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Affärsverket Svenska kraftnät (benämns härefter Svenska 
kraftnät) planerar att bygga en ny 400 kV-ledning mellan 
befintlig station Betåsen och ny station Nässe i Sollefteå 
kommun. Som en följd av att den nya stationen Nässe som 
planeras söder om befintlig station Hjälta, öster om Långsele 
i Sollefteå kommun, behövs ledningsåtgärder på samtliga 
ledningar som idag ansluter till station Hjälta. Ledningsåtgär-
derna innebär att befintliga ledningar kommer att flyttas i 
nya sträckningar kring befintlig station Hjälta och ny station 
Nässe samt att plats ges åt den nya planerade ledningen från 
Betåsen. Vissa delar av sträckningarna för de befintliga led-
ningarna ska därmed också raseras. Denna miljökonsekvens-
beskrivning omfattar de ledningsåtgärder som planeras för 
befintliga och nya ledningar kring den befintliga stationen 
Hjälta och den planerade stationen Nässe. Den nya led-
ningen mellan Betåsen och Hjälta behandlas i en separat 
MKB och ansökan.

För de som önskar endast översiktlig information om pro-
jektet kan läsa denna sammanfattning. För lite mer informa-
tion kan även den samlade bedömningen läsas, se kapitel 6. 
För den som vill veta allt läses MKB:n i sin helhet i kapitel-
följd. Ytterligare fördjupningar och utredningar finns i bila-
gorna. Kartbilagorna förtydligar och kompletterar de kartor 
som finns i MKB:n.

Behovet av planerade ledningsåtgärder
Syftet är att anpassa elnätet till dagens och framtida driftför-
hållanden genom att förstärka överföringskapaciteten mellan 
norra och södra Sverige. Detta görs genom en förnyelse och 
kapacitetshöjning av transmissionsnätet samt nya stationer 
vilket ger ett mer robust och flexibelt nät. Investeringspake-
tet kallas NordSyd. Ledningsåtgärderna beräknas till största 
delen vara genomförda år 2025.

Som en följd av den nya ledningen mellan Betåsen och 
Nässe, tillsammans med den nya stationen Nässe som pla-
neras söder om befintlig station Hjälta, behövs ledningsåt-
gärder på samtliga ledningar som idag ansluter till station 
Hjälta. Detta kommer även att möjliggöra anslutning av lokal 
vindkraftsproduktion.

Alternativredovisning
Området kring befintlig station Hjälta och ny station Nässe 
är begränsat. Avståndet mellan Hjälta och Nässe är endast 
ca 500 meter vilket gör att inga alternativa sträckningar utö-
ver de som beskrivs i MKB:n bedöms finnas.

SAMMANFATTNING

Samråd
Undersökningssamrådet, enligt 23-25 §§ 6 kap. miljöbalken, 
med omfattning av ett avgränsningssamråd, enligt 29-32 §§ 
6 kap. miljöbalken, inleddes med ett utskick den 21 maj 2021 
av samrådsinbjudan, med hänvisning till var samrådsunder-
laget kan laddas ned, till länsstyrelsen, kommuner, sektors-
myndigheter enligt hushållningsförordningen, övriga 
myndigheter, samebyar, intresseorganisationer, övriga aktö-
rer och berörda fastighetsägare. Fyra fastigheter som låg 
inom utbyggnadsförslaget ansågs vara berörda av verksam-
heten eller åtgärden. Samrådet pågick till den 18 juni 2021. 
Efter önskemål från Västernorrlands län förlängdes samrå-
dets slutdatum till den 6 juli 2021.  

I samband med samrådstiden skedde annonsering i föl-
jande tidningar: Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen 
Ångermanland 24 maj 2021 samt i Nordsverige 27 maj, se 
Bilaga 1 för annonsering i dagstidning. 

Inkomna yttranden sammanställdes och har bemötts i en 
samrådsredogörelse, se Bilaga 1, som finns publicerad på 
projektets webbplats (www.svk.se/betasen-nasse). Länssty-
relsen har beslutat att projektet inte kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan, se Bilaga 2. Det innebär att en så kallad 
liten miljökonsekvensbeskrivning, enligt 6 kap. 47 § miljöbal-
ken, ska tas fram och biläggas till koncessionsansökan.

Beskrivning av sökt lokalisering
Behovet av en tillkommande ledning Betåsen-Nässe, medför 
att en ny station, Nässe, behöver byggas i anslutning till 
befintlig station Hjälta, öster om Långsele, som i sin tur med-
för att ett flertal ledningsåtgärder behövs på befintliga led-
ningar som idag ansluter till station Hjälta. Totalt är det 10 
ledningar som ska byggas om eller byggas nya kring statio-
nerna Hjälta och Nässe, varar ombyggnation av 7 behandlas i 
denna ansökan. Åtgärderna är begränsade till området kring 
och mellan stationerna samt befintliga och nya ledningar, se 
Figur 1.

Nya luftledningar planeras främst att utformas med por-
talstolpar i stål. Även olika typer av vinkelstolpar, korsnings-
torn och kompaktstolpar kommer användas på valda platser 
där portalstolpar inte kan användas. 
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Miljökonsekvenser
Ledningsåtgärderna omfattar dels rivning av befintliga led-
ningar, dels byggnation av nya ledningar i området mellan 
befintlig station Hjälta och ny station Nässe. Hela utred-
ningsområdet är beläget i skogsmiljö. Området utgörs av 
befintliga ledningsgator, befintligt och nytt stationsområde 
samt områden med ungskog. Bygg- och rivningsskedet med-
för en risk för miljöpåverkan i samband med arbeten som 
utförs med maskiner, t.ex. avverkning samt upptag av gamla 
och anläggande av nya fundament. Vidare anläggs tillfälliga 
byggvägar och uppställningsplatser. Detta kan medföra bul-
ler, lämna spår i marken och ge skador på vegetationen. Det 
kan också försämra tillgången till vissa områden längs 
sträckningarna vilket kan påverka eventuell rekreation i när-
området. Anläggningsarbete med ledningsåtgärderna beräk-
nas pågå etappvis inom området under totalt ca fem år. 
Påverkan under anläggningsarbetet minimeras med hjälp av 
föreslagna hänsyns-/skyddsåtgärder och bedöms samman-
taget endast medföra små konsekvenser. När anläggningsar-
betet är färdig kvarstår en mer bestående påverkan under 
ledningarnas driftfas. Då ledningsåtgärderna sker i och i när-
heten av befintliga ledningsgator i skogsmiljö samt ca 250 
meter från närmaste bostad i norr och ca 340 meter från 
närmaste bostad i väst bedöms den visuella påverkan på 
landskapsbilden och boendemiljön som obetydlig.

Inga sedan tidigare kända områden med naturvärde finns 
inom eller i närområdet till ledningsåtgärder. Svenska kraft-
nät har genomfört naturvärdesinventering för att få en över-
blick, lokalisera och naturvärdesklassa eventuella värdefulla 
miljöer samt redovisa artförekomster av fridlysta och rödlis-
tade arter. Totalt påträffades 14 naturvärdesobjekt samt 40 
naturvårdsarter inom inventeringsområdet.                              

Inga ytor bedömts ha högst naturvärde, enligt naturvärdes-
klassning i svensk standard för naturvärdesinventering 
(SS199000:2014). Ett objekt med högt naturvärde har 
avgränsats, söder om ny station Nässe. Påtagliga naturvär-
den konstaterats för två bäckmiljöer, som korsar genom 
området. De delområden som bedömts hysa inga eller låga 
naturvärden utgörs av kraftledningsgator samt produktions-
skog med en ålder upp till ca 30 år. Verksamhet ligger inom 
samebyarna Voernese och Ohredahke samt berör Ohreda-
hke samebyns vinterbetesland. Ledningsåtgärderna berör få 
områden med höga naturvärden och sker i ett område som 
redan är ianspråktaget av befintliga ledningar, där de flesta 
av naturmiljövärden redan är påverkade av ledningarnas drift 
och underhåll. Genom att vidta skyddsåtgärder bedöms kon-
sekvenserna från verksamheten som obetydliga för boende-
miljön, landskapsbild, kulturmiljön, mark och vatten samt 
infrastruktur. För naturmiljön bedöms konsekvenserna bli 
små till måttliga för de ledningar som korsar bäcken samt 
små för de som tar ny mark i anspråk. Även för rennäringen 
bedöms konsekvenserna som små, då området redan idag är 
nyttjad för ledningar. Konsekvenserna bedöms som små för 
de ledningar som byggs utanför befintliga ledningsgator och 
obetydliga för de om byggs om inom befintliga ledningsgator.

Hänsyns- och skyddsåtgärder
För att minimera negativ påverkan från projektet i både 
bygg- och driftskede har hänsyns- och skyddsåtgärder tagits 
fram. Exempel på skyddsåtgärder Svenska kraftnät åtar sig är 
tidsbegränsningar för avverkning och störande arbeten för 
att undvika påverkan skyddade områden och naturvärden 
som identifierats vid naturvärdesinventeringen, åtgärder för 
att begränsa grumling i ett vattendrag samt åtgärder för att 
minimera negativ påverkan på rennäringen.
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Figur 1. Översiktskarta över området för ledningsåtgärder kring befintlig station Hjälta och ny station Nässe.
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PROJEKTORGANISATION
Svenska kraftnät
Box 1200
172 24 Sundbyberg

Svenska kraftnät
Projektledare 
Delprojektledare tillstånd 
Mark- och ersättningsansvarig 
Kommunikatör 

Norconsult AB
Projektledare 
MKB-handläggare 
MKB-handläggare och GIS 
Biolog  
Arkeolog              

Svenska kraftnät ställer i upphandlingen krav på kompetensnivå, utbildning och erfarenhet, hos de huvudansvariga och
experter som deltar i framtagandet av MKB för att säkerställa att projektgruppen har nödvändig sakkunskap enligt 2 kap.
2 § miljöbalken.
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I detta kapitel beskrivs projektet och Svenska kraftnät som 
verksamhetsutövare översiktligt. Även behov och syfte med 
projektet och miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) beskrivs. 
Utöver detta presenteras även avgränsningar, metod samt 
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik.

1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges transmissionsnät för 
el och har systemansvaret för det svenska kraftsystemet. 
Svenska kraftnäts uppdrag kan sammanfattas i följande fyra 
punkter:

 >  Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el 
på transmissionsnätet.

 >  Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.
 >  Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad 

för el.
 >  Verka för en robust elförsörjning.

I Figur 2 nedan illustreras elens väg och elhandelns aktörer.

Figur 2. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer.

1.2 Nationella och globala mål
Nationella och globala mål påverkar vad Svenska kraftnät 
behöver göra för att uppfylla sitt uppdrag. Mål av särskilt 
stor betydelse för Svenska kraftnäts verksamhet är de 
energi- och klimatpolitiska målen samt miljömålen.

1.2.1 Energipolitiska mål
Den svenska energipolitiken bygger på samma tre grundpe-
lare som energisamarbetet i EU. Politiken syftar till att förena 
försörjningstrygghet, konkurrenskraft och ekologisk hållbar-
het. Energipolitiken ska således skapa villkoren för en effektiv 
och hållbar energianvändning och en kostnadseffektiv svensk 
energiförsörjning med låg negativ påverkan på hälsa, miljö 
och klimat samt underlätta omställningen till ett ekologiskt 
hållbart samhälle. Energipolitiken hänger tätt samman med 
klimat- och miljöpolitiken.

Riksdagen har beslutat om dessa mål som en följd av 
energiöverenskommelsen:

 > Målet år 2040 är 100 procent förnybar elproduktion.
 >  Sverige ska år 2030 ha 50 procent effektivare energian-

vändning jämfört med 2005.

Ett av målen för EU:s energipolitik är att främja förnybara 
energiformer. EU har antagit det så kallade ”Ren energipake-
tet” med ett antal rättsakter som bland annat ska möjliggöra 
en accelererad övergång till hållbar och förnybar energi och 
energieffektivisering.

FN:s medlemsländer har antagit Agenda 2030, en univer-
sell agenda som innehåller de 17 Globala målen för en ekono-
miskt, socialt och miljömässigt hållbar utveckling. Sveriges 
energipolitiska mål bidrar särskilt till mål 7; att säkerställa 
tillgång till ekonomiskt överkomlig, tillförlitlig, hållbar och 
modern energi för alla.

De förändringar som de energipolitiska målen leder till 
ställer krav på anpassning av transmissionsnätet. Nya pro-
duktionsanläggningar innebär att transmissionsnätet behö-
ver förstärkas så att transmissionsnätet har den kapacitet 
som behövs för att föra över elen till förbrukarna. Omställ-
ningen till produktion av förnybar el innebär också att en 
större andel producerad el inte är planerbar. Eftersom det all-
tid måste råda balans mellan producerad el och förbrukad el 
behövs reglerförmåga. Förändringar i produktionens planer-
barhet ställer stora krav på anpassning av kraftsystemet så 
att även framtida elförsörjning säkras.

1. INLEDNING
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1.2.2 Klimatmål
Sverige har sedan 2017 ett klimatpolitiskt ramverk som inne-
håller nya klimatmål, en klimatlag och ett klimatpolitiskt råd. 
Riksdagen har beslutat om dessa klimatmål:

 > Senast år 2045 ska Sverige inte ha några nettoutsläpp av 
växthusgaser till atmosfären, för att därefter uppnå nega-
tiva utsläpp.

 > Utsläppen i Sverige i de sektorer som kommer att omfat-
tas av EU:s ansvarsfördelningsförordning, bör senast år 
2030 vara minst 63 procent lägre än utsläppen 1990, och 
minst 75 procent lägre år 2040. Utsläppen som omfattas 
är främst från transporter, arbetsmaskiner, mindre indu-
stri- och energianläggningar, bostäder och jordbruk. 
Dessa utsläpp ingår inte i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.

 > Utsläppen från inrikes transporter, utom inrikes flyg, ska 
minska med minst 70 procent senast år 2030 jämfört 
med 2010. Anledningen till att inrikes flyg inte ingår i 
målet är att inrikes flyg ingår i EU:s system för handel med 
utsläppsrätter.

FN:s klimatkonvention (UNFCCC) är en global konvention 
om åtgärder för att förhindra klimatförändringar. Till konven-
tionen hör Parisavtalet som förtydligar och konkretiserar kli-
matkonventionen. Det viktigaste målet i Parisavtalet är att 
länderna ska hålla den globala uppvärmningen under två gra-
der, men helst under 1,5 grader. EU har under FN:s klimat-
konvention antagit klimatmål till 2020 och 2030. EU:s 
samlade utsläpp ska minska med 20 procent till 2020 och 
med 40 procent till 2030 jämfört med 1990. Det europeiska 
rådet har dessutom ställt sig bakom målet att EU ska minska 
utsläppen av växthusgaser med mellan 80-95 procent till 
2050, varav minst 80 procent inom regionen.

I FN:s globala mål, som beskrivs i Agenda 2030, innebär 
mål 13 att omedelbara åtgärder för att bekämpa klimatför-
ändringarna och deras konsekvenser ska vidtas.

För att minska utsläpp av växthusgaser ställer bland annat 
användare av fossil energi om till fossilfri energi. Denna 
omställning i samhället leder till ett ökat behov av elenergi 
där omställningen sker. Detta påverkar i sin tur behovet av 
att anpassa och bygga ut transmissionsnätet så att den 
ökade mängden el kan föras över till de platser där den ska 
användas. Det förändrar också förutsättningarna för att upp-
rätthålla balansen mellan produktion och förbrukning, vilket 
kräver ett transmissionsnät med tillräcklig kapacitet men 
också andra verktyg som lokala marknader och flexibilitets-
lösningar.

1.2.3 Miljömål
Sveriges miljömålssystem består av ett generationsmål, sex-
ton miljökvalitetsmål och ett tjugotal etappmål. Generations-
målet är vägledande för miljöarbetet på alla nivåer i 
samhället och innebär kortfattat att alla de stora miljöproble-
men ska vara lösta till nästa generation. Miljökvalitetsmålen 
beskriver det tillstånd i den svenska miljön som miljöarbetet 
ska leda till. 

Sveriges miljömål bidrar till den ekologiska dimensionen 
av FN:s Agenda 2030 för hållbar utveckling och dess 17 glo-
bala mål. Hållbar utveckling knyter ihop hållbarheten i eko-
systemen med de sociala och ekonomiska utmaningar 
mänskligheten står inför.

EU har antagit ett miljöhandlingsprogram 2020 för unio-
nen, som gäller till 2030, som beskriver nio prioriterade mål 
bland annat att skydda, bevara och stärka unionens naturka-
pital, att omvandla unionen till en resurseffektiv, grön, kon-
kurrenskraftig och koldioxidsnål ekonomi samt att skydda 
unionens invånare mot miljöbelastningar och risker för hälsa 
och välbefinnande. Vidare har EU antagit en strategi för bio-
logisk mångfald som anger sex målen bland annat att bevara 
och återställa ekosystem och ekosystemtjänster.

Svenska kraftnäts verksamhet påverkar ett antal miljömål 
och verket arbetar för att stärka det positiva bidrag som 
verksamheten ger och minska den negativa påverkan som 
den kan medföra. När det gäller miljökvalitetsmålen bidrar 
verksamheten bland annat till följande mål.

 > Begränsad klimatpåverkan – Svenska kraftnäts verksam-
het bidrar positivt till miljökvalitetsmålet eftersom verk-
samheten bidrar till att uppnå de energi- och 
klimatpolitiska målen. Transmissionsnätet möjliggör över-
föring av förnybar el, t.ex. från ny vindkraft. De nya 
utlandsförbindelserna som byggs medför att svensk, fos-
silfri el kan exporteras till utlandet i allt högre grad och 
därmed ersätta fossilbaserad produktion i utlandet. 
Svenska kraftnät möjliggör även den elektrifiering av 
bland annat industri- och transportsektorn som är en för-
utsättning för omställningen till ett fossilfritt samhälle. 
Efterfrågan på el förväntas växa, samtidigt som nya kon-
sumtions- och produktionsförhållanden för el ställer nya 
krav på kraftsystemet. Här har Svenska kraftnät en viktig 
roll genom att kraftsystemet anpassas till energiomställ-
ningen. Ny- och ombyggnation av ledningar har samtidigt 
en negativ påverkan genom de utsläpp och den avskog-
ning som verksamheten bidrar till. Svenska kraftnät strä-
var dock efter att begränsa negativ påverkan på målet t.
ex. genom att ställa krav på val av material, kemikalier och 
fordon.

 > Säker strålmiljö – Detta mål anger bl.a. att exponeringen 
för elektromagnetiska fält i arbetslivet och i övriga miljön 
är så låg att människors hälsa och den biologiska mång-
falden inte påverkas negativt. Vid låga frekvenser, såsom 
växelströmsnätets 50 Hz, består elektromagnetiska fält 
av elektriska fält och magnetfält som kan betraktas som 
oberoende av varandra. Svenska kraftnät beaktar de före-
skrifter, allmänna råd och rekommendationer som finns 
avseende elektriska fält och magnetfält. Av Strålsäker-
hetsmyndighetens (SSM) rapport i den fördjupade utvär-
deringen av miljömålen 2019 framgår bl.a. att SSM 
bedömer att dagens exponeringsnivåer inte innebär något 
miljö- eller hälsoproblem. 
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 > God bebyggd miljö – Svenska kraftnäts verksamhet bidrar 
generellt sett positivt till målet eftersom en trygg och 
säker elförsörjning utgör en förutsättning för en god livs-
miljö och utveckling av städer, tätorter och annan 
bebyggd miljö. För bebyggelse invid kraftledningar kan 
dock utvecklingsmöjligheterna begränsas och boendemil-
jöer påverkas negativt genom t.ex. visuell påverkan eller 
magnetfält. Vid ny- och ombyggnationer är påverkan på 
boendemiljöer en viktig bedömningsgrund och verket 
strävar efter att begränsa den negativa påverkan.

 > Levande skogar respektive ett rikt växt- och djurliv – 
Ledningsgator har positivt betydelse för vissa växt- och 
djurarter och kan fungera som spridningskorridorer. 
Svenska kraftnät samverkar inom regeringsuppdraget 
”Grön infrastruktur” och har kartlagt transmissionsnätets 
alla ledningsgator med avseende på biologisk mångfald. 
Svenska kraftnäts mål är att 2024 ha anpassad skötseln i 
ca 1000 prioriterade områden i syfte att främja den biolo-
giska mångfalden, total yta ca 1,6 kvadratkilometer. Ny- 
och ombyggnationer kan dock innebära en negativ 
påverkan för vissa växt- och djurarter. Påverkan på biolo-
gisk mångfald samt skyddade arter och miljöer är viktiga 
bedömningsgrunder för verket och verket strävar efter att 
begränsa den negativa påverkan t.ex. genom att utreda 
behov av skyddsåtgärder för skyddade arter samt undvika 
avverkning av värdekärnor och fragmentering.

 > Giftfri miljö – I Svenska kraftnäts verksamhet ingår 
användande av kemikalier, vilket vid felaktig användning 
kan innebära risk för människors hälsa och miljön. Verket 
strävar efter att begränsa utsläpp av miljöskadliga ämnen 
vid ny- och ombyggnation. Vid rivning av anläggningar 
utreds om eventuella föroreningar behöver åtgärdas.

1.3 Regionala och lokala miljömål
Här beskrivs de regionala och lokala miljömål som berörd 
länsstyrelse och kommun antagit.

1.3.1 Länsstyrelsen i Västernorrlands län
Sverige har 16 miljömål, av dessa gäller 15 st. för Västernorr-
lands län: begränsad klimatpåverkan, frisk luft, bara naturlig 
försurning, giftfri miljö, skyddande ozonskikt, säker strål-
miljö, ingen övergödning, levande sjöar och vattendrag, hav i 
balans samt levande kust och skärgård, myllrande våtmarker, 
ett rikt odlingslandskap, levande skogar, god bebyggd miljö 
och kulturmiljö och ett rikt växt- och djurliv. 

Länsstyrelsen i Västernorrlands län har tagit fram en 
handlingsplan för länets regionala miljökvalitetsmål. Planen 
byggs kring tre områden som många av miljömålen ingår i 
(hållbar konsumtion, miljöarbetets förutsättningar och mil-
jön- och naturens värd). Målet är att förbättra miljötillstån-
det i länet och att stimulera till samverkan mellan kommuner, 
näringsliv och andra aktörer. Miljömålsuppföljningen sker 
årligen och ligger till grund för prioriteringar i planen.

Under 2018 och 2019 antogs länets Energi- och klimat-
strategi för 2020–2030. Syftet med denna strategi är att 
peka ut länets arbete framåt för att bidra till Sveriges natio-
nella energi- och klimatmål, inspirera regionala aktörer till 
samverkan, identifiera fokusområden och aspekter med 
extra hög prioritet, fungera som underlag för framtida hand-
lingsplaner och projekt, samt uppmuntra till beteendeföränd-
ringar. De fem fokusområden som lyfts fram i strategin är: 
transporteffektivt samhälle och fossilfria transporter, stark 
och långsiktig bioekonomi, en hållbar bygg- och fastighets-
sektor, hållbar konsumtion och framtidens elsystem.

1.3.2 Sollefteå kommun
Kommunfullmäktige har 2008-12-15, med komplettering 
2010-01-22, antagit fyra lokala miljömål som fortfarande 
gäller. Målen är begränsad klimatpåverkan, grundvatten av 
god kvalitet, god bebyggd miljö och ett rikt odlingslandskap.

1.4 Svenska kraftnäts miljöpolicy 
Svenska kraftnäts vision är att ha en säker elförsörjning för 
en hållbar samhällsutveckling. Enligt Svenska kraftnäts miljö-
policy ska verket skapa förutsättningar för att förverkliga 
riksdagens energi- och klimatpolitiska ambitioner och möjlig-
göra energiomställningen. Verket ska utveckla energieffek-
tiva och miljöanpassade lösningar för överföring av el på 
transmissionsnätet. Genom sitt uppdrag och sin egen verk-
samhet ska verket bidra till att Sveriges energi- och klimatpo-
litiska mål och Sveriges miljökvalitetsmål uppnås. Vidare ska 
Svenska kraftnät verka för att verksamhetens miljö-
prestanda, sedd i ett livscykelperspektiv, ständigt förbättras. 
Detta innebär att utsläpp av växthusgaser och andra miljö-
skadliga ämnen ska begränsas. Svenska kraftnät ska också 
effektivisera sin energianvändning och verka för att använd-
ningen av ämnen och material sker med beaktande av miljö- 
och hälsorisker och en god resurshushållning. Vid utbyggnad 
och förvaltning av transmissionsnätet ska Svenska kraftnät 
så långt som möjligt ta hänsyn till omgivande natur och land-
skap och bevara värdefulla biotoper. 

Svenska kraftnät uppnår detta genom att:

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

 > Ställa miljökrav i upphandlingar och följa upp att kraven 
uppfylls.

 > 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.

 > Uppfylla lagkrav och andra bindande krav inom miljöom-
rådet.

 > Se till att anställda och övriga som arbetar på uppdrag av 
oss är miljömedvetna och har tillräcklig miljökompetens 
för att ta hänsyn till miljön i det dagliga arbetet.
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1.5 Behovet av planerade 
ledningsåtgärder vid stationerna Hjälta 
och Nässe
Planerade ledningsåtgärder är en del i ett större investerings-
paket som kallas NordSyd. Syftet är att ge en förstärkning av 
överföringskapaciteten av el mellan norra och södra Sverige. 
Detta görs genom en förnyelse och kapacitetshöjning av 
transmissionsnätet samt stationer vilket ger ett mer robust 
och flexibelt nät. Gränsen mellan elområde SE2 och SE3 
benämns snitt 2 och har en stor påverkan på elmarknaden 
och driftsäkerheten i det nordeuropeiska elsystemet, se Figur 
3. Ett stort reinvesteringsbehov finns för de åtta stycken 400 
kV-ledningar och tre 220 kV-ledningar som korsar snitt 2. 
Bakgrunden till det ökade behovet är bland annat ökad vind-
kraftsutbyggnad i norr, kärnkraftnedläggning i söder, ökade 
förbrukningsuttag i främst regionerna runt Stockholm, Upp-
sala och Mälardalen samt ett behov av att överföra regler-
kraft från norr till söder. NordSyd delas i sin tur upp i fyra så 
kallade ben där detta projekt ingår i den del som kallas Upp-
salabenet. Uppsalabenet är sedan nedbrutet i olika paket där 
detta projekt ingår i Sollefteåpaketet.

I dagsläget utgör överlast på befintlig ledning mellan Kil-
forsen och Hjälta en intern begränsning för att kunna höja 
överföringskapaciteten över snitt 2. En ny planerad ledning 
mellan Betåsen och Nässe avhjälper problematiken med 
interna begränsningar, eftersom det ger ett ökat effektuttag. 
Den nya planerade stationen Nässe ger också möjlighet till 
vindkraftsanslutningar i området. Dessa åtgärder behövs för 
det fortsatta arbetet med att förstärka elnätet med en 400 
kV dubbelledning i det så kallade Kustpaketet som är fort-
sättningen söderut för Uppsalabenet inom NordSyd. Mer 
information om NordSyd finns att läsa på Svenska kraftnäts 
hemsida www.svk.se. 

Som en följd av att den nya stationen Nässe som planeras 
söder om befintlig station Hjälta, öster om Långsele i Sollef-
teå kommun, behövs ledningsåtgärder på samtliga ledningar 
som idag ansluter till station Hjälta. Ledningsåtgärderna 
innebär att befintliga ledningar kommer att flyttas i nya 
sträckningar kring befintlig station Hjälta och ny station 
Nässe samt att plats ges åt den nya planerade ledningen från 
Betåsen, samt ytterligare en ny ledning mellan stationerna. 
Vissa delar av sträckningarna för de befintliga ledningarna 
ska därmed också raseras. Denna MKB omfattar de led-
ningsåtgärder som planeras för befintliga och nya ledningar 
kring den befintliga stationen Hjälta och den planerade sta-
tionen Nässe.

Om inte ledningsåtgärderna och byggnationen av ny sta-
tion Nässe genomförs innebär det lokalt att anslutning av 
planerad vindkraft i området till överliggande elnät förhin-
dras.

Den nya ledningen mellan Betåsen och Hjälta behandlas i 
en separat MKB och ansökan, medan delen mellan Hjälta 
och Nässe behandlas i denna MKB. Även den nya ledningen, 
CL19 S1, som planeras mellan stationerna Hjälta och Nässe 
behandlas i en separat MKB och ansökan.

1.6 Syftet med 
miljökonsekvensbeskrivningen
Miljökonsekvensbeskrivningen är ett underlag för nätkonces-
sionsprövningen.

1.6.1 Miljökonsekvensbeskrivningen vid beslut 
om icke betydande miljöpåverkan

När länsstyrelsen tagit beslut om att verksamheten eller 
åtgärden inte kan antas medföra betydande miljöpåverkan 
ska en mindre omfattande MKB, en så kallad liten MKB, tas 
fram. Syftet med en liten MKB är att möjliggöra en samlad 
bedömning av de väsentliga miljöeffekterna. Inför arbetet 
med en liten MKB ska ett undersökningssamråd genomföras. 
Samrådets genomförande beskrivs närmare i avsnitt 1.7.3.

MKB:n ska ha den omfattning och detaljeringsgrad som 
behövs för att kunna göra en samlad bedömning av de 
väsentliga miljöeffekter som ledningsåtgärderna kan antas 
medföra. Den ska bland annat beskriva ledningarnas lokali-
sering, utformning och alternativa lösningar för verksamhe-
ten samt hur rådande miljöförhållande förväntas utvecklas 
om ledningsåtgärderna genomförs. MKB:n ska vidare 
beskriva de direkta och indirekta, positiva eller negativa mil-
jöeffekter som de sökta ledningsåtgärderna kan antas med-
föra och vad Svenska kraftnät gör för att motverka negativa 
miljöeffekter.

Figur 3. Sveriges indelning i elområden SE1, SE2, SE3 och SE4, samt 
illustration av det område där flertalet projekt planeras inom ett 
större investeringspaket som kallas NordSyd.
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1.7.2 Miljöbedömningens utförande
I utredningen om hur byggande/ombyggnation av elförbin-
delserna kan genomföras ingår en miljöbedömning. En analys 
av effekter och bedömning av miljökonsekvenser ligger till 
grund för de beslut som successivt fattats om lokalisering 
och utformning. 

För att översiktligt beskriva och bedöma omgivningspå-
verkan har befintligt digitalt underlagsmaterial över identifie-
rade värden, bland annat avseende natur och kultur, 
riksintressanta områden samt bebyggelse och markanvänd-
ning inhämtats från bland annat länsstyrelsen, Riksantikva-
rieämbetet, Sametinget och Skogsstyrelsen. Undersökning 
av eventuella områden som omfattas av kommunal planering 
har inhämtats från kommunen.

1.7.3 Genomförd samrådsprocess
Undersökningssamråd med omfattning av ett avgränsnings-
samråd har genomförts med en utökad samrådskrets, 
berörda länsstyrelser, kommuner, övriga statliga myndighe-
ter, intresseföreningar, samebyar, företag, fastighetsägare 
och allmänhet. I Figur 4 illustreras Svenska kraftnäts till-
ståndsprocess och vägen mot tillstånd i detta projekt gäl-
lande ledningsåtgärder inom ett begränsat område.

Undersökningssamrådet inleddes med ett digitalt utskick 
till samrådsinstanser den 21 maj 2021 och via post den 27 
maj 2021 till berörda fastighetsägare samt de instanser som 
saknade mejladress. De fastigheter som låg inom utbygg-
nadsförslaget ansågs vara berörda av verksamheten eller 
åtgärden (fyra fastigheter). Svenska kraftnät önskade syn-
punkter fram till den 18 juni 2021. Efter önskemål från Väs-
ternorrlands län förlängdes samrådets slutdatum till den 6 
juli 2021. I samband med samrådstiden skedde annonsering i 
följande tidningar: Örnsköldsviks Allehanda och Tidningen 
Ångermanland 24 maj 2021 samt i Nordsverige 27 maj, se 
Bilaga 1 för annonsering i dagstidning. Något samrådsmöte i 
form av öppet hus, har inte hållits, då det inte ansågs nöd-
vändigt med avseende på projektets ringa omfattning och då 
få fastighetsägare berörs (fyra fastigheter).

Totalt mottogs 24 stycken skriftliga samrådsyttranden 
från myndigheter och organisationer, varav 11 innehöll syn-
punkter. Övriga samrådsparter hade inget att erinra i ärendet 
eller har inte inkommit med några synpunkter. Inkomna syn-
punkter redovisas kortfattat i bifogad samrådsredogörelse 
(Bilaga 1) tillsammans med bemötanden från Svenska kraft-
nät. Samtliga samrådsyttranden finns bifogade som underbi-
laga till samrådsredogörelsen.

1.7.4 Beslut om betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen har den 30 december 2021 fattat beslut om 
att planerad åtgärd inte är av betydande miljöpåverkan, se 
Bilaga 2. 

I och med detta beslut ska en s.k. liten miljökonsekvens-
beskrivning, i enlighet med 6 kap. 47 § miljöbalken, tas fram 
för projektet. Den ska innehålla de upplysningar som behövs 

1.6.2 Nätkoncessionsprövningen
Miljökonsekvensbeskrivningen är framtagen för att möjlig-
göra de prövningar enligt miljöbalken som görs vid ett beslut 
om nätkoncession för en ledning. Ett beslut om nätkonces-
sion avser en i huvudsak bestämd sträckning. Det betyder att 
den exakta sträckningen inom den koncessionslinje som 
framgår av kartan samt placering av t.ex. stolpar, vägar och 
upplag i regel inte prövas i koncessionsbeslutet. Utöver nät-
koncessionsprövningen kan ett antal prövningar i form av till-
stånd, dispenser och anmälningar aktualiseras för sådana 
åtgärder. MKB:n för nätkoncessionen ska dock vara tillräcklig 
för att Energimarknadsinspektionen (Ei) ska kunna bedöma 
om det är möjligt för Svenska kraftnät att bygga ledningen på 
ett med miljöbalken förenligt sätt.

Vid flytt av befintlig ledning i ny sträckning rivs en del av 
ledningen. Denna rivning beskrivs i miljökonsekvensbeskriv-
ningen. Ansökan omfattar även återkallelse av den gamla 
nätkoncessionen för den del som ändras.

1.6.3 Parallella prövningar
Eftersom det inte finns några kända skyddade områden, för-
utom strandskydd kring vattendrag, som berörs av lednings-
åtgärderna så är bedömningen i nuläget att det är få andra 
dispenser, tillstånd eller anmälningar som kommer att 
behöva sökas. 
Prövningarna är inte en del av nätkoncessionen i sig men en 
förutsättning för att projektet ska kunna realiseras. Det finns 
ett antal andra prövningar som kan komma att bli aktuella i 
ett senare skede i processen. Nedan listas några exempel:

 > Anmälan för vattenverksamhet enligt 11 kap. miljöbalken 
(1998:808).

 > Dispens från strandskyddet enligt 7 kap. miljöbalken.
 > Samråd enligt 12 kap. 6 § miljöbalken.
 > Flyghinderanalys och flyghinderanmälan.

1.7 Metod och bedömningsmetodik
Följande utredningar, inventeringar, analyser och dylikt samt 
samråd och dialoger ligger till grund för innehållet i denna 
MKB.

1.7.1 Systemteknisk utredning
Innan Svenska kraftnät börjar planera för en ny elförbindelse 
identifieras och verifieras dels att aktuellt behov inom elför-
sörjningen kräver en åtgärd i kraftsystemet, dels vilken 
åtgärd som är lämplig för att möta det aktuella behovet. I en 
förstudie bedöms om en ny elförbindelse är en genomförbar 
och samhällsekonomiskt lämplig lösning för att möta beho-
vet. Här identifieras även de systemtekniska kraven som den 
aktuella elförbindelsen behöver uppfylla.
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för en bedömning av de väsentliga miljöeffekter som verk-
samheten eller åtgärden kan förväntas ge. Den ska även 
innehålla den samrådsredogörelse som har tagits fram. Kun-
skapen om utredningsområdet har fördjupats genom en 
naturvärdesinventering (NVI) och en arkeologisk utredning 
steg 1, se Bilaga 3 respektive Bilaga 4. Som ytterligare under-
lag har Svenska kraftnät beräknat magnetfältets utbredning 
kring de planerade ledningarna, se Bilaga 5. Materialet ligger 
till grund för att beskriva området och för bedömningen av 
möjliga konsekvenser.

1.7.5 Svenska kraftnäts bedömningsmetodik
I syfte att bedömningar ska bli så enhetliga och objektiva 
som möjligt tillämpar Svenska kraftnät en bedömningsmeto-
dik se Bilaga 6. Metodiken är framtagen av Svenska kraftnät 
tillsammans med en expertgrupp av miljökonsulter. Bedöm-
ningsmetodiken kan användas i olika planeringsskeden, från 
förstudier till koncessionsansökan, och detaljeringsgraden i 
bedömningarna blir då olika.

Bedömningsmetodiken ger fördelen av att det skapas en 
jämförbarhet mellan olika projekts miljökonsekvenser. 
Bedömningsmetodiken utgör en grundstomme till de bedöm-
ningar som görs inom ramen för en miljökonsekvensbeskriv-
ning men den kan i det enskilda fallet, för varje individuellt 
projekt, behöva anpassas. Miljökonsekvenserna bedöms i en 
skala från obetydliga konsekvenser till mycket stora konse-
kvenser (obetydliga, små, små-måttliga, måttliga, stora och 
mycket stora konsekvenser).

Med beaktande av det samlade kunskapsunderlaget och 
verksamhetens omfattning beskrivs de miljöaspekter som 
den sökta elförbindelsen kan komma att påverka, t.ex. natur-
miljöer, kulturmiljöer, naturresurser etc., och värdet eller 
känsligheten hos dessa. 

Figur 4. Visar svenska kraftnäts tillståndsprocess för ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei).

För respektive aspekt beskrivs: 

 > Miljöpåverkan, dvs. den förändring av miljön som de sökta 
ledningarna kan innebära.

 > Miljöeffekten, dvs. det indirekta eller direkta, positiva eller 
negativa resultatet av påverkan på kort, medellång eller 
lång sikt för befolkning och människors hälsa, skyddade 
djur och växtarter, biologisk mångfald, mark, jord, vatten, 
luft, klimat, landskap, bebyggelse och kulturmiljö, hushåll-
ningen med mark, vatten och den fysiska miljön i övrigt 
och annan hushållning med material, råvaror och energi, 
eller andra delar av miljön.

 > Konsekvensbedömningen, vilken är en sammanvägning av 
miljöaspektens värde/känslighet och miljöpåverkan.

För att undvika eller för att minska negativa konsekvenser 
föreslås vid behov olika åtgärder (skyddsåtgärder/skadeföre-
byggande åtgärder). Den samlade bedömningen av projektet 
framgår av kapitel 6.

1.7.6 Inventeringar
För att erhålla ytterligare information om området inför 
bedömning av påverkan och konsekvenser har följande 
inventeringar genomförts:

 > Naturvärdesinventering enligt SIS-standard.
 > Arkeologisk utredning steg 1.

Inventeringsrapporterna återfinns i Bilaga 3 och Bilaga 4.

2
0
2
2
-
1
0
2
2
8
7
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
5
-
3
0



14   HJÄLTA - NÄSSE

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – SVENSKA KRAFTNÄT 

1.8 Avgränsningar
1.8.1 Systemteknisk utredning
När en elförbindelse byggs eller förnyas i transmissionsnätet 
finns vissa systemtekniska förutsättningar som måste vara 
uppfyllda för att ledningen ska fylla sin funktion i kraftsyste-
met. Sådana systemtekniska krav som är nödvändiga för 
funktionen avgränsar projektet och följaktligen MKB:n.

Planerade ledningsåtgärder är begränsat till området 
kring den befintliga stationen Hjälta och den planerade sta-
tionen Nässe.

Ombyggnationen av befintliga ledningar och uppförande 
av den nya stationen Nässe behövs för att kunna ansluta en 
ny planerad 400 kV-ledning från Betåsen via Hjälta till 
Nässe. Den nya stationen Nässe är också nödvändig för att 
E.ON Energidistribution ska kunna ansluta en 130 kV-station 
för att möjliggöra leverans av förnybar el från vindkraft till 
överliggande elnät. Befintlig station Hjälta har inte utrymme 
att ansluta både den nya ledningen från Betåsen och E.ON 
Energidistributions ledning.

En begränsande faktor för placeringen av den nya statio-
nen Nässe är att den behöver ligga i anslutning till befintliga 
400 kV-ledningar och även till E.ON Energidistribution 
angränsande 130 kV-ledningar. E.ON Energidistribution avser 
att anslutas en ny 130 kV-station till Nässe via en ny 130 kV-
ledning mellan stationerna, för att möjliggöra anslutning av 
planerad vindkraft. Detta gör att ledningsåtgärderna är 
begränsade till området mellan befintlig station Hjälta i norr 
och E.ON Energidistributions befintliga ledningar i öster och 
söder samt riksväg 87 i söder och sydväst.

Systemtekniska krav som inte är avgörande för förbindel-
sernas funktion enligt ovan och andra krav som gäller för 
nätverksamhet avgränsar inte MKB:n men kan inskränka 
möjligheterna att anpassa verksamheten till andra motstå-
ende intressen eller vara av betydelse vid avvägningar och 
bedömningar. Sådana krav kan följa av lagstiftning (t.ex. el- 
och driftsäkerhet) eller av Svenska kraftnäts tekniska krav. 
Dessa beskrivs i relevanta delar i MKB:n.

1.8.2 Miljömässiga avgränsningar
MKB:n avgränsas miljömässigt i tid, geografiskt område och i 
sak.

Avgränsning i tid
MKB:n avgränsas i tid till att beskriva nuläget och projektets 
påverkan och konsekvenser under bygg- och driftskedena.

Geografisk avgränsning
MKB:n redovisar och bedömer konsekvenser för objekt och 
intressen som ligger inom de planerade skogsgator och dess 
direkta närhet som kommer att direkt påverkas av de plane-
rade ledningsåtgärderna under både bygg- och driftskede. 
Detta innebär att alla objekt och intressen som ligger helt 
eller delvis inom 100 meter från de planerade Ledningsåtgär-
dernas föreslagna sträckningar beskrivs. MKB:n redovisar 
och bedömer även konsekvenser för objekt och intressen 
som påverkas indirekt. För dessa intressen anpassas den 
geografiska avgränsningen per aspekt och beskrivs vid 
behov, se kapitel 4. Konsekvensbedömningar är gjorda enligt 
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik, se Bilaga 6.

Avgränsning i sak
MKB:n avser nätkoncession för linje samt återkallelsen av de 
delsträckor som rivs enligt ellagen.

Den planerade stationen innefattas inte av elförbindel-
sens koncessionsprövning. Däremot gäller, enligt 2 kap. 3 § 
ellagen, att ett ställverk eller omriktarstation som ska anslu-
tas till en eller flera nya ledningar för vilken/vilka det krävs 
nätkoncession inte får börja byggas förrän koncession med-
delats 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.

I övrigt omfattas inte andra tillstånd, anmälningar och dis-
penser som kan krävas enligt annan lagstiftning som t.ex. till-
stånd eller dispenser enligt miljöbalken och kulturmiljölagen. 
MKB:n avgränsas i sak till att omfatta de väsentliga miljöef-
fekter som ledningsåtgärderna och rivningsarbetena förvän-
tas ge i enlighet med 6 kap. 47 § miljöbalken.

Ledningsåtgärderna för en av ledningarna, CL3 S0, är i 
mindre omfattning och bedöms kunna genomföras inom 
befintlig koncession.

Vad gäller Försvarsmakten så påverkas varken öppna 
riksintressen eller påverkansområden av ledningsåtgärderna 
och har därför inte beskrivits närmare i denna MKB. 
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2. BESKRIVNING AV VERKSAMHETEN

rande av nya ledningar vid den nya stationen Nässe och den 
befintliga stationen Hjälta. Därmed behövs ändringar av kon-
cessioner för befintliga 400 kV ledningar och nya koncessio-
ner för nya 400 kV-ledningar.

2.2 Lokalisering
Området för ledningsåtgärderna är beläget öster om Lång-
sele i närområdet till befintlig station Hjälta samt planerad ny 
station Nässe, se Figur 5 och Bilaga 7. En begränsande faktor 
för placeringen av den nya stationen Nässe är att den behö-
ver ligga i anslutning till befintliga 400 kV-ledningar och 
även till E.ON Energidistribution angränsande 130 kV-led-
ningar. E.ON Energidistribution avser att anslutas en ny 130 
kV-station till Nässe via en ny 130 kV-ledning mellan statio-
nerna, för att möjliggöra anslutning av planerad vindkraft. 

Kapitlet inleds med att beskriva vad som ska göras i områ-
det, var de planerade ledningarna är lokaliserade samt vilken 
tidplan som är planerad för ledningsåtgärder. Kapitlet fort-
sätter sedan med att beskriva tekniska förutsättningar, hur 
underhåll sker i driftfas, elektriska fält och magnetfält, ljudef-
fekter, ledningarnas klimatpåverkan, framtida avveckling och 
förutsägbara rivningsarbeten.

2.1 Om verksamheten
Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-ledning 
mellan befintlig station Betåsen och ny station Nässe i Sollef-
teå kommun. För att ansluta den nya ledningen till den nya 
stationen Nässe krävs ett flertal ledningsåtgärder. Åtgär-
derna genomförs på befintliga ledningar och genom uppfö-

Figur 5. Översikt över området där ledningsåtgärder planeras mellan Hjälta och Nässe.
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Figur 6. Transmissionsnätet för el.
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I ledningsgatans sidoområde, det område som ligger 
utanför skogsgatan på sidorna, tillåts vegetationen bli hög-
växande, se Figur 9. I detta område går flera ledningar paral-
lellt, vilket gör att skogsgatan blir bredare för att få plats med 
ledningarna. Säkerhetsbestämmelserna anger vilket avstånd 
det måste vara mellan ledningarna. Genom kontinuerliga 
skogsbesiktningar, avverkas endast höga träd som under den 
närmaste framtiden kan komma för nära faslina vid fall in 
mot ledningen.

Utöver den mark som ledningen tar i anspråk under 
driftskedet kommer ytterligare mark att tillfälligt behöva 
användas då ledningen ska byggas, t.ex. uppställningsplatser 
för kranbilar och andra maskiner, tillfälliga vägar (arbetsväg i 
ledningsgatan och tillfartsväg mellan befintlig väg och led-
ningsgatan) och då fundamenten till stolpar gjuts. Detta reg-
leras i separata avtal med berörd fastighetsägare och kan 
aktualisera andra miljöprövningar såsom samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken. I detta projekt kommer mycket av arbe-
tet att kunna genomföras i befintliga ledningsgator.

2.4.6 Station
Station Nässe planeras att byggas ca 500 meter söder om 
befintlig station Hjälta, öster om Långsele i Sollefteå kom-
mun, se Figur 5.

I närområdet till Svenska kraftnäts ledningar och det 
område där ledningsåtgärder planeras finns även regionnäts-
ledningar som ägs av E.ON Energidistribution. Några av de 
ledningar som ska flyttas kommer att korsa E.ON Energidist-
ributions ledningar, vilket de befintliga ledningarna även gör 
idag. För regionnätsledningarnas del är det fördel att passera 

nära den nya transformatorstationen Nässe, vilket gör att 
ledningarna lättare kan ansluta till Nässe. För att ansluta 
regionnätsledningarna till överliggande nät planerar E.ON 
Energidistribution att bygga en ny station strax öster om 
Svenska kraftnäts nya station Nässe. Befintliga och nya 130 
kV-ledningar inom regionnätet kommer att anslutas till E.ON 
Energidistributions nya station. Nya ledningar tillkommer för 
att ansluta vindkraft till elnätet.

Den nya stationen Nässe och E.ON Energidistributions 
nya station möjliggör därmed anslutning av förnybar el från 
planerade vindkraftparker till överliggande elnät.

2.5 Framtida underhåll i driftfas
En transmissionsnätsledning byggs med stöd av beslut om 
koncession samt beslut om ledningsrätt. Det betyder att när 
ledningen sedan finns, så har ledningsägaren rätt att under-
hålla den enligt vad som står i ledningsrätten.

2.5.1 Ledningsunderhåll 
En ledning måste enligt starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 
2008:3 och ändringsföreskrift ELSÄK-FS 2010:3) besiktigas 
med bestämda intervall. Den tekniska besiktningen av led-
ningen sker i cykler om åtta år. År ett till sju besiktigas led-
ningen (driftbesiktning) okulärt från helikopter en gång per 
år. Det åttonde året görs en mer omfattande besiktning 
(underhållsbesiktning) från marken.

När underhållsarbeten genomförs är de entreprenörer 
som har anlitats ålagda att följa Svenska kraftnäts riktlinjer 
för t.ex. miljö och de lagkrav som gäller.

Figur 9. Principsskiss över en ledningsgata i skogsmark.
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2.5.2 Skogliga underhållsåtgärder
Underhållsröjning med tillhörande kantträdsavverkning 
utförs vanligtvis med ca åtta års intervall. Avgörande för 
intervallets längd är tillväxtförmågan i skogsgatan och dess 
sidoområden. Avverkningen utförs på sådant sätt att mark- 
och miljöskador i möjligaste mån minimeras. Enligt Svenska 
kraftnäts tekniska riktlinjer för ledningsunderhåll ska samråd 
enligt 12 kap. 6 § miljöbalken genomföras inför röjning.

Underhållsröjning ska i största möjliga utsträckning utfö-
ras under barmarksperioden. Röjningsarbetet utförs normalt 
som motormanuellt arbete med röjsåg.

Inför kantträdsavverkning görs en skogsbesiktning, där 
träd som kan komma för nära ledningen vid fall mäts in och 
färgmärks. Fällning av kantträd i sidoområden ska så långt 
som möjligt utföras under tid då tillvaratagande av virke är 
gynnsamt. Avverkningen utförs på sådant sätt att mark- och 
miljöskador i möjligaste mån minimeras.

Röjningsbesiktning utförs mitt mellan två bottenröjningar. 
Vid röjningsbesiktning röjs den vegetation som riskerar att 
påverka person- eller driftsäkerheten fram till nästa botten-
röjning.

Hänsyn ska, så långt som möjligt, tas till markägares syn-
punkter. Detta medför att underhållsröjningen kan ske på 
olika sätt beroende på de lokala förhållanden som råder. 
Anlitade entreprenörer ska följa Svenska kraftnäts rutiner för 
underhållsröjning och blir därigenom upplysta om de lagkrav 
som gäller. Vid röjning gäller att lågväxande vegetation kan 
sparas om den inte påverkar person- eller driftsäkerheten. 
T.ex. kan vissa enbuskar, lågväxande videarter, gräs och orm-
bunkar sparas. Det har visat sig att en ledningsgata som 
underhålls med jämna mellanrum skapar attraktiva livsmil-
jöer för många arter. Patrullstig eller transportväg inom 
skogsgatan ska kalröjas och risrensas till en bredd av tre 
meter. Även stolpplatserna ska kalröjas och risrensas vilket 
innebär att inga träd eller buskar får stå kvar mellan stolpbe-
nen och inte heller närmare stolpe eller stag än tre meter.

I anslutning till större vägar, bebyggelse och rekreations-
områden där allmänheten vistas, kan i vissa fall högväxande 
vegetation behållas av allmän naturvårdshänsyn. I dessa 
lägen kan med fördel träd med höga naturvärden behållas 
intill stolpplatser. Även i bryn mot åker och annan öppen 
mark och i kanter mot vattenområden kan i undantagsfall 
vegetation sparas.

På mycket svaga marker, t.ex. hällmarker, myrimpediment 
och tallhedar med tillhörande kantzoner sker röjning 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 i vissa fall kan lämnas kvar.

2.6 Elsäkerhet

1.   Strålsäkerhetsmyndigheten (2012), 2012:69 Magnetfält i bostäder.

Svenska kraftnät ansvarar för elsäkerheten i transmissions-
nätets anläggningsdelar. Vårt mål är att inga olycksfall orsa-
kade av el ska ske på eller invid Svenska kraftnäts 
anläggningar. Våra anläggningar byggs, övervakas och 
underhålls för att minimera risken för olyckor. Lagstiftningen 
inom elsäkerhetsområdet återfinns i elsäkerhetslagen, elsä-
kerhetsförordningen och Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Lag-
stiftningen reglerar bland annat minsta avstånd mellan 
kraftledningar och byggnader.

Svenska kraftnäts ledningar konstrueras i så kallat brott-
säkert utförande vilket innebär att de är dimensionerade för 
att klara alla förekommande väderförhållanden. Ledningarna 
är vidare utrustade med åskskydd. 

Stolparnas fackverkskonstruktion gör det möjligt att 
klättra i stolparna vilket kan vara en säkerhetsrisk. Därför 
byggs stolpar med klätterskydd i områden nära bebyggelse 
där man kan förvänta sig att många människor uppehåller 
sig. 

2.7 Magnetfält och elektriska fält
Elektriska fält och magnetfält uppkommer när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växel-
ström finns både ett elektriskt fält och ett magnetfält. Det är 
spänningsskillnaden mellan faserna (linorna) och marken 
som ger upphov till det elektriska fältet medan strömmen ger 
upphov till magnetfältet. Både det elektriska fältet och mag-
netfältet avtar med avståndet till ledningen.

2.7.1 Magnetfält
Magnetfält anges oftast i enheten mikrotesla (μT) vilket är 
en miljondels tesla. Magnetfält finns nästan överallt i vår 
miljö, kring kraftledningar och elapparater som används dag-
ligen i hemmet. Strålsäkerhetsmyndigheten bedömer att 
magnetfält upp till 0,2 μT i årsmedelvärde är att betrakta 
som normala för boendemiljö1, men vid enskilda hushållsap-
parater eller rum kan magnetfältet under kortare perioder 
vara tiotals mikrotesla.

För hälsoeffekter kopplade till magnetfält skiljer man på 
korttids- och långtidsexponering. Korttidsexponering för 
starka kraftfrekventa magnetfält kan vara förenade med 
akuta hälsorisker. I dag råder stor samstämmighet om hur 
starka magnetfält som krävs för att ge upphov till omedelbar 
påverkan, som nerv- och muskelretningar. I syfte att skydda 
allmänheten från sådan exponering har Strålsäkerhetsmyn-
digheten tagit fram allmänna råd om begränsning av allmän-
hetens exponering för elektromagnetiska fält. I råden anges 
ett referensvärde för allmänhetens exponering för kraftfrek-
venta magnetfält om 100 μT. Referensvärdena bygger på 
riktlinjer från EU och är satta så att hänsyn tas till grupper 
som kan vara särskilt känsliga som barn, äldre och sjuka. Den 
exponering för magnetfält som de aktuella ledningarna inne-
bär för allmänheten är långt under dessa nivåer. Starka mag-
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netfält uppkommer vanligtvis inte i miljöer där allmänheten 
vistas utan kan uppkomma på vissa arbetsplatser t.ex. inom 
industrin. 

När det gäller exponering för magnetfält under refe-
rensvärdet har ett stort antal vetenskapliga studier under-
sökt om exponering över längre perioder kan leda till 
hälsoeffekter. Forskning har pågått på området sedan 1970-
talet. Forskningen har efterhand allt mer entydigt kommit 
fram till att det inte går att påvisa något samband mellan 
långtidsexponering för magnetfält under referensvärdet och 
sjukdomsrisk. Som framgår av Folkhälsomyndighetens miljö-
hälsorapport från 20172 och Världshälsoorganisationens 
(WHO:s) forskningssammanställning från 20073 kan det 
dock inte uteslutas att exponering för förhöjda magnetfält i 
bostäder kan öka risken för leukemi hos barn. Om magnetfält 
skulle öka risken är det få fall som skulle kunna förklaras av 
denna riskökning. I miljöhälsorapporten framgår att om lång-
varig exponering för kraftfrekventa magnetfält skulle vara en 
orsak till barnleukemi så kan mindre än 0,5 procent av barn-
leukemifallen i Sverige, det vill säga mindre än ett fall per år, 
förklaras av denna exponering4. WHO uttrycker att både de 
svaga bevisen för ett samband mellan exponering för mag-
netfält och barnleukemi och den begränsade påverkan på all-
mänhetens hälsa, om det skulle finnas ett samband, gör att 
den hälsomässiga nyttan med att begränsa magnetfält är 
oklar5.

Såväl WHO som flera svenska myndigheter anser på 
grund av den eventuella riskökningen att vissa försiktighets-
mått är motiverade. Av WHO:s rekommendationer framgår 
bland annat att åtgärder för att reducera exponering för 
magnetfält är motiverade om de kan genomföras till en väl-
digt låg kostnad och inte äventyrar elförsörjningens hälso-
mässiga, sociala och ekonomiska fördelar6. 
Strålsäkerhetsmyndigheten anser att onödig exponering för 
magnetfält bör begränsas om det kan göras till rimliga kost-
nader och konsekvenser7. Folkhälsomyndighetens rekom-
mendation är att nivåerna på magnetfälten bör hållas så låga 
som det utifrån miljöbalken är rimligt att kräva och nivåerna 
bör inte avvika kraftigt från de nivåer som är normala i vår 
omgivning. Om åtgärder för att minska magnetfälten kan 
utföras till en rimlig kostnad bör man enligt Folkhälsomyn-
digheten överväga att göra detta. Nyttan för hälsan ska alltid 
vägas mot kostnaden för åtgärden8. Enligt Institutet för miljö-

2 . Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport 
2017, sidan 200 ff..
3. WHO (2007), Extremely Low Frequency Fields-Environmental Health Criteria 
Monograph No.238.
4. Folkhälsomyndigheten (2017), Folkhälsomyndighetens miljöhälsorapport 
2017, sidan 200 och 202.
5. WHO (2007), Extremely Low Frequency Fields-Environmental Health Criteria 
Monograph No.238, sid 13.
6. WHO (2007), Extremely Low Frequency Fields-Environmental Health Criteria 
Monograph No.238, sid 372.
7. Strålsäkerhetsmyndigheten (2017), Kraftledningar, https://www.stralsaker-
hetsmyndigheten.se/omraden/magnetfalt-och-tradlos-teknik/magnetfalt/kraf-
tledningar, [Hämtat: 2021-05-18].
8. Folkhälsomyndigheten (2021), Kraft- och radiofrekventa elektromagnetiska 
fält, https://www.folkhalsomyndigheten.se/livsvillkor-levnadsvanor/miljohal-
sa-och-halsoskydd/tillsynsvagledning-halsoskydd/elektromagnetiska-falt, 
[Hämtat: 2021-05-18].

medicin bör förhöjd exponering undvikas om det kan ske 
utan stora kostnader eller andra olägenheter9. 

På www.folkhalsomyndigheten.se finns mer information. 
Svenska kraftnät beaktar magnetfält i verksamheten i 

syfte att hantera den vetenskapliga osäkerhet som finns om 
långtidsexponering för magnetfält kan orsaka en ökad risk 
för barnleukemi. Vid planering av nya ledningar innebär det 
att magnetfält är en av de faktorer som påverkar utformning 
och lokalisering, tillsammans med flera andra faktorer som 
t.ex. påverkan på landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö och 
naturresurshållning. Dessutom tas hänsyn till vad som är tek-
niskt möjligt, personsäkert, driftsäkert och ekonomiskt håll-
bart. Om magnetfälten från en ny ledning – efter dessa 
samlade bedömningar av motstående intressen – beräknas 
överstiga 0,4 μT i någon bostad-, grundskole- eller förskole-
byggnad utreder Svenska kraftnät om ytterligare åtgärder för 
att reducera magnetfält är rimliga på den platsen.

9. Institutet för miljömedicin (2021), Icke-joniserande strålning, https://ki.se/
imm/icke-joniserande-stralning, [Hämtat: 2021-05-18].

2.7.2 Elektriska fält
Elektriska fält anges oftast i enheten kilovolt per meter 
(kV/m). Invid en ledning är fältet i marknivå starkast där 
linorna hänger som lägst och avtar när avståndet till led-
ningen ökar. Vegetation och byggnader skärmar av fältet från 
luftledningar vilket innebär att endast låga elektriska fält 
uppstår inomhus även om huset är nära en kraftledning.

Under 400 kV-ledningar kan de elektriska fälten ge upp-
hov till gnisturladdningar som upplevs som lätta vibrationer i 
hårstrån på armen, stick från långt gräs eller stötar från elek-
triskt isolerade metallföremål. Gnisturladdningarna kan vara 
obehagliga, men är inte en farliga eftersom strömmen i 
urladdningen är liten. 

Liksom för magnetfält råder samstämmighet om hur 
starka elektriska fält som krävs för att ge upphov till omedel-
bar påverkan hos människor, som nerv- och muskelretningar. 
För att säkerställa att elektriska fält inte orsakar skadliga 
effekter planeras därför ledningar i enlighet med Strålsäker-
hetsmyndighetens allmänna råd om begränsning av allmän-
hetens exponering för elektromagnetiska fält. 

2.8 Ljudeffekter
Ljudeffekter från kraftledningar alstras när så kallade koro-
naurladdningar uppstår kring ledarna. Koronaurladdningar 
sker när det elektriska fältets styrka på ledarytan uppnår en 
viss gräns, varpå elektroner joniserar luften kring ledningen. I 
mörker kan koronaurladdningar ibland uppfattas som en 
svagt blåaktig aura kring ledarytan.

På en ren och torr elektrisk ledning är koronaurladdning-
arna mycket små och det så kallade koronaljudet är då nor-
malt inte hörbart. Koronaljudet kan vara ”sprakande” till sin 
karaktär och kan sägas likna ljudet från ett brinnande tomte-
bloss. 

Det är främst vid fuktigt väder t.ex. i dimma och regn som 
koronaaktiviteten är hög. Liknande förhållanden kan också 
uppkomma vid snöfall. Ljudeffekter kan även uppträda i sam-
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band med trasiga eller onormalt nedsmutsade isolatorer. 
När fasledarna är våta samlas en mängd vattendroppar på 

ledarnas undersida. Dropparna ger upphov till en förstärk-
ning av det elektriska fältet på ledarytorna och kan då orsaka 
en ökning av antalet koronaurladdningar. 

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A), vilken representerar 
det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud, se Figur 10. Vid 
regn och fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 
400 kV ledning uppgå till ca 45 dB(A) ca 20 meter från led-
ningens mitt vid triplex (tre linor i varje fas) och ca 60 meter 
från ledningens mitt vid duplex (två linor i varje fas). Vid 
nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet till ledningen, 
byggnader och andra föremål dämpar ljudet som avtar med 
3-4 dB(A) för varje dubblering av avståndet från kraftled-
ningen. 

Ljud från kraftledningar understigande 40-45 dB(A) är 
svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna storleksordning 
bör inte ge upphov till några påtagliga störningar för männ-
iskor. 

2.9 Byggnation
Nedan följer en översiktlig beskrivning av uppförandet av en 
luftledning.

Avverkning och röjning av ledningsgata
Inför byggnationen kommer ny ledningsgata att avverkas där 
ledningar placeras i ny mark och på vissa platser kommer 
befintlig ledningsgata att behöva breddas. Ytor som tillfälligt 
behövs under byggnationen, t.ex. vid lindragning, kan också 
komma att avverkas. I Figur 11 (A) visas en avverkad led-
ningsgata.

Förstärkning av befintliga vägar och etablering av till-
fälliga byggvägar och uppställningsplatser
Ledningsförnyelsen kräver att nya och befintliga stolpplatser 
görs tillgängliga genom att befintliga vägar vid behov för-
stärks och nya tillfälliga byggvägar etableras.

Tillfälliga byggvägar har en bredd om ca 6 meter och 
anläggs inom och till ledningsgatan. Vägkroppen består av 
ett bärlager av stenkross som etableras ovanpå en geotextil, 
se exempel i Figur 11 (B). Uppställningsplatser konstrueras på 
liknande sätt.

Schaktning och etablering av fundament
Jordfundament
Jordfundament anläggs genom att man gräver ett ca 2-3 
meter djupt schakt för varje fundament.

Vid lättare stolpar kan fundamenten gjutas i fabrik och 
transporteras ut till respektive stolpplats. När de prefabrice-
rade fundamenten är monterade, schaktas groparna igen.

Vid tyngre stolpar kommer platsgjutna fundament att 
anläggas, se Figur 11 (C). När fundament är gjutet fylls schak-
tet igen. Arbetsområdet vid schaktning och etablering av 
fundament är ca 40 x 50 meter.

Bergfundament 
Anläggs genom att marken ner till bergytan avtäcks genom 
schakt och ett fundament i betong gjuts på berget. Stolpen 
förankras sedan i fundament med bultar. När fundamentet är 
färdigbyggt fylls schaktet igen.

Pålfundament
Stolparna anläggs på pålar som slås ner i marken. På pålarna 
gjuts en betongplatta där stolpbenet förankras. Vid pålfun-
dament används alltid ostagade stolpar.

Montage och resning av stolpar
Stolpmontage görs i anslutning till stolpplatsen och avslutas 
med att man använder en kran för att resa upp sektioner 
eller stolpen i sin helhet, se Figur 11 (D). Arbetsområdet vid 
montering och resning är ca 45 x 25 meter.

Lindragning
När stolparna är monterade i sin helhet och korsningsskydd 
upprättade i anslutning till vägar, järnvägar osv. utförs lind-
ragning med lindragningsmaskiner, se Figur 11 (E).

Förläggning av marklina
Jordningen av stolparna sker genom förläggning av en längs-
gående marklina längs ledningssträckningen. Om det ej är 
tekniskt möjligt, kan istället jordning ske med punktjordtag 
vid stolpe.

Marklineförläggning utförs med en grävare som tar upp 
ett smalt schakt om ca 1 meter, marklinan läggs ner och 
schaktet återfylls, se exempel i Figur 11 (F). Linan förläggs på 
minst 0,6 meters djup. Vid känsliga passager, som t.ex. käns-
liga vattendrag, kan schaktfri förläggning användas. Det 
kommer att fastställas i samband med detaljprojekteringen.

Punktjordtag förläggs vanligen med spett av kopparbelagt 
stål och placeras vertikalt i marken och anslutas till stolpen 
via horisontella ledare.

Återställning
Tillfälliga skador återställs, varefter nöjdhetsintyg skickas ut 
till berörs fastighetsägare.

Figur 10. Illustration av ljudnivåer.
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När träfundamenten och eventuella förorenade massor 
har avlägsnats påbörjas återfyllning av schaktet. 
Återfyllnad sker i första hand med de schaktmassor som 
klassificerats som rena. I andra hand av naturliga massor 
som går att finna i ledningsgatan, t.ex. block, stenar och för-
höjningar intill stolpplatsen. I tredje hand transporteras 
externa massor in för att användas som fyllnadsmassor. 
Överst placeras de organiska avbaningsmassor för att 
påskynda växtligheten att återetablera.

Fundament av betong lämnas kvar i marken där annan 
användning inte är aktuell. Inga fundament kommer att 
sticka upp ovanför markytan utan kapas ca 0,8 meter under 
markytan.

Återställning
Tillfälliga skador återställs, varefter nöjdhetsintyg skickas ut 
till berörs fastighetsägare.

10. Mark och miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 M 7935-17.

2.10.3 Miljöpåverkan vid rivning
Svenska kraftnät avlägsnar som huvudregel alla anläggnings-
delar av impregnerat trä när en ledning rivs. Undantag kan 
ske på enskilda platser om det finns tydliga motstående 
platsspecifika intressen som överväger nyttan med åtgärden 
eller där platsspecifika förutsättningar medför att återställ-
ningsåtgärder skulle bli orimligt kostsamma i förhållande till 
den nytta som åtgärden innebär10. Det kan t.ex. röra sig om 
känsliga våtmarker, kulturmiljöer eller områden med före-
komst av skyddade arter som skulle påverkas negativt. Det 
kan också röra sig om fall där anläggningsdelarna inte kan 
tas upp för att det skulle medföra risker för närliggande 
anläggningars stabilitet (ledningar, byggnader och dylikt). 

Föroreningar i mark som härstammar från impregnerat trä 
kan förväntas förekomma i varierande omfattning i anslut-
ning till impregnerade anläggningsdelar och utifrån den spe-
cifika miljön. Där föroreningar i mark påträffas i nivåer som 
kan innebära oacceptabla risker för miljö eller hälsa kommer 
de åtgärdas. Nivå för efterbehandlingsåtgärder beslutas i 
samråd med lokal tillsynsmyndighet enligt miljöbalken.

2.11 Framtida avveckling
Ansökan om nätkoncession avser en tillsvidarekoncession. 
Verksamheten förväntas alltså pågå under överskådlig fram-
tid. Så länge ledningen behövs för elförsörjningen underhålls 
och förnyas den. Efter ca 80 år har dock den tekniska livs-
längden för en luftledning uppnåtts och då behöver den byg-
gas om för att den ska kunna nyttjas även fortsättningsvis. 
Vid en större ombyggnation rivs ledningen och en ny byggs i 
regel i samma koncessionslinje.

Innan en större ombyggnation utreds behovet av elförbin-
delsen. Skulle det visa sig att ledningen inte behövs sker 
avveckling av elförbindelsen och ansökan om koncession 
återkallas. En avveckling kan också bli aktuell om föränd-
ringar i transmissionsnätet såsom nybyggnation eller för-
stärkningar gör att ledningen inte längre behövs. Vid 

avveckling av anläggningen kommer elförbindelsen att rivas 
och tas bort. Den som senast har haft nätkoncessionen är då 
också skyldig att vidta andra åtgärder för återställning, om 
det behövs från allmän eller enskild synpunkt enligt 2 kap. 19 
§ ellagen.

2.12 Angränsande projekt
Detta projekt ingår i en större investering med nya transmis-
sionsnätsledningar och transmissionsnätsstationer som kall-
las NordSyd och som syftar till att öka överförings-
kapaciteten mellan elområde SE2 och SE3. NordSyd är upp-
delad i fyra så kallade ben där ledningsåtgärderna som 
beskrivs i detta samrådsunderlag och även den nya stationen 
Nässe ingår i det som kallas Uppsalabenet. Uppsalabenet 
syftar till att förstärka transmissionsnätet mellan Betåsen, 
via Hjälta och Nässe, ner till Odensala, norr om Stockholm.

I anslutning till de beskrivna ledningsåtgärderna kring sta-
tionerna Hjälta och Nässe planerar Svenska kraftnät för en ny 
400 kV-ledning från Betåsen, via station Hjälta till station 
Nässe. Delen Hjälta-Nässe, för den nya ledningen Betåsen-
Nässe, beskrivs i denna MKB, medan sträckan Betåsen-
Hjälta behandlas i en separat MKB och ansökan.

Även E.ON Energidistribution planerar att uppföra en ny 
station strax öster om den nya stationen Nässe, som ska 
ansluta till station Nässe. Även ombyggnation av befintliga 
och uppförande av nya regionnätsledningar kommer att 
behövas för anslutning till E.ON Energidistributions nya sta-
tion och för anslutning av planerade vindkraftparker.
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3. ALTERNATIVREDOVISNING

Kapitlet inleds med att beskriva nollalternativet det vill säga 
om den planerade elförbindelsen inte byggs. Kapitlet fortsät-
ter sedan med beskrivning avseende systemteknisk utform-
ning och utredda teknikval för att sedan gå in på utredda 
lokaliseringsalternativ. Slutligen presenteras en sammanfatt-
ning av huvudalternativet som valts.

3.1 Nollalternativet
Nedan beskrivs nollalternativet utifrån ett systemtekniskt 
och ett miljömässigt perspektiv. 

Ett nollalternativ innebär enligt miljöbalken en beskrivning 
av vilka konsekvenserna blir då verksamheten inte kommer 
till stånd. I detta fall utgörs nollalternativet av ett scenario 
där ledningsåtgärderna kring befintlig station Hjälta inte 
genomförs.

3.1.1 Systemtekniskt nollalternativ
Om inte ledningsåtgärderna genomförs kring befintlig station 
Hjälta, kan inte den planerade nya transmissionsledningen 
mellan Betåsen och Nässe eller den nya stationen Nässe 
byggas. Lokalt innebär det att anslutning av planerad vind-
kraft i området till överliggande elnät förhindras. E.ON 
Energidistribution har framfört önskemål om anslutning av 
ny ledning från planerad vindkraft. Den nya stationen Nässe 
kommer att möjliggöra denna anslutning. Möjligheten till 
anslutning av vindkraft ligger i linje med målet att Sverige ska 
ha 100 % förnybar elproduktion år 2040.

Om den nya transmissionsledningen mellan Betåsen och 
Nässe inte byggs kommer de interna begränsningar för över-
föringskapaciteten i nordsydlig riktning kvarstå. Vidare sker 
ingen avlastning i området kring Ångermanälven. De pro-
blem som identifierats måste därför hanteras på annat sätt. 
För att hantera överlasterna på befintlig ledning kommer 
handelskapaciteten att sänkas vid behov, vilket innebär en 
merkostnad för systemet eftersom dyrare produktion söder 
om snitt 2 måste aktiveras för att ersätta billigare produktion 
norr om snitt 2.

3.1.2 Miljömässigt nollalternativ
Nollalternativet innebär att naturmiljön i området kommer 
att bestå och skogsbruk, renskötsel, friluftsliv med mera 
kommer kunna bedrivas på samma sätt som idag. Inga av de 
miljökonsekvenser som beskrivs i kapitel 4 kommer att upp-

stå. Skillnaden mot framtida användning är dock marginell, 
då området idag till stor del är nyttjat av befintliga ledningar.

3.2 Systemteknisk utformning
El kan överföras som växelström eller som likström, via luft-
ledning eller via kabel. I Sverige, och i resten av världen, är 
växelströmsnät med luftledningar den dominerande tekniken 
för att transmittera el på höga spänningsnivåer och över 
långa sträckor. Valen mellan likström eller växelström res-
pektive luftledning eller kabel utgör grundläggande teknikval. 

I detta projekt som omfattar ledningsåtgärder på befint-
liga växelströmsledningar är det endast växelström som blir 
aktuellt. Nedan beskrivs Svenska kraftnäts grunder för val av 
luftledning eller markkabel i detta projekt.

Inom ramen för vald teknik finns därutöver olika sätt att 
utforma förbindelsen på, t.ex. kan en luftledning, som fram-
gått ovan under avsnitt 2.4.2, uppföras med olika stolptyper 
och en markkabel kan behöva förläggas på olika sätt bero-
ende på förbindelsens funktion och förhållandena på platsen. 
Dessa alternativa sätt att utforma den valda tekniken på 
utvecklas inte i detta avsnitt utan har beskrivits för aktuella 
ledningar ovan i avsnitt 2.4.

3.2.1 Luftledning
När nya växelströmsledningar byggs eller befintliga förnyas i 
transmissionsnätet väljs i första hand luftledning som teknisk 
utformning. Det beror främst på de tekniska och ekonomiska 
förutsättningarna för luftledning respektive markkabel i väx-
elströmsnätet på högre spänningsnivåer. Fördelarna med 
luftledningar jämfört med markkabel på aktuella spännings-
nivåer är flera men kan sammanfattas i att luftledningsutfö-
randet:

 > Är tekniskt okomplicerat och utan behov av anpassnings-
investeringar till befintligt nät.

 > Är en beprövad tillförlitlig teknik med hög tillgänglighet/
driftsäkerhet.

 > Har hög reparationsberedskap.
 > Inte ökar risken för introduktion av låga resonansfrekven-

ser i transmissionsnätet, med påverkan på resonanta 
överspänningar och elkvaliteten.

 > Har mindre påverkan på markbundna värden och hydro-
logi samt.

 > Är betydligt billigare än markkabel.

2
0
2
2
-
1
0
2
2
8
7
-
0
0
0
1
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
5
-
3
0



28   HJÄLTA - NÄSSE

MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING – SVENSKA KRAFTNÄT 

3.2.2 Markkabel
Med dagens förutsättningar kan markkabelteknik endast 
användas i begränsad omfattning i 400 kV växelströmsnätet.

Överföringsmässigt planeras en markkabelförbindelse så 
att den motsvarar en luftledning för att svagheter inte ska 
byggas in i systemet. En 400 kV växelströms kabelförbin-
delse har dock en högre statistisk felfrekvens än motsva-
rande förbindelse i luftutförande, fel som dessutom är 
svårare att rätta till. Felsökningsmomentet är längre och mer 
komplicerat jämfört med en luftledning och många reparatio-
ner ställer höga krav på renhet, vilket innebär att arbetet 
måste ske i en kontrollerad miljö (t.ex. genom montering av 
arbetstält). Leverantörsmarknaden är dessutom begränsad 
och leverantörer utför endast reparationer på system de till-
handahåller. Sammantaget leder detta till att en markkabel-
förbindelse får en lägre tillgänglighet än en motsvarande 
luftledning. Tillgänglighet innebär i ett övergripande elkraft-
sammanhang den del av ett givet tidsintervall som elenergi 
finns att tillgå i en given punkt. För transmissionsnätets del är 
en hög tillgänglighet viktig för att minimera antalet anlägg-
ningar som behöver byggas i transmissionsnätet för att klara 
avbrottsfria elleveranser. En lägre tillgänglighet i de anlägg-
ningar som ingår i transmissionsnätet innebär alltså i förläng-
ningen att fler anläggningar behövs för att klara samhällets 
krav på elförsörjningen. Den lägre tillgängligheten kan helt 
eller delvis motverkas genom att bygga in redundans i mark-
kabelförbindelser. 

På senare år har även uppmärksammats att kabelanlägg-
ningar i högspänningsnätet introducerar resonansfrekvenser 
i ett betydligt lägre spektrum än vad som förekommit histo-
riskt i de högspända transmissionsnäten. Risken med låga 
resonansfrekvenser i transmissionsnätet är att det kan 
orsaka temporära överspänningar, så kallade resonanta över-
spänningar i samband med kopplingar och fel samt förstärk-
ning av redan befintliga övertoner med påverkan på 
elkvaliteten. Det kan i sin tur leda till överslag med efterföl-
jande haveri i närliggande anläggningar i nätet och skadlig 
uppvärmning av elektriska komponenter. I viss mån kan 
dessa ökade risker hanteras men det förutsätter att kabel-
tekniken tillämpas restriktivt. 

Kostnaderna för ett markkabelalternativ är väsentligt 
högre än kostnaderna för en luftledning och markkabelför-
bindelsers tekniska livslängd är ungefär hälften så lång som 
en luftlednings. Ska redundans byggas in i en markkabelför-
bindelse innebär det ännu högre kostnader.

Eftersom markkabelförbindelser tar längre tid att reparera 
och reparationer är mer beroende av material och kompe-
tens från en viss leverantör kan kabelförbindelser också 
medföra en ökad sårbarhet i händelse av kris, krig eller andra 
extrema händelser med t.ex. globala restriktioner, minskad 
produktion av komponenter och begränsningar i transport-
sektorn.

Det är sammantaget viktigt för elförsörjningen att mark-
kabelteknik tillämpas på ett sätt som inte riskerar att leda till 
alltför stora negativa konsekvenser för Svenska kraftnäts för-

måga att upprätthålla ett driftsäkert och robust system med 
fortsatt god elkvalitet. Det förutsätter att markkabelteknik i 
400 kV växelströmsnätet används i begränsad omfattning 
och kan prioriteras till platser där tekniken är nödvändig. 

De nyttor som kabelteknik medför på de högsta spän-
ningsnivåerna är bland annat att kabel är möjlig att bygga på 
vissa platser där det saknas fysisk framkomlighet för en luft-
ledning, t.ex. i havet eller större tätorter. Markkabel innebär 
också, i vart fall i skogliga miljöer, ett mindre intrång genom 
en smalare ledningsgata jämfört med en luftledning. Om 
markkabel därutöver innebär en mindre miljöpåverkan beror 
på förutsättningarna längs en specifik sträcka. Detta gäller 
såväl den lokala som den globala miljön. Generellt innebär 
luftledningar större visuell påverkan, påverkan i luftrummet, 
bredare ledningsgata och större magnetfältsutbredning än 
en markkabel. Markkabelförbindelser innebär å andra sidan 
generellt mer påverkan på hydrologi, hydrogeologi, vatten-
kvalitet och vegetationssammansättning, såväl i direkt 
anslutning till ledningen som i närliggande miljöer. Det inne-
bär också större materialåtgång att bygga markkabel. Beho-
vet av terminalplatser vid markförläggning och 
kompenseringsstationer, för att kompensera för den reaktiva 
effekten som kabeln ger upphov till, behöver beaktas då 
dessa medför såväl intrång som påverkan på landskapsbild 
och miljön där de anläggs. Klimatpåverkan beror bland annat 
på var anläggningen byggs och dess utförande. 

Med beaktande av fördelar, nackdelar och kostnader med 
teknikalternativen luft resp. markkabel har Svenska kraftnät 
identifierat följande situationer då markkabel bör tillämpas i 
transmissionsnätet för växelström, förutsatt att det är tek-
niskt hanterbart i det enskilda fallet. 

 > Om en luftledning saknar fysisk framkomlighet eller är 
omöjlig att bygga på platsen.

 > Om en luftledning bedöms sakna framkomlighet för att 
ledningsgatan på någon delsträcka medför skada av 
väsentlig betydelse för miljön.

 > Om det är av stor vikt att bevara möjligheterna att 
använda ett avgränsat markområde för annan användning 
av väsentlig samhällsekonomisk betydelse och området 
inte kan undvikas vid byggande av en ledning.

Markkabel övervägs däremot i regel inte t.ex. i syfte att 
minska en transmissionsnätslednings visuella påverkan, 
påverkan vid enstaka bostadshus längs en ledning, påverkan 
på enskilda näringsverksamheter, påverkan på lågflygnings-
områden eller på grund av kollissionsrisk för fåglar. Markför-
läggning i dessa situationer skulle nämligen innebära att 
markkabel aktualiseras i stora delar av transmissionsnätet, 
vilket av främst tekniska men även ekonomiska skäl är ute-
slutet. I dessa situationer kan istället en luftledning normalt 
sett planeras så att tillstånd kan ges till en luftledning trots 
denna påverkan.

I detta projekt har markkabel inte utretts vidare då det i 
ett tidigt skede bedömdes olämpligt med markkabel av föl-
jande skäll:
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 > I området där ledningsåtgärderna planeras bedöms det 
finnas fysisk framkomlighet och plats för planerade flyttar 
av befintliga luftledningar och uppförande at nya led-
ningar i anslutning till de befintliga. Därav är markkabel 
inte en nödvändig teknik för att ledningen ska kunna upp-
föras. 

 > Planerade ledningsåtgärder bedöms inte sakna framkom-
lighet för att ledningsgatorna på någon delsträcka medför 
skada av väsentlig betydelse för miljön. Därav bedöms 
inte markkabel vara en nödvändig teknik för någon del-
sträcka av de ombyggda eller de nya kraftledningarna.

 > Eftersom åtgärderna genomförs i ett område som redan 
är ianspråktaget för ledningar och station bedöms åtgär-
derna inte påverka eller begränsa möjligheterna att 
använda ett avgränsat markområde för annan användning 
av väsentlig samhällsekonomisk betydelse

Därav bedöms inte markkabel vara en nödvändig teknik 
för någon delsträcka i området.

3.2.3 Slutsats avseende systemteknisk 
utformning
Som framgått ovan övervägs markkabel i växelströmsnätet 
på aktuella spänningsnivåer endast i undantagsfall. För att få 
en hållbar och långsiktig tillämpning av kabeltekniken som 
inte orsakar alltför stora problem för elförsörjningen måste 
kabelförbindelserna prioriteras och tillämpas restriktivt.

Svenska kraftnät planerar att utforma de ledningar som 
flyttas och de nya ledningarna som luftledningar i området 
kring stationerna Hjälta och Nässe, då det ur driftsäkerhets-, 
miljö- och kostnadssynpunkt är det mest fördelaktiga alter-
nativet jämfört med markkablar. Allt sker i stort sett inom 
befintligt område som redan är ianspråktaget av befintliga 
ledningar. I aktuellt projekt bedöms inte användning av mark-
kablar vara motiverad varken för ledningssträckningen som 
helhet eller för några delsträckor. 

3.3 Lokaliseringsutredning
I detta avsnitt beskrivs lokaliseringsutredningen för de före-
slagna ledningsåtgärderna.

Lokaliseringsutredningen kan förenklat beskrivas som en 
process där en utredning görs med grova drag för att sedan 
förfinas mer och mer under processens gång. Det innebär att 
utredningsområdet minskas ner och mer detaljer tas i beak-
tande.

Besluten som tas under lokaliseringsutredningen bygger 
på den information som samlas in om områdets förutsätt-
ningar genom skrivbordsstudier av digitalt kartunderlag, 
under fältinventeringar och i samråd och dialoger. Informa-
tionen sammanvägs sedan med tekniska aspekter och kost-
nader.

3.3.1 Sträckningsalternativ 
Utredningsområdet för ledningsåtgärderna kring station 
Hjälta och ny station Nässe ligger ca fem kilometer väster 
om Sollefteå vid orten Långsele i Sollefteå kommun i Väster-
norrlands län, se Figur 5. Ledningsändringarna sker i ett 
begränsat område på ca en gånger en kilometer i närheten av 
befintlig station Hjälta. Den längsta ledningsändringen blir ca 
700 meter, den längsta nya ledningen ca en kilometer och 
den längsta befintliga ledningen som rivs är ca 700 meter. 
Landskapet i utredningsområdet består av skogsmark som 
domineras av stamnätsstation Hjälta med tillhörande kraft-
ledningsgator och elledningar, samt ny station Nässe som 
planeras i södra delen av området.

Då området är geografiskt begränsat (den längsta led-
ningsjusteringen är ca 700 meter) och då kopplingen till den 
nya transmissionsnätsstationen enbart kan ske på specifika 
platser är de alternativa dragningarna begränsade.

I området finns även regionnätsledningar, som planeras 
att anslutas till transmissionsnätet via en ny 130 kV-transfor-
mator. Anslutningen av regionnätsledningarna till överlig-
gande elnät är en förutsättning för att kunna ansluta 
vindkraftsproduktion i området till överliggande elnät. I sam-
band med en nätutredning avseende planeringen av elnätet, 
konstaterades att det inte finns plats i Hjälta för anslutning 
av en 130 kV-transformator. Nätutredningen visade att det 
finns behov av en ny anslutningspunkt i området, den nya 
transmissionsnätsstationen Nässe.

Lokaliseringen av transmissionsnätsstationen har utretts 
genom en teknisk förstudie. Två alternativa placeringar av 
den nya stationen har utretts. Det alternativ som i förstudien 
visat sig mest fördelaktigt är det beskrivningen av lednings-
åtgärder har utgått ifrån i denna MKB. Den alternativa sta-
tionsplaceringen som utreddes var att placera station Nässe 
väster om befintliga ledningar. Alternativet avfärdades då det 
skulle innebära korsningar med befintliga 400 kV-ledningar 
och 400 kV-transformatorförband. Avståndet skulle också 
bli större till E.ON Energidistributions ledningar som planeras 
att anslutas till station Nässe via den nya 130 kV-transforma-
torn. Alternativet avfärdades därmed på grund av tekniska 
skäl.

Sammantaget för de planerade åtgärderna så utgör det 
begränsade området mellan befintlig station Hjälta och ny 
station Nässe samt antalet befintliga ledningar begräns-
ningar i möjligheten att studera alternativa sträckningar för 
respektive ledning. Även E.ON Energidistributions planerade 
station samt befintliga och nya regionnätsledningar begrän-
sar möjligheten till alternativa sträckningar, se Figur 13. 
Andra begränsningar är länsväg 946 i norr och riksväg 87 i 
söder. Målet har varit att ta så lite ny mark i anspråk och att 
flytta befintliga ledningar i så liten utsträckning som möjligt.

Mot bakgrund av det som beskrivs ovan har möjligheten 
att studera lämpliga alternativa sträckningar varit begränsat. 
Nedan beskrivs de alternativ som studerats för respektive 
ledning och som även kan ses i översiktskartan i Figur 5 och 
Bilaga 7. 
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Sträckningen viker där mot sydsydväst i stället för att fort-
sätta mot söder till befintlig 90 graders-vinkel in mot statio-
nen. Vinkeln in mot stationen flyttas ca 40 meter mot väster. 
Ledningsgatan för CL3 S1 behöver breddas något i sidled. 

UL7 S5-6 Tuggen-Hjälta
På en sträcka om ca 520 meter flyttas ledningen ca 50-80 
meter mot söder och förlängs in till stationen, se Figur 15, för 
att få plats med den nya ledningen från Betåsen, som plane-
ras att anslutas mellan CL3 S1 och UL7 S5-6. Sista vinkelstol-
pen före anslutningen till station Hjälta flyttas ca 50 meter 
mot sydväst. Sträckningen följer sedan befintlig ledningsga-
tan för UL2 S1-2 in mot station Hjälta. Sträckningen korsar en 
mindre bäck. 

UL2 S2 Stornorrfors-Hjälta
På en sträcka om ca 560 meter flyttas ledningen ca 40 
meter mot söder och förlängs in till stationen, se Figur 16, för 
att få plats för UL7 S5-6, som tar över det sista spannet in 
mot stationen. Sista vinkelstolpen före anslutningen till sta-
tion Hjälta flyttas ca 40 meter mot sydväst. Sträckningen föl-
jer sedan befintlig ledningsgatan för UL17 S2 in mot station 
Hjälta. Sträckningen korsar en mindre bäck.

I avsnitt 3.4.1 beskrivs respektive ledningsåtgärd för de 
befintliga ledningarna där Svenska kraftnät bedömer att för-
ändringen är så stor att ny nätkoncession för linje behöver 
sökas. I avsnittet 3.4.2 beskrivs den nya ledningen som pla-
neras att uppföras mellan befintlig station Hjälta och ny sta-
tion Nässe, med anledning av att en ny ledning byggs från 
Betåsen till Nässe och att en ny station, Nässe, byggs. I 
avsnitt 3.4.3 beskrivs åtgärder på ledning där förändringen är 
i mindre omfattning, vilken bedöms kunna genomföras inom 
befintlig nätkoncession för linje.

3.4 Planerade ledningsåtgärder
I detta avsnitt beskrivs lokaliseringsutredningen för de före-
slagna ledningsåtgärderna.

3.4.1 Ledningsåtgärder på befintliga ledningar
CL3 S1 Kilforsen-Hjälta
På en sträcka om ca 530 meter flyttas ledningen något i sid-
led mot väster och förlängs in till stationen, se Figur 14, för 
att få plats med den nya ledningen från Betåsen, som plane-
ras att anslutas mellan CL3 S1 och UL7 S2. Ca 210 meter norr 
om vinkeln in mot station Hjälta byggs en ny mindre vinkel. 

Figur 13. Översikt över området där ledningsåtgärder planeras mellan Hjälta och Nässe, samt E.ON Energidistributions 
planerade station samt befintlig och nya regionnätsledningar.
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Figur 16. Kartan visar flytten av del av ledningen UL2 S1-2 vid station Hjälta. Ledningen byter littra till UL2 S2.

UL17 S2 Stornorrfors-Nässe
Idag går ledningen UL17 S2 in till station Hjälta. Efter led-
ningsåtgärderna planeras sträckan från sista vinkeln in mot 
station Hjälta tas över av ledningen UL2 S1-2, vilket beskrivs 
ovan. UL17 S2 kommer i stället att gå förbi Hjälta och ansluta 
till den nya stationen Nässe, se Figur 17, för att ge plats i sta-
tion Hjälta för att kunna ansluta den nya ledningen från Betå-
sen. Vid den tidigare vinkeln in mot Hjälta fortsätter 
ledningen i ny sträckning mot sydsydväst ca 710 meter och 
ansluter till station Nässe. Ledningen UL17 S2 kommer att gå 
i ny ledningsgata på en sträcka om ca 700 meter, men i 
område som redan utgörs av ledningsgator för korsande led-
ningar och i anslutning till befintlig ledningsgata, vilket gör 
att mindre ny mark behöver tas i anspråk. Sträckningen kor-
sar en mindre bäck och Nässebäcken.

CL5 S1 Hjälta-Vittersjö idag, CL5 S1 Hjälta-
Nässe efter ombyggnation
CL5 S1 raseras på en sträcka om ca 550 meter norr om den 
nya stationen Nässe och flyttas mellan 65 meter och 140 
meter mot väster i förhållande till hur ledningen går idag, se 
Figur 18, för att ge plats för en ny ledning, CL19 S1, som pla-
neras att koppla samman stationerna Hjälta och Nässe, vilket 
beskrivs i avsnitt 3.3.3. Befintlig vinkel som idag finns öster 
om Nässebäcken, ca 410 meter norr om den nya stationen 
Nässe, flyttas ca 140 meter mot väster, till västra sidan om 
bäcken. Från den nya vinkeln går sträckningen i ny lednings-

gata mot söder ca 435 meter fram till nya stationen Nässe. 
CL5 S1 tar ca 440 meter ny ledningsgata i anspråk och rase-
ras på en sträcka om ca 540 meter. Delar av sträckningen 
som återlämnas kommer dock att nyttjas som ledningsgata 
för ny ledning CL19 S1, se avsnitt 3.3.3. Söder om station 
Nässe kommer CL5 S2 Nässe-Vittersjö att fortsätta i nuva-
rande sträckning, med en mindre justering närmast den nya 
stationen, vilket sker inom befintlig koncession.

UL17 S3 Nässe-Stöde
Ledningen UL17 S3 går idag från den västra delen av befintlig 
station Hjälta. Efter att den nya stationen byggts, planeras 
ledningen i stället att anslutas till Nässe, se Figur 19. Vid ny 
station Nässe kopplas UL17 S3 samman med UL17 S2 via en 
så kallad ”säng”, som syns strax norr om ny station Nässe. 
Ca 465 meter av befintlig ledning raseras närmast station 
Hjälta. En ny vinkel byggs söder om Olsmyrberget, mellan 
berget och en mindre myrmark, Olsmyran. Vid Olsmyrberget 
vinklar ledningen mot ostsydost ca 510 meter, varefter den 
vinklar mot söder ca 85 meter. UL17 S3 kommer att raseras 
på en sträcka om ca 530 meter, varav ca 260 meter kommer 
att nyttjas av den nya ledningen Betåsen-Nässe, se avsnitt 
3.3.3. Ny skogsgata kommer att behöva tas i anspråk för 
UL17 S3 på en sträcka om ca 550 meter.
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4. MILJÖKONSEKVENSER

Den miljöpåverkan som anläggande, underhåll och drift av en 
400 kV luftledning ger upphov till i dess olika skeden leder 
till miljöeffekter som identifierats, beskrivits och bedömts i 
denna MKB. Byggfasen är den fas som har störst påverkan 
på människors hälsa och miljön medan driftfasen har betyd-
ligt mindre grad av negativ påverkan. I avsnitten nedan 
beskrivs miljöpåverkan och konsekvenser i bygg- och 
driftskede. Bedömningarna av värden och känslighet, påver-
kan och konsekvenser har gjorts med utgångspunkt i 
Svenska kraftnäts bedömningsmetodik, se avsnitt 1.7.6 och 
Bilaga 6.

Miljöpåverkan beskrivs och bedöms både med och utan 
hänsyns- och skyddsåtgärder, där det är aktuellt. Konsekven-
serna bedöms utifrån att föreslagna åtgärder är genomförda. 
Hänsyns- och skyddsåtgärderna beskrivs i kapitel 5.

4.1 Bebyggelse och boendemiljö
Bebyggelse avser sådana byggnader där människor förväntas 
vistas under en längre tid. Dessa byggnader kan t.ex. vara 
permanentbostäder, skolor, fritidshus och arbetsplatser (eko-
nomibyggnader är undantagna).

Påverkan på bebyggelse och boendemiljö utreds främst 
med avseende på elsäkerhet, påverkan genom magnetfält 
och visuell påverkan.

Svenska kraftnät följer ansvariga myndigheters rekom-
mendationer som i sin tur följer forskningen och utvecklingen 
när det gäller elektriska fält och magnetfält.

4.1.1 Beskrivning
Ledningsåtgärderna är begränsade till närområdet kring 
befintlig station Hjälta och ny station Nässe. Närmaste 
bebyggelsen ligger norr om området, ca 250 meter norr om 
platsen där ombyggnation av befintlig ledning CL3 S1 börjar i 
norr, se Figur 23. Närmaste bebyggelse i väster ligger ca 380 
meter västnordväst om den nya ledningen Betåsen-Nässe, 
delsträcka Hjälta-Nässe, samt ca 340 meter väster om 
ombyggnationen av befintlig ledning UL17 S3.

Området kring ledningsåtgärderna bedöms inte ha någon 
känslighet kopplat till befolkning och boendemiljö, då 
ombyggnationerna inte medför att någon ledning placeras 
närmare bostäderna i förhållande till dagens placeringar.

Magnetfält
Magnetfältets utbredning invid en ledning beror på ett antal 
faktorer såsom avståndet till ledningen, ledningens tekniska 
utformning, t.ex. höjd i relation till fastigheten och fasav-
stånd, och strömlaster. Beräkningarna som redovisas i 
MKB:n är baserade på den utformning som ledningarna 
antas få enligt den projektering som gällde vid tillfället för 
koncessionsansökan. Svenska kraftnät beaktar magnetfält 
vid fortsatt projektering så att förändringar av ledningarnas 
utformning eller placering inom koncessionslinjen inte leder 
till ökad exponering. 

Ledningarnas årsmedelström, som alltså också påverkar 
magnetfältet, är ett mått på hur mycket ström som förs över 
på respektive ledning. Strömmen kan variera över tid bero-
ende på bl.a. vädret, förändringar i produktion och elförbruk-
ning och förändringar i transmissionsnätet. De flesta faktorer 
som strömmen beror på är sådana omständigheter som 
Svenska kraftnät inte styr över. För att få ett så bra underlag 
som möjligt för beräkningar av magnetfält har Svenska kraft-
nät modeller för att ta fram ett framtida scenario för årsme-
delström. Dessa modeller tar hänsyn till bland annat hur 
transmissionsnätet förändras, hur vi antar att framtida pro-
duktion och förbrukning kommer att se ut och variationer i 
väder. Beräkningarna i ärendet är gjorda baserat på scenario 
för ledningarnas framtida årsmedelström.

Som redovisas i avsnitt 2.7.1 har forskningen inte kunnat 
påvisa något samband mellan exponering för magnetfält och 
sjukdomsrisk. Det är ändå motiverat att beakta magnetfält i 
bostads-, grundskole- och förskolebyggnader vid planeringen 
av om- och nybyggnationer, eftersom det enligt tillgänglig 
forskning inte kan uteslutas att exponering för förhöjda mag-
netfält i bostäder kan öka risken för leukemi hos barn. WHO 
bedömer dock att de svaga bevisen för ett samband mellan 
exponering av magnetfält och barnleukemi samt den begrän-
sade påverkan på allmänhetens hälsa, om det skulle finnas 
ett samband, gör att den hälsomässiga nyttan med att 
begränsa magnetfält är oklar. 
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Det finns inga rikt- eller gränsvärden för långsiktig expo-
nering för magnetfält under det referensvärde för kortsiktig 
påverkan om 100 μT som följer av Strålsäkerhetsmyndighe-
tens allmänna råd. Myndigheternas rekommendationer 
anger inte heller några värden. Forskningen ger dock inte 
stöd för att anta att magnetfältsnivåer understigande unge-
fär 0,4 μT skulle kunna medföra någon risk för människors 
hälsa. 

Svenska kraftnät försöker i första hand begränsa expone-
ring för magnetfält i relevanta miljöer vid utredningen av en 
lednings lokalisering.

Magnetfält vid aktuellt stationsområde Hjälta-Nässe
En magnetfältsberäkning har genomförts för området kring 
befintlig station Hjälta vars anslutningsledningar förändras 
till följd av att den nya station Nässe byggs. Beräkning och 
resultat redovisas i bifogat magnetfälts-PM i Bilaga 5.

Beräkningen har gjorts i riktning mot den fastighet, nord-
väst om området, som bedöms kunna få högst bidrag från 
ledningarna, där flera ledningar samverkar och kan ge mag-
netfältsbidrag. Fyra kraftledningar har inkluderats i beräk-
ningen, AL12 S3 (befintlig), UL67 S5 , CL5 S1 (tidigare CL5 
S1-2) samt AL12 S1-2 (befintlig), se Figur 23. Dessa ledningar 
har inkluderats för att de skulle kunna medföra förhöjda 
magnetfältsvärden väster om området med ledningsåtgär-
der. Beräkningen baseras på förväntade framtida årsmedel-

värden för ledningarnas ström och baseras på en blandning 
av framtida scenarier för årsmedelströmmen som ger högst 
magnetfält. Samma effektriktning och fasföljd har valts för 
samtliga ledningar, vilket ger det högsta magnetfältet.

De ledningar som byggs om öster och söder om befintlig 
station Hjälta, CL3 S1, UL7 S5-6, UL2 S2, UL17 S2, CL20 S1 
samt UL17 S3 har inte tagits med i beräkningen. Detta för att 
de endast skulle ge ett mindre bidrag till beräkningen, som 
inte medför förhöjda magnetfältsvärden väster om området 
med ledningsåtgärder. CL3 S1 som ligger närmast bebyggel-
sen i norr flyttas inte närmare än vad den ligger idag, vilket 
inte ger någon förändring av magnetfältsbidraget vi närmaste 
bostad. Därför har ingen specifik beräkning gjorts för denna 
ledning.

Stationen ger inte något signifikant magnetfältsbidrag på 
så stort avstånd som det är till närmast liggande bostad och 
har därför inte inkluderats i beräkningen.

Beräkningen visar att magnetfältsbidraget från de fyra 
kraftledningar som inkluderats i beräkningen vid den mest 
närliggande fastigheten på västra sidan kan likställas med de 
nivåer som normalt förekommer i svenska bostäder. Det 
kumulativa magnetfältsbidraget från de två ledningarna som 
byggs om samt uppförs nya väster om stationen tillsammans 
med befintliga ledningar AL12 S3 och AL12 S1-2 nordväst om 
stationen är mindre än 0,1 μT och understiger med god mar-
ginal Svenska kraftnäts utredningsnivå på 0,4 μT.

Figur 23. Områden med bostäder i närområdet till ledningsåtgärderna. Avståndet till de närmaste bostäderna anges i 
figuren. De fyra ledningar som inkluderats i magnetfältsberäkningen, se nedan, har markerats med littra i figuren.
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4.1.2 Konsekvenser 
Bygg- och rivningsskede
Arbetet med att bygga och riva ledningarna kommer att pågå 
i etapper inom området under upp till fem år.

Påverkan på närliggande boendemiljön som uppkommer 
under bygg- och rivningsskedet är främst i form av buller 
eller luftföroreningar från de arbetsmaskiner som används. 
Tillfälliga hinder såsom avverkningsrester som uppkommer i 
anläggningskedet kan temporärt påverka framkomligheten 
på vissa platser. Tillfälliga skador kan även uppkomma på 
diken, stängsel, vägar m.m. Skadorna åtgärdas dock och 
återställning sker så långt som möjligt till samma skick som 
innan skadan.

Sammantaget bedöms åtgärderna ha en liten negativ 
påverkan på boendemiljön, beroende på lokala förutsätt-
ningar kan störningar i form av bl.a. buller från arbetande 
maskiner pågå under en längre eller kortare tidsperiod. Dock 
är perioden begränsad till tiden för entreprenaden. Samman-
taget bedöms konsekvenserna bli små i bygg- och rivnings-
skedet.

Driftskede 
Området kring ledningsåtgärderna bedöms inte ha någon 
känslighet kopplat till befolkning och boendemiljö. Inga 
bostäder kommer exponeras av högre magnetfält till följd av 
ledningsåtgärderna jämfört med idag, då ombyggnationerna 

inte medför att någon ledning placeras närmare bostäderna i 
förhållande till dagens placeringar. Bedömningen är att 
påverkan för befolkningen blir obetydlig. 

Då ledningsåtgärderna sker i och i närheten av befintliga 
ledningsgator i skogsmiljö bedöms den visuella påverkan på 
boendemiljön som obetydlig. Sammantaget bedöms led-
ningsåtgärderna innebära obetydliga konsekvenser för 
bebyggelsen.

4.2 Landskapsbild
Landskapet är ett dynamiskt resultat av ett pågående sam-
spel mellan naturen och människan. Landskapsbilden beskri-
ver den visuella upplevelsen av den omgivande miljön.

4.2.1 Beskrivning
Projektområdet ligger i ett kuperat skogslandskap som präg-
las av mänsklig aktivitet: kraftledningsgator korsar området, 
den vältrafikerade väg 87 angränsar området i söder och 
länsväg 946 med parallellgående Ådalsbanan i norr. Den res-
terande skogsmarken utgörs nästan uteslutande av produk-
tionsskog i stadier ungskog-gallringsskog. Skogen i 
närområdet har avverkats för knappt 20 år sedan. Genom 
projektområdet går en skoterled. Nässebäcken som rinner 
genom området har en relativt naturlig dragning i landskapet, 
se Figur 24-Figur 26.

Figur 24. Karta över utförda avverkningar enligt Skogsstyrelsens data (1997-2021).
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Figur 25. Landskapsbild vid befintlig station Hjälta. Området består idag av ungskog.

Figur 26. Nässebäcken som rinner i dalgången mellan Olsmyrberget i väster och Blomsterberget i öster. Foto: KMV 
forum.
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4.2.2 Konsekvenser 
Bygg- och rivningsskede
Bygg- och rivningsskedet kommer inte att påverka land-
skapsbilden annat än tillfälligt. Påverkan bedöms vara liten 
vilket ger små konsekvenser.

Driftskede
Förändringen sker i nära anslutning till befintliga ledningsga-
tor och det omgivande landskapet utgörs av skogsmark som 
till stor del består av ungskog, med flera befintliga lednings-
gator samt befintligt och nytt stationsområde. Därmed 
bedöms känsligheten för landskapsbilden som liten. Påver-
kan för landskapsbilden till följd av ledningsåtgärderna 
bedöms som liten och konsekvenserna som obetydliga.

4.3 Naturmiljö
Naturmiljö är ett brett begrepp som omfattar växt- och djur-
liv, ekosystem, naturtyper samt yt- och grundvatten. Beva-
randet av värdefulla naturmiljöer är en förutsättning för 
biologisk mångfald och god ekologisk balans. Naturmiljön har 
lagligt skydd genom miljöbalken som reglerar bland annat 
områdesskydd och artskydd. I 3 kap. 3 § miljöbalken anges 
att ”mark- och vattenområden som är särskilt känsliga från 
ekologisk synpunkt skall så långt möjligt skyddas mot åtgär-
der som kan skada naturmiljön”.

Ledningsgatan kan både gynna och missgynna den biolo-
giska mångfalden och djur- och växtlivet. Generellt gynnar en 

röjd ledningsgata samt den patrullstig som regelbundet röjs 
och rensas på ris och sly, vissa fåglar, insekter och konkur-
renssvaga eller hävdgynnade växter. Ledningsgatorna kan 
därför, beroende på vilka förutsättningar som finns innan, 
hysa en god livsmiljö och verka som en spridningskorridor för 
flera rödlistade kärlväxter, fjärilar och skalbaggar som är 
bundna till denna typ av mark. För vissa arter kan den också 
nyttjas för rörelse och födosök. Ledningsgatan kan däremot 
missgynna arter som föredrar skuggig mark, fuktig högstam-
mig skog och tät växtlighet. För vissa arter verkar ledningsga-
tan som en barriär som begränsar artens fria rörelse i 
området.

Påverkan på naturmiljö utreds främst med avseende på 
ekologiska samband, värdekärnor och rödlistade/skyddade 
arter och grumling i känsliga vattenområden.

4.3.1 Beskrivning
Naturmiljön består av skogslandskap med flera ledningsgator 
som korsar området. Området mellan stationerna består i 
huvudsak av yngre (15—40-årig) produktionsskog. Utöver 
skog består området till viss del av myr och genom området 
rinner även Nässebäcken.

Inga sedan tidigare kända områden med naturvärde finns 
inom eller i närområdet till utredningsområdet. Närmsta 
registrerade naturvärden är en nyckelbiotop ca 800 meter 
öster om området, samt det nybildade naturreservatet Hjäl-
taberget som ligger 900 meter nordost om området, se 
infälld översikt i Figur 27.

Figur 27. Tidigare kända naturintressen i närområdet till utredningsområdet och naturvärdesobjekt som identifierats 
vid naturvärdesinventeringen i juni 2021. Kartan återfinns i större format i Bilaga 9.
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En Naturvärdesinventeringen genomfördes enligt svensk 
standard, SS 199000:2014, fältnivå medel med tillägget 
naturvärdesklass 4. Inventeringen har skett i ett ca 90 hektar 
stort område beläget ca en kilometer öster om Långsele, 
strax söder om Nässeforsen i Faxälven. Naturvärdesinvente-
ringen genomfördes under juni 2021 för att beskriva och vär-
dera naturmiljöer av betydelse för biologisk mångfald. 
Bedömningen av naturvärdet görs utifrån de två bedöm-
ningsgrunderna biotop och arter. En naturvärdesinventering 
resulterar i avgränsningar av områden, naturvärdesklass-
ningar, objektbeskrivningar samt artlistor med noterade 
naturvårdsarter och skyddade arter.

Samtliga objekt och arter som identifierades i naturvär-
desinventeringen redovisas i Figur 27 och Bilaga 9. De objekt 
som finns inom 100 meter från ledningsåtgärderna presente-
ras i Tabell 2. Inventeringsrapporten bifogas i sin helhet som 
Bilaga 3.

Naturvärdesobjekt
Naturvärdesinventeringen påvisar områden som uppvisar 
påtagliga eller höga naturvärden, samt förekomst av en del 
naturvårdsintressanta arter.

Svensk standard för naturvärdesinventering klassificerar 
naturområden enligt tre värdeklasser (naturvärdesklass 4 är 
ett tillägg till grundutförandet):

 > Naturvärdesklass 1 – högsta naturvärde
 > Naturvärdesklass 2 – högt naturvärde
 > Naturvärdesklass 3 – påtagligt naturvärde
 > Naturvärdesklass 4 – visst naturvärde

Totalt påträffades 14 naturvärdesobjekt inom inventering-
området. Ett objekt erhöll klassificeringen högt naturvärde 
(klass 2), tre objekt bedöms ha påtagligt naturvärde (klass 3) 
medan resterande 10 objekt erhöll klassificerats som visst 
naturvärde (klass 4). Inga objekt har klassificerats som 
mycket högsta naturvärde (klass 1).

För samtliga naturtyper gäller generellt att ju högre natur-
värde de har desto känsligare är de för exploatering, särskilt 
om värdet är knutet till skogens höga ålder eller hydrologi. Ett 
av de största hoten för biologisk mångfald, förutom ianspråk-
tagande av värdefulla miljöer, är uppsplittring och fragmen-
tering av naturmiljöer samt påverkan på spridningssamband 
genom anläggande av vägar eller bebyggelse.

Skogar är känsliga för avverkning och bortforsling av sub-
strat så som död ved, både i form av liggande stockar och 
torrakor. Skälet till detta är att arter knutna till träd och olika 
förmultningsstadier av ved är känsliga för att dessa försvin-
ner. Skogar där markerna ofta är friska (fuktiga till blöta) är 
känsliga för körskador i samband med en exploatering, fram-
för allt i form av skador från skogsmaskiner och fordon. Sko-
gar likt de i naturvärdesobjekt 13 och 6 är även mycket 
känsliga för påverkan på luftfuktigheten, vilket t.ex. kan ske 
om omgivande marker ianspråktas.

Naturtypen mindre vattendrag (naturvärdesobjekt 3 och 
4 i Tabell 2 och Figur 27) är känslig för hydromorfologiska 
förändringar. Dessa kan vara allt från omgrävning av vatten-

dragen, resning av sten till den kanske vanligaste åtgärden; 
rensning av vattendrag från död ved. Död ved är ett mycket 
viktigt element i vattendrag. Flera arter är direkt beroende av 
den döda veden för sin fortlevnad, men den döda veden kan 
också påverka hydromorfologin genom att styra erosion och 
sedimentation. Naturtypen kan också vara känslig för 
närings- och sedimentsläckage. Framför allt oligotrofa 
(näringsfattiga) vattensystem är mycket känsliga för detta. 
Mindre vattendrag är också känsliga för oförsiktiga avverk-
ningar som görs för nära vattendraget, detta medför snabba 
förändringar i vattentemperatur, något som kan vara mycket 
skadligt för flora och fauna. 

Arter
Naturvårdsarter och rödlistade arter
Naturvårdsarter är en samlingsterm för arter som är skydds-
värda genom att de indikerar att ett område har höga natur-
värden eller i sig själva är av särskild betydelse för biologisk 
mångfald.

40 naturvårdsarter påträffats inom inventeringsområdet i 
samband med inventeringen. 26 av dessa klassas som sig-
nalarter, sju av arterna är rödlistade. En är rödlistad som sår-
bar (VU) och övriga sex är rödlistade som nära hotade (NT) 
enligt Rödlistade Arter i Sverige 2020.

Även om rödlistning innebär att hänsyn bör tas till arterna 
medför inte rödlistning automatiskt att arten är skyddad 
enligt artskyddsförordningen.

Skyddade arter enligt artskyddsförordningen
Alla vilt förekommande fågelarter i Sverige är formellt skyd-
dade enligt 4 § artskyddsförordningen. Inom området påträf-
fades vid inventeringen  samt spillkråka som båda är 
upptagna i fågeldirektivet. Vid inventeringen påträffades 
också rödvingetrast som är rödlistad som nära hotad (NT) 
enligt Rödlistade Arter i Sverige 2020.

Uttag från Artportalen visar att även ytterligare fågelarter 
noterats i området, se Bilaga 3. Av dessa arter finns följande 
upptagna på rödlistan: grönfink, storspov, gulsparv, rödvinge-
trast, svartvit flugsnappare, grönsångare, rosenfink samt 
björktrast. De två första arterna är klassade som EN (hotad) 
medan övriga arter är klassade som NT (nära hotad) enligt 
2020 års rödlista. Vidare är 18 andra fågelarter påträffade 
inom området. Samtliga fynd av fågel är rapporterade från 
perioden 2002–2005 och har en noggrannhet om 270 meter. 
Två av de rödlistade arterna (storspov och björktrast) har 
noterats under häckningstid i lämplig häckningsbiotop 
medan övriga arter har noterats som spelande, vilket indike-
rar häckning. Samtliga fynd av fågel har gjorts i början av juni 
under respektive år.

Vanlig groda, som omfattas av 6 § artskyddsförordningen, 
påträffades också inom området. I samband med invente-
ringen noterades fyra kärlväxtarter som omfattas av skydd 
enligt artskyddsförordningen. Dessa fyra är knärot (skyddad 
enligt 8 §), samt blåsippa, gullviva och revlummer (skyddade 
enligt 9 § artskyddsförordningen).

Vid inventeringen påträffades även blomsterlupin, en 
invasiv främmande art.
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Strandskyddsområde
Strandskyddet syftar till att långsiktigt trygga förutsättning-
arna för allemansrättslig tillgång till strandområden och 
bevara goda livsvillkor för djur- och växtlivet på land och i 
vatten. Vissa av ledningsåtgärderna korsar en mindre bäck, 
Nässebäcken som omfattas av strandskydd enligt dagens 
gällande lagstiftning. Regeringen har lämnat en lagrådsre-
miss till Lagrådet med förslag om lättnader i strandskyddet 
för så kallade strandnära utvecklingsområden. Strandskydds-
området föreslås upphävas vid små sjöar och smala vatten-
drag. I stället säkerställs fri passage vid sådana områden. 
Syftet är att öka det lokala inflytandet och göra det betydligt 
enklare att bygga strandnära i gles- och landsbygd och i små 
tätorter. Strandskyddet föreslås även att stärkas och förtydli-
gas i områden av särskild betydelse för djur- och växtliv och i 
områden där bebyggelsetrycket är högt eller efterfrågan på 
mark för fritidsbebyggelse är stort.

Dispens för anläggande av nya stolpar kommer att sökas i 
en separat process för berört strandskyddsområde, se 
avsnitt 1.6.3. Strandskyddsområdet bedöms ha måttliga vär-
den.

4.3.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Vid byggnation av de nya ledningar samt rivning av de befint-
liga ledningarna uppkommer påverkan på naturmiljön främst 
i form av fysiskt intrång, avverkning, buller, utsläpp av luft-
föroreningar från arbetsmaskiner och grumling av vatten-
drag. Fysiskt intrång uppkommer t.ex. från tillfälliga 
byggvägar och uppställningsplatser med även vid anläg-
gande och upptagande av fundament. 

I byggskedet kommer hänsyn i möjligaste mån att tas till 
vattendragens kantzoner för att dessa inte ska påverkas mer 
än nödvändigt. Om marken och vegetationen i kantzoner till 
vattendrag påverkas kan stora effekter i form av erosion och 
transport av slam och humus till vattendraget uppstå. Ny 
skogsgata för UL17 S2 innebär att kantzonen vid Nässe-
bäcken kan komma att behöva avverkas. I stället kommer 
vegetationen i befintlig skogsgata för CL5 S1, där den korsar 
Nässebäcken, att kunna växa upp igen, då ledningen flyttas 
mot väster och inte längre korsar bäcken. Några av de befint-
liga stolpar som ska raserar och några av de nya finns nära 
naturvärdesobjekt 4. En befintlig stolpe som idag står nära 
naturvärdesobjekt 3 planeras att raseras, medan nya stolpar 
placeras längre från bäcken. För att inte påverka vattendra-
gen ska skyddsåtgärder vidtas så att ingen körning sker i vat-
tenmiljön och för att begränsa grumling. 

Våtmarker och myrar (naturvärdesobjekt 9 i Tabell 2 och 
Figur 27) är känsliga vid exploateringar och är generellt svåra 
att hantera. Naturvärdena kopplade till våtmarker är bero-
ende av ett flertal faktorer där ostörd hydrologi är den kanske 
enskilt viktigaste faktorn. Även kulturpåverkan, kvävetillgång 
samt igenväxning är dock viktiga faktorer. T.ex. kan diken 
som läggs ovanför ett område minska mängden vatten som 
når området. Får diket i stället fortsätta ut i våtmarken kan 
det genom kvävetillförsel påverka området negativt genom 

att slå ut den nuvarande floran och ersätta den med en mer 
kvävegynnad sådan. Hårdgjorda ytor utanför våtmarkerna 
kan fortfarande påverka våtmarkerna genom att skyfallspul-
ser av stora mängder vatten drar med sig sediment som 
avläggs på våtmarkerna. Ny vinkelstolpe för CL17 S2 planeras 
att uppföras ca 40 m norr om objekt 9. Mellan objekt 9 och 
den nya vinkeltstolpen finns idag en skoterled. Objektet 
berörs idag av befintlig ledningsgata.

Värdena kopplade till ängs- och betesmarker (naturvär-
desobjekt 5 i Tabell 2 och Figur 27) är vanligtvis direkt kopp-
lade till hävdkontinuiteten i området. Detta vill säga hur lång 
obruten hävd det varit och vad området har för historik. 
Ängs- och gräsmarker är därför känsliga för upphörd hävd 
men även för kvävetillförsel. Kvävetillförseln kan t.ex. ske 
genom otillräckliga avlopp men också genom tillskott av 
förna genom oförsiktiga avlägg av t.ex. kompostmaterial. 
Inom inventeringsområdet var naturvärdena i ängs- och 
betesmarken främst kopplade till de sandblottor som påträf-
fades i detta naturvärdesobjekt.

Inom naturvärdesobjekt 11 ska värdefull död ved (stående 
död ved och nedtagna träd) lämnas kvar där det är möjligt. 
Naturvärden i skogsmiljöer är känsliga för avverkning och 
bortforsling av död ved i form av liggande stockar och torra-
kor. Om död ved tas bort försvinner arter knutna till olika för-
multningsstadier av död ved. Många arter måste ha 
kontinuerlig tillgång till sitt substrat. Tas substratet bort 
raderas möjligheterna för arterna att existera på platsen helt 
bort. 

För vissa arter är tidpunkten på året när förlusten av livs-
miljöer (avverkning) eller annan störning (buller, mänsklig 
närvaro eller grumling) sker avgörande för hur arten påver-
kas och i vissa fall av betydelse för artens bevarandestatus. 
Därav måste restriktioner för vissa typer av arbeten, inom 
vissa geografiska områden och tidpunkter, fastställas för att i 
möjligaste mån undvika negativ påverkan på arten eller deras 
bevarandestatus. Den restriktion som planeras är anpass-
ning av tidpunkt för avverkning av nya ledningsgator för att 
inte störa fåglarna under häckningsperioden. Utifrån det som 
beskrivs enligt ovan och med hänsyns- och skyddsåtgärder 
enligt avsnitt 5.1, 5.5.1 och 5.5.2 bedöms påverkan på obser-
verade arter minimeras och konsekvenserna bli små.

Bygg- och rivningstiden för de aktuella ledningsåtgär-
derna förväntas bli upp till fem år. Arbetena sker etappvis 
inom området för att både undvika längre avbrottstider och 
för att under arbetets gång säkra strömförsörjningen i led-
ningsnätet. 

Ledningsåtgärderna berör få områden med höga natur-
värden och sker i ett område som redan är ianspråktaget av 
befintliga ledningar, där de flesta av naturmiljövärden redan 
är påverkade av ledningarnas drift och underhåll. Konsekven-
serna för att ta ny mark i anspråk bedöms små för de led-
ningar som kommer att gå i ny skogsgata. Rasering av 
befintliga och uppförande av nya stolpar i anslutning till 
bäckarna bedöms kunna medföra måttlig påverkan. Sam-
mantaget bedöms konsekvenserna för naturmiljön bli små till 
måttliga i byggskedet.
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Figur 28. Röjt sly under de befintliga kraftledningarna. Foto: KMV forum.

Driftskede 
Då ledningsåtgärderna planeras inom ett område där det 
finns ett flertal befintliga ledningar, är området redan påver-
kat av ledningarnas drift och underhåll. Den påverkan en luft-
ledning i drift har på naturmiljön är förenat med en 
ledningsgata som kontinuerligt hålls röjd, se Figur 25, Figur 
26 och Figur 28. I skogsmiljö kan den negativa aspekten av 
detta vara att skogliga värden gått förlorade när ledningsga-
tan avverkades. Dock innebär planerade ledningsåtgärder 
mestadels att en befintlig ledningsgata kan nyttjas vilken 
innebär att ingen ny sådan påverkan uppstår i stor skala. 
Stora delar av området kring ledningarna har även avverkats 
inom skogsbruket för knappt 20 år sedan.

Den positiva aspekten av en ledningsgata i en annars rela-
tivt homogen produktionsskogsmiljö kan vara att ett inslag 
av öppen mark som regelbundet röjs ger andra arter chansen 
att etablera sig och därmed nya biotoper som annars inte 
skulle funnits i skogsbruksområden.

Röjning och underhållsåtgärder kan påverka arter som i 
framtiden etablerar sig i ledningsgatan. De planerade led-
ningsåtgärderna kommer troligtvis inte att påverka skyddade 
arter som omfattas av artskyddsförordningen. För de flesta 
arter är det möjligt att genomföra tillräckliga skyddsåtgärder 
(så som till exempel tidsrestriktioner för störande arbeten) 
för att inte arterna ska påverkas negativt. Svenska kraftnät 
kommer att genomföra samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken 
inför röjning och underhållsåtgärder i det fall naturmiljön 
bedöms påverkas väsentligt.

Ledningarna planeras i anslutning till befintlig station där 
närområdet redan är exploaterat. Påverkan under driftskedet 
bedöms därför som liten. Konsekvenserna under driftskedet 
bedöms bli små förutsatt att föreslagna skyddsåtgärder vid-
tas.

4.4 Kulturmiljö
Kulturmiljö är ett brett begrepp som avser de avtryck som de 
mänskliga aktiviteterna genom tiderna avsatt i den fysiska 
miljön. Kulturmiljö är den del av miljön som påverkats av 
människor och som i varierad grad präglats av olika mänsk-
liga verksamheter och aktiviteter. En kulturmiljö utgör en 
kontext som även kan innehålla föremål, ortnamn eller tradi-
tioner som är knutna till platsen.

Det samiska kulturarvet skiljer sig från det icke-samiska 
genom att samernas historia till största delen är skriftlös. 

Muntlig kunskapsöverföring mellan generationerna har 
varit det vanligaste sättet att förmedla traditionella kunska-
per. Det innebär att kunskap om kulturhistoriskt viktiga plat-
ser och landskap främst finns hos den äldre befolkningen i 
samebyn. Det går alltså inte att läsa sig till eller finna på kar-
tor. Det samiska kulturarvet speglas heller inte alltid i de 
förekommande riksintressena, kulturmiljöprogrammen eller 
dylikt. Endast mindre delar av det samiska kulturarvet är 
fornminnesinventerat. Flera samebyar och sameföreningar 
arbetar dock själva i samarbete med arkeologer med invente-
ring och dokumentation av det samiska kulturarvet inom 
Sápmi.
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Påverkan på kulturmiljön utreds främst med avseende på 
områdena som helhet, kulturhistoriska strukturer och sam-
band samt utifrån de vetenskapliga värden och upplevelse-
värden som kulturmiljön kan ha.

4.4.1 Beskrivning
Inga kända fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kultur-
minnen eller riksintressen för kulturmiljö finns inom utred-
ningsområdet. Närmaste riksintresseområde ligger 5 
kilometer i nordostlig riktning.

Sydost om ledningsåtgärderna för UL17 S3 ligger en övrig 
kulturhistorisk lämning (L1936:6700 RAÄ-nummer: Långsele 
110:1) som utgör en fyndplats för djurben och hasselnötter 
omnämnd i Sollefteå tidning 1907. 

En frivillig arkeologisk utredning steg 1, motsvarande en 
utredning som beslutas av Länsstyrelsens enligt kulturmiljöla-
gen (1988:950), utfördes för ett ca 0,97 kvadratkilometer stort 
område. Inventeringen av forn- och kulturlämningar genomför-
des våren 2021, se Bilaga 4. Syftet var att identifiera och fast-
ställa samtliga fornlämningar i utredningsområdet och 
registrera samt beskriva dessa. Vid inventeringen påträffades 
varken fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar 
inom utredningsområdet. En gränssten påträffades i områdets 
nordvästra hörn, ca 7 meter utanför utredningsområdet.

4.4.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Om någon okänd forn-/kulturlämning skulle påträffas vid 
anläggningsarbetet kommer arbetet att stoppas och fyndet 
rapporteras till ansvarig enhet på länsstyrelsen.

Ledningsåtgärderna inom området bedöms inte medföra 
någon risk för negativ påverkan för kulturmiljön och konse-
kvenserna bedöms som obetydliga.

Driftskede 
Inget riksintresse för kulturmiljö eller forn-/kulturlämningar 
bedöms beröras under driftskedet. Konsekvenserna bedöms 
bli obetydliga för kulturmiljön.

4.5 Rekreation och friluftsliv
Med rekreation menas här avkopplande aktiviteter för 

återhämtande av krafter. Det kan vara aktiviteter som 
motion, skogspromenader, jakt och fiske. Friluftsliv är fritids-
aktiviteter som sker utomhus.

Påverkan på rekreation och friluftsliv utreds främst med 
avseende på tillgänglighet, påverkan på kärnområden och 
upplevelsevärde.

4.5.1 Beskrivning
Området där ledningsåtgärderna planeras utgörs inte av 
något riksintresseområde för friluftsliv.

Strax söder om den nya stationen Nässe samt vid nya vin-
keln söder om Olsmyrberget för ledningen UL17 S3 vid Nässe 
passerar en skoterled, se Figur 24.

4.5.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Generellt utgör en nyetablering inget större hinder för fram-
komligheten vid rekreation och friluftsliv. I bygg- och riv-
ningsskedet kan tillfälliga störningar i form av buller från 
arbetsmaskiner och transporter förekomma vilket kan 
påverka upplevelsen av friluftslivet. Även ett visst hinder i 
framkomlighet kan förekomma tillfälligt innan t.ex. röjnings-
rester och uppställningsplatser för maskiner och material 
tagits bort. Skoterleden kan komma att behöva justeras för 
att kunna ge plats åt den flyttade ledningen och den nya sta-
tionen.

Bygg- och rivningsskedet är dock tillfälligt och lokalt och 
påverkar därmed inte friluftslivet varaktigt. 

Därmed bedöms påverkan från bygg- och rivningsskedet på 
rekreation och friluftsliv som obetydlig och konsekvenserna 
väntas vara obetydliga. 

Driftskede 
Då ledningsåtgärderna till stor del följer befintliga lednings-
gator och genomförs i ett område där det redan förekommer 
flera ledningsgator bedöms endast små försämringar av upp-
levelsevärdet uppkomma och tillgängligheten till områdena 
förändras marginellt. 

Den fria rörligheten i områden bedöms inte bli negativt 
påverkad av ledningsåtgärderna, ledningsgator kan snarare 
medföra en ökad möjlighet till framkomlighet för friluftslivet 
eftersom den kontinuerliga röjningen ger en ökad möjlighet 
att tas sig fram i området. Sammanfattningsvis bedöms 
påverkan på friluftslivet under driftskedet bli obetydlig.

4.6 Naturresurshushållning
Naturresurser är ekonomiska tillgångar som existerar i natu-
ren utan människans inblandning. Mark och vatten är resur-
ser som utnyttjas för skogs- eller jordbruk och som 
dricksvatten. Naturresurser likställs här med markanvänd-
ning som kan generera ett ekonomiskt värde, t.ex. skogs- 
eller jordbruk, men också vatten-, grus- och bergtillgång 
samt vindenergi.

Påverkan utreds främst med avseende på förutsättningar-
för fortsatt brukande av resursen och eventuella förändringar 
av resursens kvalitet.

4.6.1 Beskrivning
Området utgörs av flera befintliga ledningsgator och befint-
ligt stationsområde i skogsmark. I och med planerade led-
ningsåtgärder kommer ytterligare skogsmark att behöva tas i 
anspråk, men i mindre omfattning, då de flesta ledningsåt-
gärder görs i befintliga ledningsgator. Skogen i området där 
ledningsåtgärderna planeras är dessutom till största delen 
redan avverkad och består av ungskog eller är redan ian-
språktagen för ledningsgator.
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4.6.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Tillfällig påverkan kommer att förekomma under byggskedet. 
Nya kraftledningar tar ny mark i anspråk för ledningsgatan, 
anläggning av arbetsvägar, uppläggningsplatser för maskiner 
och material samt vid schaktning för fundament. I 
anspråkstagandet av ny mark kommer dock minimeras i och 
med parallellbyggnaden då befintliga tillfartsvägar och 
befintliga ledningsgator till stor del kommer att nyttjas även 
för planerade ledningsåtgärder. Tillfälliga markskador ska 
snarast åtgärdas eller värderas och ersättas av Svenska 
kraftnät.

Då ledningsåtgärder och tillkommande ledningar sker i ett 
område som redan är taget i anspråk för ledningsgator 
bedöms inga större tillkommande markområden behöva tas i 
anspråk. Påverkan på naturresurser bedöms bli liten och kon-
sekvenserna som obetydliga.

Driftskede 
Då ledningsåtgärder och tillkommande ledningar sker i ett 
område som redan är taget i anspråk för ledningsgator 
bedöms inga större tillkommande markområden behöva tas i 
anspråk. Skogsbruk kan bedrivas i anslutning till den öppna 
gatan som också kan korsas med skogsmaskiner. Den nega-
tiva påverkan på skogsnäringen bedöms bli liten och konse-
kvenserna som obetydliga, då den areal som tas i anspråk är 
liten i relation till områdets förutsättningar och planerade 
ledningar inte förhindrar möjligheten till skogsbruk på kvar-
varande områden.

4.7 Mark och vatten
Miljöaspekten mark och vatten är kopplad till den risk för 
spridning av befintliga föroreningar i mark- och vattenområ-
den som den föreslagna ledningssträckningen berör.

Påverkan utreds främst med avseende på om arbeten i 
mark eller vatten orsakar föroreningsspridning.

4.7.1 Beskrivning
Vid markarbeten och arbeten vid nedläggning av jordlina 
finns risk för föroreningsspridning från förorenad mark (för 
miljöpåverkan vid rivning, se avsnitt 2.10). Nedgrävning av 
jordlina bedöms inte ge upphov till några betydande konse-
kvenser då det är ett förhållandevis litet ingrepp. Endast en 
mindre andel ny mark kommer att tas i anspråk i samband 
med ledningsåtgärder och uppförande av nya ledningar då de 
till stora delar följer och återanvänder befintliga ledningsga-
tor.

Schaktning och i vissa fall gjutning av fundament kommer 
att ske på plats vid anläggandet av stolparnas fundament. 
För att förankra så kallade bergfundament kan även spräng-
ning och borrning i berg komma att behövas.

Ca 110 meter söder om den nya sträckningen för led-
ningen UL17 S3 finns ett potentiellt förorenat område som 
återfinns i länsstyrelsernas efterbehandlingsstöd (EBH), en 
skjutbana, som inte är riskklassad. Området ligger så långt 

från närmaste stolpe som ska uppföras, att det inte kommer 
att beröras av byggnationen.

Inget vattenskyddsområde, våtmarksområde, brunnar 
eller vattenförekomst med miljökvalitetsnormer ligger inom 
området där ledningsåtgärderna planeras.

Vissa av ledningsåtgärderna korsar en mindre bäck, Näs-
sebäcken, som kommer att korsas av jordlinan längs ledning-
arna CL3 S1, UL7 S2, UL2 S1-2 och UL17 S2. Jordlinan kan 
förläggas genom borrning eller tryckning för att förhindra 
grumling i den fiskförande bäcken.

4.7.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Miljöpåverkan på mark och vatten kopplad till byggnation 
och rivning, handlar främst om risken för utsläpp och sprid-
ning av föroreningar till mark och vatten vid arbeten.

Svenska kraftnät kommer att ålägga anlitad entreprenör att 
tillämpa Svenska kraftnäts krav avseende arbetsmiljö, miljö, 
elsäkerhet och kvalitet (TR-13). Dessutom upprättas en sär-
skild miljöplan som beskriver den försiktighet som ska vidtas.

Vid rivning av befintliga ledningar kan förorenade massor 
behöva tas om hand, detta beskrivs i avsnitt 2.10.3.

Sammantaget bedöms påverkan från verksamheten på 
mark och vatten som små under bygg- och rivningsskedet, vil-
ket ger små konsekvenser.

Driftskede 
Under driftskedet bedöms risken för utsläpp till mark och 
vatten som liten. Ledningarna i drift bidrar inte med förore-
ningsspridning. Vid underhållsåtgärder gäller Svenska kraft-
näts tekniska riktlinjer och miljökrav. Driftfasen bedöms 
därmed inte påverka mark och vatten, till följd av utsläpp och 
spridning av föroreningar. Påverkan bedöms som obetydlig 
vilket väntas ge obetydliga konsekvenser.

4.8 Rennäring
Rennäringen styrs av renens vandringar över året. Renarna 
vandrar och flyttas mellan olika betesområden utifrån årstid 
och tillgången på bete. Nyttjandet av betesmarkerna skiljer 
sig åt från år till år och beror på klimat och andra yttre förut-
sättningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet och 
exploateringar. Detta innebär att fler områden än de som är 
utpekade som riksintresse är viktiga ur ett rennäringsper-
spektiv.

Renar är känsliga för störningar från andra markanvän-
dare eftersom de är anpassade för att upptäcka och undfly 
rovdjur. Det gäller särskilt på våren när kalvarna föds. Andra 
tillfällen då renarna är känsliga för störningar är när de sam-
las och drivs i hjordar till rengärden för kalvmärkning eller 
skiljning. Vid flytt till och från vinterbetesmarkerna kan flytt-
lederna korsa svåra passager som t.ex. älvar, vägar eller järn-
vägar. Vid vila och bete under flyttningar måste renarna vara 
ostörda. Om renarna skräms av rovdjur, hundar eller männ-
iskor kan hjorden splittras och flera dagars arbete för renskö-
tarna förstöras. På våren kan vajorna (hondjuren) kasta sina 
kalvar eller lämna nyfödda kalvar om de blir störda och stres-
sade.
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Renskötseln påverkas av alla verksamheter som sker inom 
renbetesområdet. Ett enskilt projekt för en tillkommande 
verksamhet behöver inte i sig ha en avgörande betydelse för 
en samebys förutsättningar att bedriva renskötsel utan det 
är i stället helheten, den kumulativa påverkan, som är avgö-
rande för hur rennäringen kan bedriva sin verksamhet. Påver-
kan på rennäringen utreds främst med avseende på 
områdets funktion för renskötseln och funktionella samband.

4.8.1 Beskrivning
Området där befintliga ledningar går och ombyggnationerna 
planeras, ligger inom fjällsamebyarna Voernese och Ohreda-
hke. Inget riksintresse för rennäring eller andra speciellt 
utpekade viktiga områden för rennäringen berörs. Verksam-
het ligger inom Ohredahke samebyns vinterbetesland, se 
Figur 29.

I vinterbeteslandet används vissa områden återkom-
mande och andra delar sällan eller aldrig. Var vinterbetet 
bedrivs kan bero på faktorer som snödjup, isläget på sjöar 
och älvar, renlavsförekomst och störningskällor som vägbyg-
gen, skogsavverkning eller kraftledningsutbyggnad.

4.8.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Den huvudsakliga påverkan under byggskedet består i ian-
språktagande av mark och betesbortfall genom avverkning 
av skog och negativ påverkan på markbetet samt störning på 
renarna och renskötseln främst på grund av mänsklig närvaro 
och ökat buller. Det uppstår en undvikelseeffekt som beror 
på att renar undviker området närmast byggnationen eller 
rör sig genom området snabbare och utan att tillgodogöra sig 
betet i samma utsträckning som tidigare. Storleken på stör-
ningszonen runt byggaktiviteterna är svår att uppskatta, t ex 
kan ljud transporteras olika långt vid olika årstider och olika 
väderlek och att byggnation kan uppfattas olika om det sker i 
en svacka eller på en höjd.  I detta fall sker arbetena i ett 
område där det redan finns flera ledningar och i närområdet 
förekommer annan mänsklig aktivitet, som bebyggelse, vägar 
och järnvägar, vilket minskar konsekvenserna av ledningsåt-
gärderna. 

De planerade ledningsåtgärderna ligger inom Ohredahkes 
vinterbetesland som används från 1 oktober till 1 maj. Det 
skulle underlätta om transporter och byggnation kan ske under 
maj till september när renarna inte är i området, men det är 

Figur 29. Projektområdet och berörda samebyar.
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inte alltid möjligt, då arbetena behöver göras då det är möjligt 
med avbrott på respektive ledning. Arbetena genomförs under 
flera år, men etappvis inom området, på en eller flera ledningar 
i taget, både för att undvika längre avbrottstider och för att 
under arbetets gång säkra strömförsörjningen i ledningsnätet. 
Vidare dialog genom informationsmöte kommer att genom-
föras med samebyarna innan byggstart av kraftledningen för 
att minimera negativ påverkan på renskötseln. Vidare dialog 
kommer också att genomföras med samebyarna innan skog 
ska avverkas för att de ska få ta del av närmare tidplaner för 
avverkningen för att kunna veta status på betesmarker.

Den negativa påverkan bedöms bli liten till måttlig bero-
ende på när under året som arbetena sker i området. Etable-
ringsområdet ligger inte inom eller i närheten av 
riksintresseområde eller annat utpekat särskilt känsligt område 
för rennäringen, men området kan användas under vissa år för 
vinterbete. Påverkan på rennäringen bedöms med genomförda 
åtgärder sammantaget blir liten till måttlig och innebära små 
konsekvenser, då arbetena sker inom ett begränsat område i 
närheten av annan mänsklig aktivitet.

Driftskede 
Generell påverkan under drifttiden bedöms bestå i störning 
på renskötseln i samband med underhållsåtgärder samt en 
negativ påverkan på markbetet. Avverkning av skog ger även 
ett permanent betesbortfall i ledningsgatorna. Ledningarna i 
sig kan också innebära en störning i form av ljud och UV-ljus i 
samband med koronaurladdningar. Det bedöms dock inte 
utgöra problem i detta område, då skillnaden mellan dagens 
och framtida förhållanden inte kommer skilja sig nämnvärt i 
området. Kraftledningsgatorna blir ett öppet skogfritt stråk 
som renarna kan ledas att följa vilket stör den fria ströv-
ningen. Påverkan längs ledningarna och längs tillfartsvägar 
kan bestå i mänsklig aktivitet i form av dels underhållsarbete, 
dels av skoteråkning. Effekterna bedöms bli att renarna und-
viker området där störningen sker samt närområdet. Det sker 
dock inom ett begränsat område som redan är påverkat av 
infrastruktur idag.

Genom att samla intrånget av de planerade ledningarna 
tillsammans med befintliga ledningar undviks ytterligare 
fragmentering av betesmark för renskötseln. Med skyddsåt-
gärden att föra en dialog med berörda samebyar innan mer 
omfattande eller störande underhållsarbeten av kraftled-
ningar ska ske kan påverkan dock minskas. Påverkan av före-
slagna ledningssträckningar bedöms sammantaget för 
driftskedet bli obetydlig till liten negativ och konsekvenserna 
små.

4.9 Infrastruktur och 
planförhållanden

12. MSA - Minimum Sector Altitude, den höjd som ett flygplan kan sjunka till 
innan slutgiltig inflygning (Trafikverket, 2015)

Med infrastruktur menas här i huvudsak elektronisk kommu-
nikation, andra kraftledningar, järnväg och vägar.

Påverkan på infrastruktur och planförhållanden utreds 
främst med avseende på hur brukandet av intressena, eller 
deras kvalitet, förändras.

4.9.1 Beskrivning
Infrastruktur
Norr om området löper länsväg 946 och riksjärnvägen 
Ådalsbanan parallellt med varandra. Ådalsbanan sträcker sig 
mellan Sundsvall och Långsele. Banan ingår i TEN-nätet 
(Trans-European Networks) samt är utpekad i det strate-
giska godsnätet. 

Söder om planområdet går riksväg 87 som utgör riksin-
tresse då vägen är en förbindelse mellan regionala centra. 
Vägen går mellan Sollefteå och Östersund. 

Mellan riksväg 87 och länsväg 946 finns en mindre bilväg 
som korsas på sju ställen av de föreslagna ledningssträck-
ningarna. Den kommer att blockeras av den nya stationen 
Nässe och kommer att användas för transporter till befintlig 
station Hjälta och ny station Nässe, samt vid byggnation och 
underhåll av ledningarna.

I närområdet till Svenska kraftnäts ledningar och det 
område där ledningsåtgärder planeras finns även regionnäts-
ledningar som ägs av E.ON Energidistribution. Några av de 
ledningar som flyttas korsar E.ON Energidistributions led-
ningar, vilket de befintliga ledningarna även gör idag. För 
regionnätsledningarnas del är det fördel att passera nära den 
nya transformatorstationen Nässe, vilket gör att regionnäts-
ledningarna kan ansluta lättare till Nässe. Den nya stationen 
Nässe möjliggör därmed anslutning av förnybar el från en 
vindkraftpark till överliggande elnät.

Ledningsåtgärderna ligger inom MSA-område  för Kram-
fors-Sollefteå flygplats. Området för ledningsåtgärderna lig-
ger ca 35 kilometer från flygplatsen.

Planförhållanden
Ingen detaljplan eller områdesbestämmelser finns för pro-
jektområdet. Sollefteå kommun har en översiktsplan för 
kommunen som antogs 2017-08-28. I kommunens översikts-
plan finns inget utpekande för området.

I översiktsplanen står följande ställningstagande angå-
ende elnät: 

”Elförsörjningen är tryggad genom att elnätet i kommu-
nen i sin helhet är vädersäkrat. Det innebär att kraftledningar 
antingen går i tillräckligt breda trädsäkra luftledningsgator 
alternativt att de består av isolerade luftledningar eller mark-
förlagda kablar i lägen där detta bedömts lämpligt och möj-
ligt. Trygga och säkra leveranser säkerställs också genom att 
nätet byggts ut så att alternativa matningsvägar eller andra 
tekniska lösningar minimerar elavbrottstiderna i kommunen.”
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4.9.2 Konsekvenser
Bygg- och rivningsskede
Eftersom projektområdet är begränsat kommer det inte att 
påverka infrastruktur i någon större utsträckning.
Ledningsåtgärderna kommer inte att ge någon påverkan på 
järnvägen. Däremot kommer riksväg 87 och andra mindre 
vägar i området att användas under byggskedet när material 
ska fraktas till området inför genomförande av ledningsåt-
gärderna och från området i samband med rasering av 
befintliga ledningar. Detta är dock under en begränsad tid, 
vilket gör att risken för negativ påverkan bedöms som obe-
tydlig. 

Då ombyggnationerna sker i anslutning till befintliga led-
ningar bedöms påverkan på MSA-ytan som liten.

Ledningsåtgärderna är en förutsättning för att få ett 
robust och flexibelt transmissionsnät i området, underlätta 
för elöverföringen mellan elområde SE2 och SE3, samt möj-
liggöra att ny vindkraftsproduktion kan anslutas till överlig-
gande elnät.

Eftersom området redan är kraftigt ianspråktaget för 
elförsörjning är bedöms utökningen vara väl förenlig med 
kommunens ställningstagande för området som helhet. 

Den sammantagna påverkan på och konsekvenserna för 
infrastruktur och planförhållanden bedöms därmed som obe-
tydliga.

Driftskede 
Under driftskedet bedöms påverkan på befintlig infrastruktur 
endast uppstå tillfälligt vid underhållsåtgärder på ledning-
arna. Påverkan bedöms bli obetydlig då kraftledningar inte 
försvårar nyttjandet av befintliga vägar, järnvägar eller led-
ningar och bedöms inte heller motverka riksintressenas syf-
ten.

Planerade ledningsåtgärder innebär att elnätet förstärks 
för att säkra framtida elförsörjning. Projektet bedöms där-
med även vara förenlig med Sollefteå kommuns översikts-
plan.

4.10 Ledningens påverkan på klimatet
Genom att bygga nya ledningar eller bygga om befintliga 
bidrar Svenska kraftnät till att möjliggöra den gröna energi-
omställningen och därmed också till att begränsa klimatför-
ändringarna. Nya ledningar och ombyggnation av befintliga 
ledningar möjliggör anslutning av förnybar energi till trans-
missionsnätet och den ökade elförbrukning som omställ-
ningen till fossilfri energianvändning innebär. 

Byggandet av en kraftledning medför dock även en nega-
tiv klimatpåverkan genom de växthusgasutsläpp som sker 
vid bygg- och anläggningsarbetena och vid framställningen 
av de byggmaterial som används. Vid bygg- och anlägg-
ningsarbeten uppstår luftföroreningar i samband med 
schaktningsarbeten och transporter. När det gäller byggma-
terial har aluminium, stål och betong störst klimatbelastning 
per byggkilometer. Även avskogning för ledningsgatan bidrar 
indirekt till negativ klimatpåverkan. 

En följd av att investeringar görs i elnätet för att förstärka 
överföringskapaciteten är att mer el kan användas, samt att 
förnybar energi kan anslutas. Genom att använda el istället 
för till exempel fossila bränslen kan klimatpåverkan minskas.
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5. HÄNSYNSTAGANDEN

I detta kapitel beskrivs hur intrång och skador kan undvikas, 
avhjälpas och minskas.

5.1 Generella hänsynsåtgärder
Svenska kraftnät vidtar hänsyn som inte utgör skyddsåtgär-
der men som genomförs i syfte att minska påverkan på 
berörda intressen. Hänsynsåtgärderna beskrivs i följande 
avsnitt och är åtgärder som tagits fram under processens 
gång. 

Svenska kraftnät ställer generellt miljökrav i byggnads-, 
anläggnings- och underhållsarbeten, förrådsverksamhet, 
konsulttjänster inom planering och projektering samt andra 
likartade uppdrag. Miljökraven gäller för hela anläggningsfa-
sen. Miljökraven omfattar bland annat inköp av material och 
utrustning, upplagsplatser, avfalls- och kemikaliehantering 
och fordon och arbetsmaskiner.

5.2 Hänsyn till boendemiljö
 > Planering av arbetet under anläggningstiden genomförs 

så att påverkan för närboende i form av begränsad fram-
komlighet och dammbildning minimeras. Bullrande arbete 
i närhet till bostadshus utförs så långt det är möjligt i 
enlighet med Naturvårdsverkets allmänna råd om buller 
från byggplatser (NFS 2004:15). Närboende informeras 
om hur arbetena kommer att bedrivas och vilka störningar 
som kan uppstå.

5.3 Hänsyn till naturmiljö
 > Stolpplacering och lokalisering av arbets- och tillfartsvä-

gar samt upplag görs med hänsyn till skyddade områden, 
naturvärden som identifierats vid naturvärdesinvente-
ringen samt vid vattendrag för att undvika att skada eller 
negativt påverka naturvärden.

 > Vid avverkning och röjning inför anläggandet av ledning-
arna och vid den framtida röjningen av ledningsgatorna 
ska enbuskar, senvuxen tall samt lågväxande vegetation 
(t.ex. lågväxande videarter, gräs och ormbunkar) sparas i 
ledningsgatan i största möjliga utsträckning. Syftet är att 
gynna den biologiska mångfalden inom ledningsgatan.

 > Vid framtida avverkningar kommer dialog föras med 
berörda markägare för att om möjligt spara lämpliga kant-

träd som högstubbar. När högstubbar skapas lämnas 
övriga träddelar som död ved. Högstubbarna kan utveck-
las till en miljö som gynnar vedlevande insekter och blir 
framtida boträd för hålhäckande fåglar.

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

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

 > Invid vattendrag iakttas i byggskedet särskild försiktighet 
avseende grumling och fundament planeras om möjligt så 
att påverkan på befintliga flödesvägar undviks.

 > Bevara objekt 3, 4 samt 6 med naturvärdesklass 3. Dessa 
tre objekt är alla sammanlänkade genom Nässebäcken 
(objekt 3). Objekt 6 är framförallt känsligt för ytterligare 
avverkning. Objekt 3 och 4 är känsliga för hydromorfolo-
gisk påverkan, varför ingen körning får ske inom objekten. 
Om det inte går att undvika, kommer anmälan om vatten-
verksamhet att ansökas. Ingen avverkning får ske inom 
objekt 6 och spara kantzon om det är möjligt ur driftsä-
kerhetssynpunkt, vid anläggande av ledningsgatan för 
UL17 S2.

 > Ta hänsyn till område 1, 2, 5, 7, 8, 9, 10 samt 14 med visst 
naturvärde (värdeklass 4) i planeringen. Dessa objekt är 
sannolikt främst viktiga ur kontinuitetssynpunkt för arter 
kopplade till äldre barrskogar. Avverkning eller körning 
som orsakar markskador ska i möjligaste mån inte ske 
inom områdena.

5.4 Hänsyn till kulturmiljö
 > Om nya forn- eller kulturlämningar upptäcks i närheten av 

områden där anläggnings- eller underhållsarbeten kom-
mer bedrivas ska dessa märkas ut med fornlämningsband 
eller motsvarande snitsling. Syftet med åtgärden är att 
undvika påkörningsskador vid anläggningsarbete och vid 
det framtida underhållet. 
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5.5 Skyddsåtgärder
Svenska kraftnät har utrett vilka skyddsåtgärder som är mil-
jömässigt motiverade och rimliga i syfte att undvika skador 
eller olägenheter enligt miljöbalken. I detta avsnitt redovisas 
förslag till skyddsåtgärder utifrån de i dagsläget kända förut-
sättningarna. De skyddsåtgärder som beskrivs är direkt 
kopplade till den negativa miljöpåverkan. Syftet med respek-
tive skyddsåtgärd beskrivs nedan.

5.5.1 Skydd av naturmiljön
 > Vid rasering av befintliga stolpar i anslutning till vatten-

drag ska grumling och fysisk påverkan på livsmiljöer och 
bottnar begränsas. Det kan till exempel innebära att fun-
dament kan komma att lämnas kvar istället för att plockas 
upp, för att minimera schakten vid stolpar som står nära 
bäckmiljöerna. Vilka skyddsåtgärder som kan bli aktuella 
utarbetas i samband med detaljprojekteringen. Om det 
inte går att undvika arbeten i vattenmiljön kommer anmä-
lan om vattenverksamhet att ansökas.

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

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

 > Avverkning ska ske under lämplig årstid, till exempel vid 
tjälad mark eller torrperiod, och väderlek för att begränsa 
körskador i syfte att undvika dämmande och dränerande 
effekter. Om det inte går att avverka under lämplig årstid 
eller väderlek ska blöta marker prepareras med stockmat-
tor, ris eller motsvarande för att undvika körskador.

 > Påträffas okända föroreningar under anläggningsarbetet 
ska arbetet avbrytas och anmälan till berörd kommun ske 
för att undvika spridning av föroreningar till känsliga 
mark- och vattenområden.

 > Hantering av invasiva arter ska tas med i åtgärdsplan inför 
byggnation och drift, för att minimera risken att sprida 
den invasiva främmande arten blomsterlupin, som påträf-
fades i området, vidare till andra områden.

5.5.2 Skydd av arter
 > Avverkning i ledningsgatorna kommer inte ske under peri-

oden 1 april till och med 31 juli för att inte påverka häck-
ningssäsongen för känsliga fågelarter (se avsnitt 4.3.1).

 > Inom naturvärdesobjekt 11 ska värdefull död ved (stående 
död ved och nedtagna träd) lämnas kvar. Detta för att 
gynna arter som är knutna till död ved. Detta förutsätter 
fastighetsägarens medgivande.

5.5.3 Skydd av kulturmiljöer
 > Om fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar 

som inte varit kända sedan tidigare påträffas i samband 
med arbetet med en kraftledning kommer arbetet stoppas 
och en anmälan göras till länsstyrelsen.

5.5.4 Skydd av rennäring
 > Kontakt ska tas med berörda samebyar innan mer omfat-

tande eller störande underhållsarbeten av kraftledningar 
sker. Syftet är att så långt möjligt kunna anpassa tider för 
underhållsarbeten för att minimera negativ påverkan. 
Vilka typer av underhållsarbeten som ska kommuniceras 
ska på förhand definieras av Svenska kraftnät tillsammans 
med samebyarna i samråd.

 > Kontakt ska tas med berörda samebyar innan byggstart 
av ledningsåtgärderna för att minimera negativ påverkan 
på renskötseln.

 > Kontakt ska tas med berörda samebyar innan skog ska 
avverkas för att minimera störning för renskötseln. 

5.6 Andra miljöprövningar
Utöver nätkoncessionsprövningen kan ett antal prövningar i 
form av tillstånd, dispenser och anmälningar aktualiseras för 
byggande och drift av ledningarna, T.ex.:

 > Där placering av kraftledningsstolpar eller ledningsgatan 
påverkar vattenområden eller skyddade naturområden 
söks tillstånd eller sker anmälan till berörd myndighet. 
Detta kan t.ex. röra sig om dispens från strandskydd, 
anmälan för vattenverksamhet, artskyddsdispens och 
dylikt.

 > Vid bygg- eller underhållsåtgärder som innebär risk för att 
någon fornlämning kan komma att beröras, söks tillstånd 
enligt 2 kap. 10 § kulturmiljölagen. Anmälan sker också till 
berörd länsstyrelse om tidigare ej kända fornlämningar 
påträffas under underhållsåtgärderna.

 > För åtgärder som innebär en väsentlig ändring av natur-
miljön krävs ingen separat anmälan för samråd enligt 12 
kap. 6 § miljöbalken om de behandlas i samråd i konces-
sionsprövningen. Inför placering av vägar och upplag i 
byggfas samt inför röjning i underhåll genomförs samråd 
med berörd länsstyrelse enligt 12 kap. 6 § miljöbalken i 
den mån det finns risk för en väsentlig ändring av natur-
miljön.

 > I dessa andra miljöprövningar sker också bedömningar av 
hänsyn och skyddsåtgärder. För att undvika risk för oför-
enliga villkor bör dessa inte regleras i koncessionen. 
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5.7 Säkerställande av krav
Svenska kraftnäts anlitade entreprenör ska arbeta förebyg-
gande och planering av arbetet under byggtiden ska ske på 
sådant sätt att skador och störningar minimeras. I en så kall-
lad åtgärdsplan samlas alla projektspecifika krav för anlägg-
ningsfas, dvs. de som framgår av koncession, andra tillstånd, 
dispenser och anmälningar. Entreprenören bekräftar genom 
åtgärdsförslag i åtgärdsplanen att hänsyn tas till de krav som 
ställs för åtgärden och Svenska kraftnät följer löpande upp 
att kraven uppfylls under byggfasen.

Krav som är relevanta även för underhållsfas dokumente-
ras och överlämnas till underhåll som säkerställer att kraven 
flöjs av underhållsentreprenörer. 
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6. SAMLAD BEDÖMNING

I detta kapitel redovisas en samlad bedömning av konse-
kvenser för de planerade ledningsåtgärderna. Vidare görs en 
redogörelse av projektets överenstämmelse med hänsyns- 
och hushållningsbestämmelserna.

6.1 Sammanfattning av 
verksamhetens miljökonsekvenser
En samlad bedömning av verksamhetens identifierade miljö-
konsekvenser sammanfattas nedan i Tabell 3.

Sammantaget bedöms konsekvenserna bli obetydliga för 
boendemiljön, landskapsbild, infrastruktur samt mark och 
vatten i driftskedet. För naturmiljön bedöms konsekvenserna 
bli små då endast mindre yta ny skogsmark tas i anspråk för 
planerade ledningsgator och måttlig vid passage av bäckar. 
Ledningsåtgärderna planeras till största delen inom befint-
liga skogsgator i nära anslutning till befintlig station, vilket 
innebär att närområdet redan idag är exploaterat av kraftled-
ningar. Åtgärden för ledning UL17 S3 planeras dock en kor-
tare sträcka genom sluten skog, denna skog är dock yngre än 
20 år varför påverkan på naturmiljön bedöms som liten. Den 
sammantagna påverkan bedöms som liten förutsatt att 
skyddsåtgärder vidtas, se kapitel 5. 

Under byggskedet bedöms konsekvenserna sammantaget 
bli små, detta på grund av den påverkan som ökad trafik, bul-
lerstörning och begränsad framkomlighet kan ha på natur-
miljö, rekreation och friluftsliv. 

Verksamheten bedöms kunna bedrivas utan att motverka 
några miljömål eller påverka förutsättningarna att uppfylla 
miljökvalitetsnormer. Vidare bedöms projektet vara förenlig 
med Sollefteå kommuns översiktsplan. 

Svenska kraftnät bedömer att planerade åtgärder har den 
mest lämpliga placeringen i området med utgångspunkten 
att uppnå minsta möjliga intrång och olägenhet för männis-
kors hälsa och miljön.

6.2 Överensstämmelse med hänsyns- 
och hushållningsbestämmelserna
Ledningarna kommer att uppföras och användas på ett sätt 
som är förenligt med hänsynsreglerna i 2 kap. miljöbalken. 

För att hitta en plats som är lämplig har Svenska kraftnät 
undersökt och jämfört alternativa lokaliseringar och beaktat 

synpunkter som har framkommit i myndighetsdialog och 
samråd. Sökta koncessionslinjer är de platser som är lämplig 
med hänsyn till att ändamålet med ledningarna ska uppnås 
med minsta intrång och olägenhet för människors hälsa och 
miljön. 

De sökta ledningarna ska uppföras som växelströms luft-
ledning. Det har i aktuellt projekt inte framkommit något 
sådant skäl som motiverar att överväga en delvis markför-
läggning av växelströmsledningar i transmissionsnätet. 

Påverkan på stads- och landskapsbild, friluftsliv samt 
naturresurser är inte större än vad som, mot bakgrund av det 
angelägna allmänna intresset att bygga ledningarna, får 
accepteras. Inga kända kulturmiljöer och lämningar finns i 
området. Hänsyn har tagits till magnetfält, elektriska fält och 
ljudeffekter på ett sådant sätt att olägenheter enligt miljöbal-
ken motverkas. 

Genom den hänsyn som tas blir inte heller påverkan på 
naturmiljön större än vad som kan accepteras enligt miljöbal-
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9. ORD- OCH BEGREPPSFÖRKLARING

Allmänna intressen
Intressen som företräds eller främjas av samhället, det all-
männa, till skillnad från enskilda intressen.

Artskyddsförordningen
En del av miljöbalken, där grunden ligger i EU:s två natur-
skyddsdirektiv om fridlysning – Art- och habitatdirektivet och 
Fågeldirektivet. Denna lag ska främja hållbar utveckling 
genom bevarande av vilda djur och växter vid förändringar 
och påverkan av naturen.

Avgränsningssamråd
Under avgränsningssamrådet informerar Svenska kraftnät 
om det aktuella projektet och inhämtar de berördas syn-
punkter. Ett avgränsningssamråd ska enligt miljöbalken 
genomföras i god tid och i behövlig omfattning innan en 
ansökan om tillstånd görs. Samrådet hålls med de myndighe-
ter och enskilda som berörs av den planerade verksamheten.

Betydande miljöpåverkan
Starkströmsledningar med en spänning på minst 220 kilovolt 
och en längd av minst 15 kilometer antas alltid medföra bety-
dande miljöpåverkan enligt miljöbalken. I fråga om kortare 
ledningslängder fattar länsstyrelsen beslut om betydande 
miljöpåverkan med stöd av inlämnad samrådsredogörelse. 
Vid betydande miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer 
omfattande samrådskrets och miljökonsekvensbeskrivning.

Biologisk mångfald
Artrikedom i ett ekosystem.

Biotopskydd
Skydd av biotop enligt miljöbalken. En biotop utgörs av en 
livsmiljö eller naturtyp som karakteriseras av ett antal miljö-
faktorer och är lämplig för vissa djur och växter.

Detaljplan
Juridiskt bindande plan enligt plan- och bygglagen som upp-
rättas av kommunen för att reglera markanvändning och 
bebyggelse.

Elektriska fält
Spänningen mellan faserna (linorna) och marken ger upphov 
till ett elektriskt fält.

Energimarknadsinspektionen
Myndigheten som beslutar om koncession.

Fasledare/faslina
En 400 kV kraftledning för växelström har tre faser. I varje 
fas finns två eller tre strömförande fasledare också kallade 
faslinor.

Fornlämningar
Fornlämningar är spåren efter en varaktigt övergiven mänsk-
lig verksamhet. Det kan t.ex. vara boplatser, gravfält, ruiner 
och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar skyddas av 
kulturmiljölagen. Enligt lagen är det förbjudet att förändra, ta 
bort, skada eller täcka över en fornlämning, men i vissa fall 
kan länsstyrelsen ge tillstånd till ingrepp i fornlämningen.

Fornlämningsområde
Till en fornlämning hör förutom själva fornlämningen även ett 
så stort område som behövs för att bevara fornlämningen 
och ge den ett tillräckligt utrymme med hänsyn till dess art 
och betydelse. Fornlämningsområdets storlek anges av res-
pektive länsstyrelse och har samma skydd som fornläm-
ningen.

Fysisk miljö
Mark, vattenområden, landskap, kulturmiljö, infrastruktur, 
anläggningar, byggnader, ekosystem, klimat och upplevelser i 
den fysiska miljön.

Fågelfauna
Fågellivets sammansättning avseende art- och individantal.

Förundersökningstillstånd (sk. resolution)
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i de 
fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte kan 
uppnås.

Geoteknisk undersökning
Syftet med geoteknisk undersökning är att fastställa jord-, 
berg- och grundvattenförhållanden. 

GIS
Ett geografiskt informationssystem (GIS), är ett datorbaserat 
system för att samla in, lagra, analysera och presentera 
lägesbunden information.
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Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många 
gånger strömmen byter riktning per sekund.

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.

Infrastruktur
Anläggningar som representerar stora investeringar och som 
används dagligen av samhället. Till infrastruktur brukar man 
vanligtvis räkna system som omfattar vägar, järnvägar, ener-
gisystem, internet, vatten- och avloppsnät.

Isolator
Ett material som inte leder elektrisk ström t ex glas. Isolato-
rer används i kraftledningar för att stolparna inte ska vara 
strömförande.

Jordlina
En mindre ledning som grävs ner i kraftledningsgatan, längs 
med hela luftledningen eller punktvis vid enskilda stolpar, 
och utgör luftledningens anslutning till jord.

kV
Elektrisk spänning mäts i volt, kV=1000 volt.

Koncession
För att få bygga och använda en kraftledning fordras tillstånd 
enligt ellagen, så kallad koncession. Handläggningen och 
prövningen av ansökan sker hos Energimarknadsinspektio-
nen. Regeringen är överklagandeinstans. Om kraftledningen 
ansluter till annat land är Regeringen tillståndsgivande 
instans.

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
Det område under och intill en kraftledning som måste hållas 
fritt från hög vegetation. I skogsmark utgörs ledningsgatan 
av skogsgata och sidoområden. Ledningsgata för kabel 
måste hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem. 

Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunika-
tionsbolag med flera möjlighet att dra fram och använda led-
ningar, transformatorer, pumpstationer och andra behövliga 
anordningar på någon annans fastighet. Rättigheten är obe-
gränsad i tid, det vill säga gäller för all framtid och regleras i 
ledningsrättslagen.

Markupplåtelseavtal (MUA)
Reglerar vilka rättigheter och skyldigheter som fastighetsä-
garen respektive Svenska kraftnät har. Genom att under-
teckna markupplåtelseavtalet godkänner fastighetsägaren 
att ledningen får byggas med en bestämd sträckning på fast-
igheten.

Medgivande om förundersökning (MFÖ)
När det finns ett förslag till ledningssträckning undersöks 
markförhållandena mer ingående. För att kunna göra det 
behövs tillträde till berörda fastigheter och alla fastighetsä-
gare kontaktas för att Svenska kraftnät ska få skriftliga med-
givanden till en förundersökning. Förundersökningen innebär 
bland annat att markförhållanden inventeras, mätningsarbe-
ten utförs, en utstakning av ledningsvägen sker och värde-
ringsunderlag samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt 
medgivande till förundersökning innebär inte att fastighetsä-
garen har godkänt ledningsdragningen på sin fastighet.

Miljöbalken
Sveriges samlade miljölagstiftning som trädde i kraft 1 januari 
1999.

Miljöeffekt
Förändrad miljökvalitet i olika avseenden, orsakad av t.ex. ett 
ledningsprojekt. Miljöeffekt uttrycks neutralt, det vill säga 
utan någon värdering.

Miljökvalitet
Kvalitet hos mark, luft, landskap etc.

Miljökvalitetsnorm vatten
En miljökvalitetsnorm är en bestämmelse om kvaliteten i luft, 
vatten, mark eller miljön i övrigt. Miljökvalitetsnormer för 
vatten omfattar ytvatten (sjöar, vattendrag och kustvatten) 
och grundvatten. Syftet med normerna är att säkra Sveriges 
vattenkvalitet.

Miljökonsekvens
Påverkan på miljön av en viss åtgärd. Miljökonsekvens 
uttrycks som en värderande bedömning.

Miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
I en MKB beskrivs den valda utredningskorridoren och vilken 
påverkan den nya ledningen kan få för t.ex. boendemiljön, 
landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat. Den beskri-
ver också vilka åtgärder som kan göras för att minska påver-
kan för omgivningen.

Naturreservat
Ett av de viktigaste och vanligaste sätten för att skydda vär-
defull natur på ett långsiktigt sätt i Sverige och i många andra 
länder. Länsstyrelserna och kommunerna bildar reservaten 
med stöd av kap 7 miljöbalken.
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Naturvårdsarter
Naturvårdsarter är arter som indikerar att ett område har 
naturvärde eller som i sig själv är av särskild betydelse för 
biologisk mångfald. Många naturvårdsarter har uppmärk-
sammats av naturvårdsskäl och är upptagna i fågel- och 
habitatdirektivets listor (Rådets direktiv 92/43/EEG) eller 
upptagna på Naturvårdsverkets lista över rödlistade arter. 
Naturvårdsarter innefattar också signalarter (vilka indikerar 
ett visst naturvärde) som nyttjas vid Skogsstyrelsens nyckel-
biotopsinventering (Nitare 2000) och regionala och lokala 
ansvarsarter.

Naturvärden/naturvärdesområde
Förutom ett generellt begrepp avser begreppet områden 
som ännu inte når upp till kvaliteten nyckelbiotop i skogssty-
relsens inventeringar. De kan förväntas bli nyckelbiotoper 
inom en inte allt för avlägsen framtid.

Naturvärdesobjekt
Geografiska områden av betydelse för biologisk mångfald 
identifierade enligt svensk standard för naturvärdesinvente-
ring (199000:2014). Områden med förhöjda naturvärden, så 
kallade naturvärdesobjekt, avgränsas och beskrivs. Naturvär-
desobjektets betydelse för den biologiska mångfalden 
(naturvärdet) bedöms enligt en bedömningsskala (klass 1 till 
4). Ibland avgränsas även så kallade landskapsobjekt. Natur-
värdesklassningen görs i en fyrgradig skala där:

Klass 1 - Högsta naturvärde
Klass 2 - Högt naturvärde
Klass 3 - Påtagligt naturvärde
Klass 4 - Visst naturvärde

Nollalternativ
Ett nollalternativ avser en framtida situation utan att projek-
tet eller åtgärden genomförs.

Nyckelbiotop
Mindre mark- eller vattenområde som utgör livsmiljö för 
utrotningshotade djur eller växter eller som annars är särskilt 
skyddsvärda. Rödlistade arter kan finnas här. Skogsstyrelsen 
tillhandahåller digital information om nyckelbiotoper.

Patrullstig/väg
Längs ledningsgatorna går ”patrullstigar”, som används när 
ledningarna ska inspekteras. Patrullstigarna röjs med jämna 
intervall.

Portalstolpe
Vanlig stolptyp med två ben för att hålla uppe luftledningar.

Resolution
Ansökan till länsstyrelsen om förundersökningstillstånd i de 
fall frivillig överenskommelse om förundersökning inte kan 
uppnås.

Rennäring
Här förklaras ord och begrepp som förekommer i samband 
med rennäringen.

Fjällsameby
En fjällsameby flyttar från kalfjäll till skogsland beroende av 
säsong. Vanligen spenderas vårvinter till senhösten i fjällen 
medan vintern spenderas i skogslandet öster om fjällen.

Flyttleder
Leder utefter vilka renar kan flyttas mellan betesområden 
under kontrollerade och säkra former och med rimlig kost-
nads- och arbetsinsats. De har central betydelse för logisti-
ken i markanvändningen inom samebyn och klassas ofta som 
riksintressen. Någon generell minsta bredd finns inte, men 
den är säkrare ju bredare den är. Vissa leder används regel-
bundet och andra mera sällan.

Funktionella samband
För att logistiken i samebyns renskötsel ska fungera är det 
nödvändigt att olika funktionella samband kan upprätthållas. 
Det gäller att renar utan avbrott ska kunna nå lämpliga 
betes- och uppehållsplatser när vädret växlar.

Koncessionssameby
En organisatorisk konstruktion som innebär att även icke-
samer kan äga renar. Finns enbart i de östra delarna av Norr-
bottens län. Den som är same kan få tillstånd (koncession) 
att driva renskötsel i Norrbottens län nedanför lappmarks-
gränsen inom område där renskötsel av ålder förekommer 
under hela året (Kalix- och Torne älvdalar). Tillståndet inne-
fattar även rätt att sköta ett visst antal renar åt dem som 
äger eller brukar jordbruksfastigheter i området, alltså även 
icke-samer. Dessa ägare eller brukare får äga högst 30 renar 
per hushåll. Renskötseln bedrivs året runt på marker som 
annars endast är vinterbetesmarker. Koncessionsrenskötseln 
är den typ av renskötsel som generellt är mest stationär.

Kärnområde
Är ett område som utgör kraftcentrum i samebyn. Det till-
fredsställer renens behov av betesro och utrymme, och 
besöks återkommande.

Naturligt uppsamlingsområde/trivselland
Ett område som har bra bete och som genom sin topografi 
gör att renarna känner sig trygga.

Renskötselanläggning
En anläggning som samebyn bygger för att den behövs för 
renskötseln, t.ex. hagar, stängsel, slakterier. Det gäller både 
på åretruntmarker och vinterbetesmarker och oavsett om 
marken är privat eller statlig.
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Renskötselrätt
En bruksrätt till fast egendom och innebär att den som är 
same får använda mark och vatten till underhåll för sig och 
sina renar.

Sameby
En organisation som har ansvar för renskötseln inom ett visst 
område. Även det angivna området kallas sameby. Samebyn 
fungerar som en ekonomisk förening med de ingående renä-
garna som medlemmar. Renägarna kan vara organiserade 
som aktiebolag, enskilda firmor eller som privatpersoner lik-
nande en taxerad jordbruksfastighet. Det finns 51 samebyar i 
Sverige. Storleken på områdena varierar kraftigt, likaså anta-
let renägare och yrkesverksamma renskötare i respektive 
sameby.

Skogssameby
En skogssameby flyttar mellan olika områden i skogslandet 
öster om fjällen. En skogssameby har ofta ett mer kontinuer-
ligt och betydligt långsammare rörelsemönster vid flytt än en 
fjällsameby, men även detta varierar beroende av samebyns 
arrondering.

Strategiska platser
Är områden som behövs för att underlätta och klara bevak-
ningar, samlingar och flyttningar av renar. Hit hör bland 
annat naturliga betesplatser där renarna känner sig trygga.

Svåra passager
Är ställen där det är lätt att misslyckas med en flyttning så 
att renarna viker undan, vänder eller sprider sig, vilket kan 
orsaka betydande merarbete och kostnader. Ibland krävs det 
att man har uppsamlingshagar före och efter dessa passager.

Vinterbetesmarker
Marker där renskötselrätten nyttjas från och med den 1 okto-
ber till och med den 30 april.

Åretruntmarker
Marker där renskötselrätten får nyttjas under hela året. Reg-
leras i Rennäringslagen (1971:437).

Riksintresse
Riksintressen är mark- och vattenområden och fysisk miljö i 
övrigt som har betydelse från allmän synpunkt på grund av 
dess naturvärden, kulturvärden eller hänsyn till friluftsliv 
med mera i ett nationellt eller internationellt perspektiv. 
Riksintressena skyddas i 3 kap 6 § miljöbalken.

Robust elförsörjning
Hög driftssäkerhet, det vill säga få avbrott och andra pro-
blem med elleveranserna från producent till konsument.

Rödlistan
Rödlistan redovisar rödlistade arter och tas fram av ArtData-

banken vid Sveriges lantbruksuniversitet (SLU) och fastställs 
av Naturvårdsverket och Havs- och Vattenmyndigheten. 
Rödlistning är ett system som utvecklats av den internatio-
nella naturvårdsunionen (IUCN). Rödlistningen är en prognos 
över risken för enskilda arter att dö ut från Sverige vilket har 
bedömts kvantitativt. Arter i hotkategorierna VU, EN och CR 
räknas som hotade.

Rödlistans kategorier:
RE = Nationellt utdöd
CR = Akut hotad
EN = Starkt hotad
VU = Sårbar
NT = Nära hotad
LC = Livskraftig
DD = Kunskapsbrist
NE/NA = Ej bedömd

Samråd
Samråd kan ske enligt olika lagstiftning, t.ex. miljöbalkens 
kapitel 6 och kapitel 12 eller kulturmiljölagen. Se även 
Avgränsningssamråd. 

Sidområden
Betecknar, i kraftledningssammanhang, de områden längs en 
ledning som är belägna på ömse sidor om skogsgatan. Sid-
områdena 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 ledning inom vilken led-
ningsägaren vid underhåll röjer i huvudsak all högväxande 
vegetation.

Sliper
En sliper är en balk som används för att omfördela last. 
Genom att sammanfoga flera sliprar och förlägga dem under 
jord, där de hålls på plats genom trycket från den ovanlig-
gande jorden, skapas så kallade jordfundament som håller 
luftledningsstolpar på plats. 

Stag
De linor eller vajrar som stöttar en mast eller en stolpe i läng-
sled.

Strömlast
Den ström, mätt i Ampere, som ledningen överför.

Sumpskogar
Sumpskogar innefattar all trädbärande blöt mark där träden i 
moget stadium har en medelhöjd på minst 3 meter och trä-
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dens krontäckningsgrad är minst 30 procent. Skogsstyrelsen 
genomförde en riksomfattande inventering av landets sump-
skogar under åren 1990 till 1998. Sumpskogarna indelas 
bland annat efter hydrologisk typ. Det finns tre huvudtyper: 
myrskog, fuktskog och strandskog.

Topplina
Lina som sitter högst upp i elstolpen och verkar som åskle-
dare. Ibland innehåller topplinan optofiber som behövs för 
kommunikation mellan olika anläggningar i transmissionsnä-
tet.

Transmissionsnät
Det högspänningsnät som ägs av staten och förvaltas av 
Svenska kraftnät. Kallades tidigare stamnät.

Vattenfauna
Djurlivets sammansättning avseende art- och individantal i 
vattenmiljö.

Vattenverksamhet
Arbete som bedrivs i eller i nära anslutning till vatten eller 
som på annat sätt kan påverka yt- eller grundvatten.

Våtmark
Våtmark är sådan mark där vatten till stor del av året finns 
nära, under, i eller strax över markytan och vegetationstäckta 
vattenområden.

Våtmarksinventeringen
En landsomfattande inventering av våtmarker som inleddes 
1981 av Naturvårdsverket på uppdrag av regeringen. Syftet 
var bl.a. att erhålla en naturvärdesbedömning på landets alla 
större våtmarker. Den samlade kunskapsbasen utgör ett 
underlag för prövning av ärenden som berör våtmarker. 
Naturvärdesklassningen har gjorts i en fyrgradig skala där:

Klass 1
Objekt har mycket höga naturvärden för regionen och är av 
internationellt eller nationellt bevarandevärde. De är oftast 
till stor del opåverkade och behöver bevaras för framtiden. 
Inga ingrepp som kan påverka eller ytterligare påverka 
hydrologin bör tillåtas.

Klass 2
Objekt är vanligen även de i stora delar opåverkade av 
ingrepp och har höga naturvärden med nationellt eller regio-
nalt bevarandevärde. Ingrepp som påverkar objektens hydro-
logi bör undvikas.

Klass 3
Objekt består av allt ifrån helt opåverkade våtmarker med 
relativt höga naturvärden till mer störda våtmarker med vissa 
bevarade naturvärden och är av lokalt bevarandevärde. Klas-
sen kan innefatta objekt som till vissa delar är störda och 
annars intakta. Ingrepp kan tillåtas om påverkan på natur och 
kulturvärden begränsas.

Klass 4
Objekt är starkt påverkade och saknar naturvärden enligt 
vad som framkommit i inventeringen. Vissa objekt kan dock 
ha vissa natur- och kulturvärden. En del opåverkade våtmar-
ker kan förekomma. Vid exploatering är det i första hand 
dessa objekt som kan tas i anspråk, eftersom de redan till 
stor del är kraftigt störda.

Värdekärna
Ett sammanhängande skogsområde som av länsstyrelsen 
och/eller skogsstyrelsen bedöms ha en stor betydelse för 
fauna och flora och/eller för en prioriterad skogstyp. Nyckel-
biotoper och naturvärdesobjekt ingår normalt som en del-
mängd i begreppet värdekärna.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grund-
dragen i mark- och vattenanvändningen och hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovi-
sas dessutom kommunens ställningstagande till olika all-
männa intressen t.ex. riksintressen. Översiktsplanen är inte 
juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföljande 
beslut om användningen av mark- och vatten.

Övriga kulturhistoriska lämningar
Med övriga kulturhistoriska lämningar avses lämningar efter 
människors verksamhet som inte bedöms som fornläm-
ningar. Hänsyn till övriga kulturhistoriska lämningar regleras i 
skogsvårdslagen. Vanliga lämningstyper i skogsmark är 
yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som t.ex. kol-
bottnar, såg- och kvarnlämningar och husgrunder. Övriga 
kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet regleras via 
det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.
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