




FÖRORDFÖRORD
Svenska kraftnät planerar att bygga en ny 400 kV-ledning mellan befintlig station Betåsen och ny station Nässe i Sollefteå
kommun. För att ansluta den nya ledningen från Betåsen och den nya stationen Nässe till det befintliga transmissionsnätet
krävs ett flertal ledningsåtgärder. Åtgärderna genomförs på befintliga ledningar och genom uppförande av nya ledningar mel-
lan stationerna Nässe och den befintliga stationen Hjälta.

Syftet är att anpassa elnätet till dagens och framtida driftförhållanden 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. Investeringspaketet kallas NordSyd. Ledningsåtgärderna beräknas till största delen vara
genomförda år 2024.

Detta dokument utgör underlag för samråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken inför koncessionsansökan. Samrådsunderla-
get beskriver de ledningsåtgärder och de nya ledningar som planeras i anslutning till befintlig station Hjälta och ny station
Nässe. Samrådsunderlaget redogör även för de miljö- och samhällsintressen som berörs av projektet, hur människors hälsa
bedöms kunna påverkas samt den alternativutredning som genomförts. Under samrådet ges myndigheter, berörda kommuner,
organisationer, fastighetsägare, övriga sakägare samt allmänheten möjlighet att yttra sig om projektet.
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kors hälsa.
Ledningsåtgärderna innebär att det behövs förändringar 

av sträckningar för sju befintliga 400 kV-ledningar, samt att 
två nya 400 kV-ledningar uppförs mellan stationerna. Åtgär-
derna är begränsade till området kring och mellan statio-
nerna samt befintliga och nya ledningar.

Hela utredningsområdet är beläget i skogsmiljö. Området 
utgörs av befintliga ledningsgator, befintligt och nytt sta-
tionsområde samt områden med ungskog. Närmaste bebyg-
gelsen finns ca 250 meter norr respektive cirka 340 meter 
väster om området för ledningsåtgärderna. Inga skyddade 
eller andra naturvårdsintressanta naturområden finns inom 
eller i närområdet till utredningsområdet. En mindre bäck 
korsar genom området. Inte heller några kända fornläm-
ningar eller andra kulturmiljöer finns inom utredningsområ-
det. Området ligger inom samebyarna Voernese och 
Ohredahke vinterbetesland. Inget riksintresse för rennäring, 
strategiska områden eller renens viktiga områden i beteslan-
det berörs.

Genom att ledningsåtgärderna sker i ett område som 
redan är ianspråktaget av befintliga ledningar, så bedöms 
konsekvenserna som obetydliga för de flesta intresseområ-
den. För naturmiljön bedöms konsekvenserna bli små för de 
ledningar som korsar bäcken samt för de som tar ny mark i 
anspråk. Även för rennäringen bedöms konsekvenserna som 
små, med de förutsättningar som finns i nuläget. Bedöm-
ningen av påverkan för rennäringen kan komma att ändras 
efter att samrådet genomförts med samebyarna. Det är 
samebyarna som har kunskap om hur rennäringen nyttjar de 
olika områdena och kan bidra med värdefull information.

 

För att anpassa elnätet till dagens och framtidens driftförhål-
landen behöver Svenska kraftnät förstärka överföringskapa-
citeten 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. 
Investeringspaketet kallas NordSyd. Som en del av investe-
ringspaketet planerar Svenska kraftnät att bygga en ny 400 
kV-ledning mellan befintlig station Betåsen och en ny station 
Nässe. Station Nässe planeras att byggas ca 500 meter 
söder om befintlig station Hjälta, öster om Långsele i Sollef-
teå kommun. För att möjliggöra anslutningen av den nya led-
ningen från Betåsen och att även ansluta den nya stationen 
Nässe till det befintliga transmissionsnätet, behöver ett fler-
tal ledningsåtgärder genomföras på befintliga ledningar och 
uppförande av nya ledningar mellan stationerna Hjälta och 
Nässe. Detta samrådsunderlag beskriver ledningsåtgärderna 
och dess miljöpåverkan.

För att bygga eller använda elektriska starkströmsled-
ningar i Sverige krävs enligt ellagen ett tillstånd, nätkonces-
sion. Inför framtagandet av ansökan om nätkoncession ska 
samråd genomföras. Svenska kraftnät genomför nu ett 
undersökningssamråd, men med omfattning av ett avgräns-
ningssamråd. Samrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsyns-
myndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten. I detta fall har även samrådskret-
sen utökats till att omfatta övriga statliga myndigheter och 
organisationer som utgör samrådskrets för ett avgränsnings-
samråd. Efter genomfört samråd kommer inkomna yttranden 
ställas samman i en samrådsredogörelse. Samrådsredogörel-
sen skickas till Länsstyrelsen för beslut om ledningsåtgär-
derna kan medföra betydande miljöpåverkan eller ej. I det fall 
de bedöms medföra icke betydande miljöpåverkan tas en 
liten miljökonsekvensbeskrivning (MKB) fram. Om Länssty-
relsen istället beslutar att ledningsåtgärderna kan antas 
medföra betydande miljöpåverkan ska en miljöbedömning 
genomföras som en del i framtagandet av en MKB. Till-
ståndsmyndigheten (Energimarknadsinspektionen) ger till-
fälle till synpunkter på MKB:n och slutför miljöbedömningen.

Detta samrådsunderlag utgör underlag för undersök-
ningssamråd för planerade ledningsåtgärder i området kring 
befintlig station Hjälta och ny station Nässe, se Figur 1. Syftet 
med samrådsunderlaget är att beskriva ledningsåtgärderna 
samt redogöra för de miljö-, kulturmiljö- och samhällsintres-
sen som berörs av projektet och hur det kan påverka männis-

SAMMANFATTNING
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1.1 Svenska kraftnäts uppdrag
Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges stamnät för elkraft 
och har systemansvaret för den svenska elförsörjningen. 
Svenska kraftnäts uppdrag, se Figur 2, 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.

Figur 2. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer.

1.2 Behovet av planerade 
ledningsåtgärder vid stationerna Hjälta 
och Nässe
Projektet är en del i ett större investeringspaket som kallas 
NordSyd. Syftet är att ge en förstärkning av överföringskapa-
citeten av el mellan norra och södra Sverige. Detta görs 
genom en förnyelse och kapacitetshöjning av transmissions-
nätet 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 driftsäkerhe-
ten i det nordeuropeiska elsystemet, se Figur 2. Ett stort rein-

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.

1 INLEDNING
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vesteringsbehov 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 vindkraftsutbyggnad 
i norr, kärnkraftnedläggning i söder, ökade förbrukningsuttag 
i främst regionerna runt Stockholm, Uppsala och Mälardalen 
samt ett behov av att överföra reglerkraft från norr till söder. 
NordSyd delas i sin tur upp i fyra delpaket där detta projekt 
ingår i den del som kallas Kustpaketet eller Uppsalabenet.

I dagsläget utgör överlast på ledningen mellan Kilforsen 
och Hjälta en intern begränsning för att kunna höja överfö-
ringskapaciteten 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 vind-
kraftsanslutningar i området. Dessa åtgärder behövs för det 
fortsatta arbetet med att förstärka elnätet med en 400 kV 
dubbelledning i det så kallade Kustpaketet även kallat Upp-
salabenet. Mer information om NordSyd finns att läsa på 
Svenska kraftnäts hemsida www.svk.se. 

Den nya ledningen mellan Betåsen och Hjälta behandlas i 
ett parallellt projekt, medan delen mellan Hjälta och Nässe 
behandlas i detta samrådsunderlag.

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. Vissa delar av sträckningarna för de befintliga led-
ningarna ska därmed också raseras. Detta avgränsningssam-
råd omfattar de ledningsåtgärder som planeras för befintliga 
och nya ledningar kring den befintliga stationen Hjälta och 

den planerade stationen Nässe.

1.3 Syftet med samrådet
Samrådets syfte är att berörda länsstyrelser, kommuner, 
övriga sektorsmyndigheter, organisationer, fastighetsägare 
och allmänheten ska få möjlighet att yttra sig om de plane-
rade elförbindelserna. Samrådet innefattar verksamhetens 
lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter 
som verksamheten kan antas medföra i sig eller till följd av 
yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens inne-
håll och utformning.

1.3.1 Undersökningssamråd och betydande 
miljöpåverkan
Enligt 6 kapitlet 23 § miljöbalken ska verksamhetsutövaren, i 
detta fall Svenska kraftnät, undersöka om verksamheten kan 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna undersök-
ning görs genom ett så kallat undersökningssamråd och 
beslut tas sedan av länsstyrelsen. Vissa typer av verksamhe-
ter antas dock alltid medföra betydande miljöpåverkan vilket 
innebär att ett undersökningssamråd inte behöver genom-
föras. Miljöbedömningsförordningen (2017:966) anger att 
”en anläggning för starkströmsluftledning med en spänning 
på minst 220 kilovolt och en längd av minst 15 kilometer” ska 
antas medföra betydande miljöpåverkan. Detta är inte fallet 
för flytten av de befintliga kraftledningar och uppförande av 
två nya kraftledningar i närområdet till transmissionsnätssta-
tionerna Hjälta och Nässe. Ledningarna har en spänningsnivå 
om 400 kV och den längsta ledningsåtgärden innebär uppfö-
rande av en ny ledning på en sträcka om ca 1,2 km mellan de 
två stationerna.

Därmed genomförs ett undersökningssamråd enligt 6 
kap. 24 § miljöbalken, men med omfattning av ett avgräns-
ningssamråd. Samrådet ska ske med länsstyrelsen, tillsyns-
myndigheten och de enskilda som kan antas bli särskilt 
berörda av verksamheten. I detta fall har även samrådskret-

Figur 4. Visar svenska kraftnäts tillståndsprocess för ansökan om nätkoncession hos Energimarknadsinspektionen (Ei), den gröna rutan 
visar var i processen vi är nu. 

2
0
2
2
-
1
0
2
2
8
7
-
0
0
1
0
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
8
-
1
6



10   HJÄLTA - NÄSSE

SAMRÅDSUNDERLAG – SVENSKA KRAFTNÄT 

sen utökats till att omfatta övriga statliga myndigheter och 
organisationer som utgör samrådskrets för ett avgränsnings-
samråd. Efter genomfört undersökningssamråd sammanstäl-
ler Svenska kraftnät inkomna yttranden i en 
samrådsredogörelse, som skickas till Länsstyrelsen för beslut 
om ledningsåtgärderna kan medföra betydande miljöpåver-
kan eller ej. I det fall de bedöms medföra betydande icke mil-
jöpåverkan tas en liten MKB fram. Om Länsstyrelsen istället 
beslutar att ledningsåtgärderna kan antas medföra bety-
dande miljöpåverkan ska en miljöbedömning genomföras 
som en del i framtagandet av en MKB.

1.4 Avgränsningar
Utredningsområdet är begränsat till området kring den 
befintliga stationen Hjälta och den planerade stationen 
Nässe. Eftersom det idag finns ett stort antal ledningar som 
ansluter till station Hjälta, så är området för ombyggnationen 
begränsat. Ombyggnationen 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 en vindkraft-
park till överliggande elnät.

Samrådsunderlaget behandlar de aspekter som projektet i 
första hand kan förväntas påverka. Dessa är bland annat 
bebyggelse, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, rennäring, 
rekreation och friluftsliv, naturresurser, infrastruktur och 
planförhållanden.

1.5 Metod
Vid planering av sträckning för en ny kraftledning eller flytt 
av en befintlig kraftledning är det viktigt att boendemiljöer 
påverkas så lite som möjligt. Hänsyn tas även till övriga 
intressen såsom naturmiljö, kulturmiljö, rennäring, planför-
hållanden, rekreation/friluftsliv och landskapsbild. Vid pla-
neringen av ledningar tas även olika tekniska aspekter och 
kostnader i beaktande. 

Arbetsprocessen för detta samrådsunderlag har haft föl-
jande steg:

 >  Genomgång av befintligt underlagsmaterial så som bygg-
barhetsanalys för ombyggnation av station Hjälta, ny sta-
tion Nässe och vilka ledningsåtgärder som behövs i 
området kring stationerna.

 >  GIS-underlag från bland annat länsstyrelsen, kommun, 
Naturvårdsverket, Riksantikvarieämbetet, Skogsstyrelsen, 
Sametinget, Trafikverket, Försvarsmakten.

 > Svenska kraftnäts magnetfältspolicy, se avsnitt 5.1.1.
 >  Genomförande av skrivbordsstudie avseende på bland 

annat bebyggelse, naturmiljö, kulturmiljö, arter, rennäring 
och friluftsliv.

 > Översiktlig bedömning, enligt Svenska kraftnäts bedöm-
ningsmetodik, av den betydande miljöpåverkan samt de 
miljökonsekvenser som de planerade ledningsåtgärderna 
kan antas medföra.
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2.2 Ledningarnas utformning och 
omfattning
2.2.1 Stolpar och ledningar
Svenska kraftnät använder sig i huvudsak av portalstolpar i 
stål, se Figur 15. I punkter där luftledningen byter riktning 
används så kallade vinkelstolpar, se Figur 16. Höjden på stol-
par varierar beroende på terräng, spannlängd (det vill säga 
avståndet mellan stolparna), närhet till bebyggelse och andra 
faktorer. Exakt vilken stolptyp som kommer att användas 
fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av 
geotekniska undersökningar och detaljprojekteringen är slut-
förda.

Figur 15. Exempel på stolpe i skogsmark, så kallad stagad A-stolpe (till vänster). Ostagad 
B-stolpe (till höger).

Figur 16. Visar exempel på vinkelstolpar, till vänster en stubbe och till höger traditionell 
vinkelstolpe. 

Luftledningar har tre faser. Nya luftledningar utförs vanli-
gen som triplexledare, vilket innebär att varje fas består av 
tre ledare. Jordningen av stolparna sker genom att en jordlina 
grävs ned längs med hela ledningens längd. I undantagsfall, 
om markförhållandena inte medger längsgående jordlina, 
sker punktjordning vid stolpen. I toppen av stolparna finns 
vanligen två topplinor som fungerar som åskledare.

2.2.2 Fundament
Stolpar och stag kan uppföras med tre olika typer av funda-
ment: jordfundament, bergfundament och pålfundament, se 
Figur 17 och Figur 18. Val av fundamentstyp beror på de geo-
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Figur 18. Principskiss jordfundament med slipersbädd, avsedd för A-stolpe, bergfundament och pålfundament.

Figur 17. Exempel på olika fundamentstyper, ovan till vänster ett jordfundament med stålbalk och 
stålslipers och ovan till höger en form för betonggjutning till bergfundament. Underst visas 
armeringsarbeten för en betongplatta till en stolpe av större typ.
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Figur 19. Principsskiss över en ledningsgata i skogsmark.

tekniska och hydrologiska förutsättningarna vid respektive 
stolpplats. Vid anläggning av ett fundament påverkas i de 
flesta fall en yta om cirka 8 x 8 – 15 x 15 meter kring varje 
stolpben och stag. I vissa mycket sällsynta fall kan denna yta 
vara uppemot 40 x 40 meter vid stora vinkelstolpar.

Exakt vilka typer av fundament som kommer att användas 
fastställs först i ett senare skede när slutgiltigt resultat av 
geotekniska undersökningar och detaljprojekteringen är slut-
fört. Svenska kraftnät använder uteslutande fundament i 
betong. De mindre fundamenten som används till ungefär  
90 % av stolparna är så kallade pre-fabricerade som tillver-
kas i fabrik och transporteras till stolpplatsen. Resterande 
fundament är för stora för att transporteras och gjuts på 
plats. Svenska kraftnät undviker att använda kreosotimpreg-
nerade slipers (fundament i trä). Dessa används endast i 
undantagsfall för att minska negativ påverkan i naturmiljön.

2.2.3 Ledningsgata
Området under och intill en luftledning kallas ledningsgata. 
Utseendet tillika bredden på ledningsgatan regleras i sär-
skilda säkerhetsföreskrifter, främst Elsäkerhetsverkets stark-
strömsföreskrifter. Enligt dessa ska bland annat en 
luftlednings faslinor hängas på en viss lägsta nivå ovan mark. 
För att undvika risk för skador på ledningar vid bränder i intil-
liggande byggnader finns dessutom bestämmelser om mini-
miavstånd mellan luftledningar och byggnader.

Hur stor markyta en luftledning tar i anspråk beror på vil-
ken typ av terräng ledningen går igenom. I åkermark utgörs 

ledningsgatan av den yta som stolparna tar i anspråk. Om 
ledningen behöver vinklas blir ytan större pga. behovet av 
stag. I skogsområden består ledningsgatan därtill av en röjd 
skogsgata (cirka 40 meter) och sidområden, se Figur 19. 
Skogsgatan måste röjas med jämna mellanrum för att förhin-
dra att vegetationen blir för hög och därmed utgör en poten-
tiell säkerhetsrisk. Utanför skogsgatan (dvs. i sidområdena) 
tas de kantträd bort som är så höga att de kan skada led-
ningen om de faller. Sidområdena har ingen fastställd bredd.

2.2.4 Drift och underhåll
Underhållsarbeten sker kontinuerligt enligt ett fastställt pro-
gram, och utförs av Svenska kraftnäts anlitade underhållsen-
treprenörer. Driftbesiktning av varje luftledning utförs från 
helikopter varje år. Underhållsbesiktning från marken sker 
vart åttonde år. Ett cirka 40 meter brett område vid luftled-
ningen (dvs. cirka 20 meter på vardera sidan om luftledning-
ens mitt) ska hållas fritt från höga träd. Träd och buskar som 
inte riskerar att nå luftledningen tillåts stå kvar.

2.2.5 Rivningsarbeten
Då en nätkoncession upphör att gälla är den som senast haft 
nätkoncessionen skyldig att ta bort ledningen med tillhö-
rande anläggningar och vidta andra åtgärder för återställ-
ning, om det behövs från allmän eller enskild synpunkt enligt 
2 kap. 19 § ellagen.

I detta projekt kommer flera ledningar att rivas för att ge 
plats åt befintliga ledningar som flyttas parallellt till intillig-
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gande befintlig ledningsgata. Befintliga ledningar kommer att 
rivas och nya stolpplatser kommer att anläggas för de flyt-
tade ledningarna:

 >  Del av befintlig ledning CL3 S1 raseras och flyttas i sidled 
till delvis ny ledningsgata, för att ge plats åt ny ledning 
som planera mellan Betåsen och Nässe.

 > Del av befintlig ledning UL7 S2 rivs i befintlig lednings-
gata, för att flyttas till parallell ledningsgata för befintlig 
ledning UL2 S1-2.

 > Del av befintlig ledning UL2 S1-2 rivs i befintlig lednings-
gata, för att flyttas till parallell ledningsgata för befintlig 
ledning UL17 S2.

 > Del av befintlig ledning UL17 S2 rivs i befintlig lednings-
gata, för att flyttas i ny ledningsgata till station Nässe.

 > Del av befintlig ledningsgata för CL5 S1-S2 rivs och flyttas 
i ny ledningsgata och får litra CL5 S1 mellan station Hjälta 
och station Nässe.

 > Del av befintlig ledning UL17 S3 rivs in mot station Hjälta 
och flyttas till ny ledningsgata in mot ny station Nässe.

Rivning av stolpar, linor, stag och fundament
Rivningen av ledningarna innebär att linor, isolatorer, stolpar, 
stag och fundament tas bort. Linorna lossas från sina fästen i 
stolparna och spolas in på trummor med hjälp av en lindrag-
ningsmaskin som placeras på några utvalda platser längs 
respektive sträckning. Linorna kan antingen hänga kvar i stol-
parna när detta arbete genomförs eller tas ned till marken 
beroende av natur- och kulturmiljövärden. Isolatorerna 
består av porslin eller glas och plockas ned i samband med 
raseringen. Materialet sorteras och återvinns. 

Vinkelstolpar har stagförankringar. Stagfundamentet som 
förankringen fäster i består i de flesta fall av trä och utgörs av 
en 2,7 meter lång sliper som ligger på ungefär två meters 
djup. Upptagning av stagfundament innebär schakt om 
ungefär 22-36 m3. I normalfallet finns det inte skäl att anta 
att kreosotkomponenter har spridits till markytan utan dessa 
torde främst förekomma invid stagfundamentet.

Fundamenten består av både betong och kreosotimpreg-
nerade alternativt saltimpregnerade träslipers. I normalfallet 
tas stolpar och tillhörande fundament bort till ett djup om 
cirka 0,8 meter under markytan. Hålen som bildas fylls igen 
med massor av samma fraktion som omgivande mark.

Miljöpåverkan vid rivning
Den miljöpåverkan som bedöms uppstå på grund av riv-
ningen av de aktuella ledningarna, och som bör beaktas vid 
den framtida återkallelsen av nätkoncession för ledning, är 
fysisk påverkan på marken, begränsad spridning av förore-
ning till mark och vatten samt spridning av luftföroreningar i 
samband med schaktningsarbeten och transporter.

Vid borttagande av linor, stolpar samt stolp- respektive 
stagfundament krävs arbetsfordon som kan ha en fysisk 
påverkan på marken genom exempelvis uppkomst av körska-
dor och markpackning. Vid återfyllning av massor finns risk 

för sättningar i schaktslänterna.
Risk för begränsad spridning av föroreningar till mark och 

vatten finns genom att kreosotimpregnerade alternativt sal-
timpregnerade träslipers kan ha använts för stolp- och stag-
fundament för de gamla stolparna. Studier som utförts visar 
att kreosot sprids i begränsad omfattning kring fundament. 
Den generella utgångspunkten är dock att alla kreosotim-
pregnerade fundament kommer att tas upp och enbart läm-
nas där påverkan på befintliga natur- och kulturvärden skulle 
bli större än nyttan med åtgärden, i enlighet med Mark och 
miljööverdomstolens dom den 27 maj 2019 M 7935-17.

En utförlig redovisning av de bedömda miljökonsekven-
serna kommer att redogöras för i kommande MKB. Inför 
raseringsarbetena avser Svenska kraftnät att föra dialog med 
berörd länsstyrelse och/eller berörd kommun beroende på 
vilka frågor som aktualiseras.
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Området för ledningsåtgärderna ligger i ett skogsområde
med flera befintliga ledningar i skogslandskapet öster om
Långsele. Ledningsåtgärderna innebär att befintliga led-
ningar kring befintlig station Hjälta och ny station Nässe flyt-
tas i delvis nya sträckningar och att två nya ledningar uppförs
i närområdet till de befintliga ledningsgatorna och stations-
områdena samt regionnätsledningar som passerar genom
området.

Skogsmarken kring befintliga och nya ledningsgator
utgörs av produktionsskog utan kända naturvärden. Stor del
av skogen inom området mellan Hjälta och Nässe utgörs av
skogsmark som avverkats de senaste 18 åren och består idag
av ungskog, som troligen inte hyser några särskilda naturvär-
den. En mindre bäck korsar områdets östra delar. Denna kan
hysa vissa naturvärden och bör visas hänsyn. I övrigt är
naturmiljön av trivial karaktär och kan ej anses vara särskilt
känslig.

Projektområdet ligger strax utanför Långsele, där de när-
maste bostadsområdena finns väster om området. Mindre
samlingar med bebyggelse finns nordväst och norr om områ-
det. Inga detaljplaner berörs.

Området hyser inga kända kulturmiljöer eller fornläm-
ningar.

3    MILJÖNS KÄNSLIGHET
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I detta kapitel görs en beskrivning av vad i miljön som kan
antas bli betydligt påverkat och de betydande miljöeffek-
terna som verksamheten kan väntas medföra i sig eller till
följd av yttre händelser. Bedömningarna görs utifrån Svenska
kraftnäts bedömningsmetodik, se Bilaga 2.

Beskrivningar och bedömningar delas upp i driftskede och
byggskede då betydande miljöpåverkan skiljer sig åt mellan
faserna. Vissa intressen kan påverkas både i drift- och
byggskede. I driftskedet ingår underhåll av ledning och led-
ningsgata.

4.1 Driftskedet
4.1.1 Befolkning
Påverkan och specifika förutsättningar
För Svenska kraftnät är det viktigt att minimera påverkan på
boendemiljöer. Det går dock inte alltid att undvika boende-
miljöer helt eftersom ledningen av markintrångs- och kost-
nadsskäl behöver byggas med så rak sträckning som möjligt.
Som ett hjälpmedel används Svenska kraftnäts magnetfälts-
policy, se avsnitt 5.1.1. I det fall en fastighet där barn varaktigt
vistas (i huvudsak bostäder) ligger på ett avstånd där mag-
netfältsvärdena blir för höga, sett till magnetfältspolicyn,
kommer Svenska kraftnät erbjuda förvärv för hela eller delar
av fastigheten, se avsnitt 9.3.

Den huvudsakliga miljöpåverkan på boendemiljö utgörs
av påverkan på boendemiljöns känsla, estetik och karaktär
och påverkan från det magnetiska fält som bildas kring en
ledning (se även avsnitt 4.1.2 för beskrivning av påverkan på
landskapsbilden). Visuell påverkan uppstår framför allt där
ledningar går i ett öppet landskap nära boendemiljöer.

I detta projekt är ledningsåtgärderna begränsade till när-
området 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. 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. De bostä-
der som finns inom området är på ett sådant avstånd till led-
ningarna (både befintliga och nya) samt stationerna (både
Hjälta och Nässe) att de inte förväntas exponeras för mag-
netfält överstigande 0,4 μT.

Bedömning
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 ledningsåtgärderna innebära obe-
tydliga konsekvenser för bebyggelsen.

4.1.2 Landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Landskapet utgörs av skogsmark med flera befintliga led-
ningsgator. Området väster om bäcken, som berörs av led-
ningsåtgärderna mellan befintlig station Hjälta och ny station 
Nässe, utgörs av skogsmark som avverkats för knappt 20 år 
sedan och befintliga ledningsgator. Området består idag av 
ungskog. Öster om bäcken utgörs området av skogsmark 
som genomkorsas av flera ledningsgator.

Förändringen medför att några av ledningarna flyttas i 
sidled, andra tar en annan lednings ledningsgata och några 
får ny sträckning.

Bedömning
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 på landskapsbilden som liten. 
Påverkan för landskapsbilden till följd av ledningsåtgärderna 
bedöms som liten och konsekvenserna som obetydliga.

4.1.3 Naturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Naturmiljön består av skogslandskap med flera ledningsgator 
som korsar området. Området mellan stationerna består av 
ungskog. Nässebäcken korsar genom området i den östra 
delen. Flera av de befintliga ledningarna korsar bäcken.

4    BETYDANDE MIJLÖPÅVERKAN 
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Skyddade eller i övrigt naturvårdsintressanta arter
ArtDatabanken har myntat begreppet ”naturvårdsarter”, och 
beskriver det som ett samlingsbegrepp för arter som behö-
ver uppmärksammas inom naturvården. Begreppet omfattar 
arter som är extra skyddsvärda, antingen genom att själva 
vara av särskild vikt eller genom att de indikerar att områden 
eller naturtyper är särskilt viktiga ur ett naturvårdsperspektiv 
(ArtDatabanken 2013t1). I begreppet ingår rödlistade arter, 
fridlysta arter, arter förtecknade i EU:s art- och habitatdirek-
tiv, signalarter (indikerar artrikedom), ansvarsarter (arter 
som har en stor andel av sin population i Sverige), samt nyck-
elarter (arter som bär upp artsamhällen). För dessa artgrup-
per, utom de två sistnämnda, finns förteckningar på nationell 
eller internationell nivå. 

I tillägg till detta har Naturvårdsverket förtydligat att de 
fågelarter som listas i Fågeldirektivets bilaga 1, är rödlistade 
och/eller har minskat med mer än 50% den senaste 30 åren 
ska prioriteras i skyddsarbetet fortsatt hänvisade till som pri-
oriterade fågelarter. Detta med hänsyn till att samtliga i Sve-
rige regelbundet förekommande fåglar omfattas av 
fridlysning enligt 4§ Artskyddförordningen (2007:845). 

I rapportdatabasen Artportalen (period 1991–20212) finns 
endast ett fåtal fynd från den aktuella platsen (ArtDataban-
ken 2021). Två naturvårdsarter, den fridlysta arten revlum-
mer samt signalarten ögonpyrola, är noterade i närheten av 
befintlig ledningsgata, strax norr om väg 87. Utifrån detta, 
samt det faktum att skogsmiljöerna är av trivial karaktär, är 
bedömningen att området inte har någon betydelse för röd-
listade eller fridlysta arter. Norrut, utmed Faxälven, har dock 
ett större antal fågelarter, varav flera skyddade eller skydds-
värda, noterats och detta område är av betydelse för såväl 
häckande som födosökande och rastande fåglar. 

Skyddade eller i övrigt naturvårdsintressanta naturområden
Inga skyddade eller andra naturvårdsintressanta naturområ-
den finns inom eller i närområdet till utredningsområdet.

Bedömning
Värdet hos den naturmiljö som berörs är litet, då området i 
stort sett endast utgörs av ungskog och ett stort antal befint-
liga ledningsgator. Skogsbäcken är den miljö inom området 
som skulle kunna hysa vissa naturvärden. 

Ledningsgatorna i sig kan i och för sig vara positiva för 
flertalet hävdgynnade arter, vilket gör att tillkommande led-
ningsgator i anslutning till befintliga skulle kunna ha svagt 
positiv påverkan på sådana arter. Ledningsgator kan dock 
också utgöra barriärer, vilket kan vara negativt för många 
skogslevande arter vars spridningsmöjligheter försvåras. 

Sammantaget bedöms ombyggnationen av befintliga led-
ningar och uppförande av nya ledningar i anslutning till 
området medföra liten tillkommande negativ påverkan. 
Generellt bedöms påverkan i området som obetydlig till liten 

1. ArtDatabanken 2013. Naturvårdsarter: https://www.artdatabanken.se/globa-
lassets/ew/subw/artd/2.-var-verksamhet/publikationer/9.-naturvardsarter/
rapport_naturvardsarter.pdf
2. ArtDatabanken 2021. Artportalen: www.artportalen.se.

under byggskede och drift- och underhållsskede och konse-
kvenserna bedöms som små/obetydliga.

4.1.4 Kulturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Inga kända fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kultur-
minnen eller riksintressen för kulturmiljö finns inom utred-
ningsområdet. Men sydost om ledningsåtgärderna för UL17 
S3 ligger en övrig kulturhistorisk lämning (L1936:6700) som 
utgör en fyndplats för djurben och hasselnötter omnämnd i 
Sollefteå tidning 1907. Inga närmare omständigheter än så 
framgår av kulturmiljöregistret (KMR). Det kulturhistoriska 
och vetenskapliga värdet bedöms därför som i det närmaste 
obefintligt.

Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas i samband 
med arbetet kommer arbetet stoppas och en anmälan göras 
till länsstyrelsen. För övriga föreslagna skyddsåtgärder under 
byggskedet, se avsnitt 5.2.2.

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

4.1.5 Rennäringen
Påverkan och specifika förutsättningar
Området där befintliga ledningar går och ombyggnationerna 
planeras, ligger inom samebyarna Voernese och Ohredahke. 
Inget riksintresse för rennäring, strategiska områden eller 
renens viktiga områden i beteslandet berörs. Däremot berörs 
samebyarnas vinterland, som utgörs av i stort sett hela sam-
ebyarnas respektive område från norska gränsen till kusten.

Rennäringen styrs av renens vandringar över året och 
renarna flyttas mellan olika betesområden utifrån årstid och 
tillgången på bete. Hur betesmarkerna nyttjas skiljer sig åt 
från år till år. Det beror på klimat och andra yttre förutsätt-
ningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet och 
exploateringar. Detta innebär att inte bara områden utpe-
kade som riksintressen, trivselland etcetera är viktiga från ett 
rennäringsperspektiv.

Bedömning
Genom att ledningsåtgärderna planeras inom ett område där 
det redan finns ett flertal befintliga ledningar, bedöms inte 
förändringarna medföra någon ytterligare negativ påverkan 
för rennäringen. Påverkan för rennäringen bedöms som liten 
och konsekvenserna som små med de förutsättningar som 
finns i nuläget. Bedömningen av påverkan kan komma att 
ändras efter att samråd genomförts med samebyarna. Ren-
skötsel är komplex. Det är samebyarna som har kunskap om 
hur rennäringen nyttjar de olika områdena och kan bidra med 
värdefull information.
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4.1.6 Rekreation och friluftsliv
Påverkan och specifika förutsättningar
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 och den södra stolpen för led-
ningen UL17 S3 vid Nässe passerar en skoterled.

Bedömning
Generellt utgör en nyetablering inget större hinder för fram-
komligheten vid rekreation och friluftsliv. Under en kortare 
tid vid byggnation kan det medföra en något begränsad 
framkomlighet. Skoterleden kommer att behöva justeras för 
att kunna ge plats åt den flyttade ledningen och den nya sta-
tionen.

Påverkan på möjligheterna till rekreation och friluftsliv 
inom området bedöms bli liten. Då ledningsåtgärderna till 
stor del följer befintliga ledningsgator och genomförs i ett 
område där det redan förekommer flera ledningsgator 
bedöms endast små försämringar av upplevelsevärdet upp-
komma och tillgängligheten till områdena förändras margi-
nellt.

4.1.7 Naturresurshushållning
Påverkan och specifika förutsättningar
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.

Figur 20. Illustration av ljudnivåer.

Bedömning
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.

4.1.8 Ljud
Ljudeffekter från luftledningar alstras främst vid fuktigt väder 
genom så kallade koronaurladdningar, till exempel vid dimma 
och regn. Ljudet kan vara sprakande till sin karaktär och kan 
sägas likna ljudet från ett brinnande tomtebloss. Ljudeffekter 
kan även uppträda i samband med trasiga eller onormalt 
nedsmutsade isolatorer.

Vanligen mäts ljud i enheten dB(A) (decibel), vilken repre-
senterar det mänskliga örats sätt att uppfatta ljud. Vid regn 
och fuktig väderlek kan ljudnivåerna utomhus intill en 400 
kV-luftledning uppgå till 45 dB(A) cirka 20 meter från luft-
ledningens mitt vid triplex (tre ledare i varje fas) och cirka 60 
meter från luftledningens mitt vid duplex (två ledare i varje 
fas). Vid nybyggnation är triplex vanligast. Avståndet till luft-
ledningen samt byggnader och andra föremål dämpar ljudet. 
Ljudet avtar med 3-4 dB(A) för varje dubblering av avståndet 
från luftledningen. Ljud från luftledningar understigande 
40-45 dB(A) är svåra att uppfatta och ljudnivåer av denna 
storleksordning bör inte ge upphov till några påtagliga stör-
ningar.

4.1.9 Elektriska och magnetiska fält
Elektriska och magnetiska fält uppkommer när el produceras, 
transporteras och förbrukas. Kring en luftledning för växel-
ström finns både ett elektriskt och ett magnetiskt fält. Det är 
spänningen mellan faserna och marken som ger upphov till 
det elektriska fältet, medan strömmen ger upphov till det 
magnetiska fältet. Både det elektriska och det magnetiska 
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fältet avtar med avståndet till luftledningen. 
Elektriska och magnetiska fält finns nästan överallt i vår 

miljö, både kring luftledningar och kring elapparater som vi 
använder dagligen i hemmet. En hårtork, till exempel, ger ett 
magnetfält på omkring 30 mikrotesla (μT)) och den som 
lagar mat vid en induktionsspis utsätts för ett magnetfält på 
omkring 1,2 μT). 

Läs mer om Svenska kraftnäts magnetfältspolicy i avsnitt 
5.1.1 och hur hänsyn tas till denna i projektet.

Elektriska fält
Elektriska fält mäts i kilovolt per meter (kV/m). Fältet i mark-
nivå är starkast där luftledningen hänger som lägst. Det elek-
triska fältet avtar kraftigt med avståndet till luftledningen. 
Vegetation och byggnader skärmar av fältet från luftled-
ningar vilket innebär att endast låga elektriska fält uppstår 
inomhus även om huset står nära en luftledning.

Magnetiska fält
Magnetiska fält mäts i mikrotesla (μT)). Fälten alstras av 
strömmen i luftledningen och varierar med storleken på 
strömmen. Även hur luftledningarna hänger i förhållande till 
varandra och spänningsnivån påverkar magnetfältets styrka. 
Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet från 
ledningen. Magnetfält avskärmas inte av väggar eller tak.

Magnetfältet mäts, beräknas och redovisas normalt i en 
nivå cirka 1-1,5 meter ovanför markytan. När magnetfältet 
anges används ett värde som beräknas ur de årsmedelvärden 
av strömmen som finns tillgängliga för den aktuella förbin-
delsen. För helt nya luftledningar används beräknade årsme-
delströmmar där man tar hänsyn till förväntad överföring på 
den nya ledningen.

De faktiska strömmarna kan variera mycket över året och 
även under ett enskilt dygn. Det förekommer också perioder 
då det inte går någon ström alls i ledningen. Höglast (stor 
elöverföring i ledningen) kan förekomma under begränsad tid 
exempelvis under kalla vinterdagar då elförbrukningen är 
hög. Enstaka timmar under ett år kan strömmen vara betyd-
ligt högre än årsmedelvärdet.

4.2 Byggskedet
Den miljöpåverkan som sker vid byggnation och rivningar är 
främst kopplade till lokala störningar genom fysiskt intrång, 
buller, material- och maskintransporter samt luftförore-
ningar. Till det fysiska intrånget hör även tillfartsvägar och 
uppställningsplatser för maskiner och material. Avverkning 
och röjning kan också resultera i tillfälliga hinder i framkom-
lighet längs stigar och leder innan avverkningsrester tas bort.

Så långt som möjligt planeras åtgärder för att minimera 
störningar och påverkan under byggtiden. Inför byggnationen 
tas en åtgärdsplan för mark och vatten fram vilken anger 
hänsyn som ska tas i de olika områdena inför den entrepre-
nad som genomförs. 

För de aktuella ledningsåtgärderna förväntas en bygg- 
och rivningstid på cirka två år. Arbeten kommer att ske 

etappvis, så att inte alla ledningsåtgärder genomförs samti-
digt. Detta görs för att både undvika längre avbrottstider och 
för att under arbetets gång säkra strömförsörjningen i led-
ningsnätet.

Nedan presenteras påverkan och specifika förutsättning 
som bör lyftas särskilt under byggskedet för närboende och 
landskapsbild, natur- och kulturmiljön, mark och vatten, kli-
mat och infrastruktur, samt en bedömning av påverkan för 
respektive aspekt.

4.2.1 Befolkning och landskapsbild
Påverkan och specifika förutsättningar
Störningar för närboende under byggskedet uppstår främst i 
form av buller och luftföroreningar som orsakas av den 
anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för bygget 
samt rasering av befintliga ledningar. Ett visst hinder i fram-
komlighet längs stigar och leder kan också förekomma innan 
röjningsrester tas bort. Tillfälliga skador kan exempelvis upp-
komma på vägar i samband med anläggningsarbetet. Ska-
dorna åtgärdas dock och återställning sker så långt det är 
möjligt till ursprungligt skick.

Den planerade verksamheten innebär att arbeten med att 
bygga ledningarna och rasera befintliga ledningar kommer 
att pågå stegvis under flera år. Arbeten kan även komma att 
ske parallellt längs olika delar av sträckningarna.

Bedömning
Påverkan på den visuella upplevelsen av skogslandskapet och 
för närboende kommer under byggskedet totalt sett att pågå 
två år inom samma område. Utbyggnadsförslaget med 
övriga planerade ledningsåtgärder bedöms därmed lokalt 
innebära en stor negativ påverkan på närboende och land-
skapsbilden under byggskedet, men under en relativt 
begränsad tid längs respektive ledningsavsnitt.

4.2.2 Naturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Påverkan på naturmiljön kopplad till byggnationen är främst 
störningar genom fysiskt intrång, avverkning, buller och luft-
föroreningar. Det fysiska intrånget utgörs av själva arbets-
området och schaktning av tillfartsvägar samt 
uppställningsplatser för maskiner och material. Återställning 
av marken sker så långt det är möjligt till nära ursprungligt 
skick. Störningar i form av luftföroreningar och buller orsakas 
av den anläggningstrafik med tunga fordon som krävs för 
byggnationen av den nya kraftledningen. För föreslagna 
skyddsåtgärder under byggfas, se avsnitt 5.2.1.

Bedömning
Då den planerade verksamheten kommer att pågå under två 
år, men i ett begränsat område som redan är påverkat av 
befintliga ledningar och som saknar utpekade naturvärden, 
bedöms detta inte innebära någon stor negativ påverkan på 
naturmiljön under byggskedet, se avsnitt 4.1.3.
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4.2.3 Kulturmiljö
Påverkan och specifika förutsättningar
Inga kända fornlämningar, byggnadsminnen, kyrkliga kultur-
minnen eller riksintressen för kulturmiljö finns inom utred-
ningsområdet. Men precis vid det sydvästra hörnet ligger en 
övrig kulturhistorisk lämning (L1936:6700) som utgör en 
fyndplats för djurben och hasselnötter omnämnd i Sollefteå 
tidning 1907. Inga närmare omständigheter än så framgår av 
kulturmiljöregistret (KMR). Det kulturhistoriska och veten-
skapliga värdet bedöms därför som i det närmaste obefint-
ligt.

Om tidigare ej kända fornlämningar påträffas i samband 
med arbetet kommer arbetet stoppas och en anmälan göras 
till länsstyrelsen. För övriga föreslagna skyddsåtgärder under 
byggskedet, se avsnitt 5.2.2.

Bedömning
I nuläget bedöms inte någon fysisk påverkan på kulturläm-
ningar uppstå vid byggnation av den nya ledningen. Bedöm-
ningen görs utifrån den information som finns tillgänglig i 
dagsläget. Efter att den kommande kulturmiljöutredningen är 
genomförd kommer en ny bedömning att göras inför den 
specifika miljöbedömningen som inkluderar framtagande av 
MKB.

4.2.4 Mark och vatten
Påverkan och specifika förutsättningar
Vid markarbeten och arbeten vid nedläggning av jordlina 
finns risk för föroreningsspridning från förorenad mark (för 
miljöpåverkan vid rivning, se avsnitt 2.2.5). 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.

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.

Bedömning
Den påverkan på mark och vatten som projektet riskerar att 
medföra bedöms som liten utifrån de idag kända och identi-
fierade föroreningar. Genom att vidta skyddsåtgärder vid 

rasering och byggnation bedöms påverkan på bäcken som 
liten. Skyddsåtgärder beskrivs närmare i avsnitt 5.2.

4.2.5 Klimatpåverkan
Påverkan
Byggande av en luftledning kräver naturresurser i form av 
material och råvaror som stål till stolpar, metaller (främst 
aluminium) till elledning, betong till fundament med mera. 
De fordon som används vid bygg- och anläggningsarbeten 
och vid transport av material till byggplats orsakar koldioxid-
utsläpp till luft, mark och vatten. 

Bedömning
Anläggandet av ledningarna bidrar till utsläpp av koldioxid, 
liksom den materialåtgång som är nödvändig för att uppföra 
ledningarna och som tar naturresurser i anspråk. Påverkan är 
dock tidsmässigt begränsad och möjligheter finns för åter-
vinning och återbruk av material den dag ledningarna behö-
ver förnyas eller tas ur bruk. Ledningsåtgärderna bedöms ha 
en liten negativ påverkan på klimatet.

En följd av att investeringar görs i elnätet för att förstärka 
överföringskapaciteten är att mer el kan användas. Genom 
att använda el istället för till exempel fossila bränslen kan kli-
matpåverkan minskas.

4.2.6 Infrastruktur
Påverkan och specifika förutsättningar
Kraftledningar är en del av infrastrukturen. Vid anläggandet 
av kraftledningar så eftersträvar Svenska kraftnät att mini-
mera påverkan på annan infrastruktur, så som vägar, järnvä-
gar och andra kraftledningar.

Eftersom projektområdet är så begränsat kommer det 
inte att påverkan övrig infrastruktur i någon större utsträck-
ning. Norr om området finns riksintresse för järnväg, Ådals-
banan och söder om området riksintresse för vägnätet, 
riksväg 87, som går mellan Östersund och Sollefteå.

Ledningsåtgärderna bedöms inte komma att ge någon 
påverkan på järnvägen. Däremot kan riksväg 87 och andra 
mindre vägar i området komma att påverkas av mer trafik 
under byggskedet när material ska fraktas till området inför 
genomförande av ledningsåtgärderna och från området i 
samband med rasering av befintliga ledningar. Detta är dock 
under en begränsad tid.

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 
flyttade ledningarna kommer att korsa E. ON Energidistribu-
tions ledningar, vilket de befintliga ledningarna även gör idag. 
För regionnätsledningarnas del är det fördel att passera nära 
den nya transformatorstationen Nässe, vilket gör att ledning-
arna kan ansluta lättare till Nässe. Den nya stationen Nässe 
möjliggör därmed anslutning av förnybar el från en vindkraft-
park till överliggande elnät.
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Bedömning
Ledningsåtgärderna påverkan på de vägar som finns i områ-
det sker endast vid transporter av material vilket gör att ris-
ken för negativ påverkan bedöms som obetydlig.

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.

Den sammantagna påverkan på och konsekvenserna för 
infrastruktur bedöms därmed som obetydlig.
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5.1 Generella skyddsåtgärder
5.1.1 Svenska kraftnäts beaktande av
magnetfält
Svenska kraftnät följer vad de myndigheter som är ansvariga
för hälsofrågor relaterat till magnetfält rekommenderar. De
myndigheter som följer forskningen och utvecklingen när det
gäller elektriska och magnetiska fält är Boverket, Folkhälso-
myndigheten, Elsäkerhetsverket, Arbetsmiljöverket och
Strålsäkerhetsmyndigheten.

Forskning om hälsoeffekter på grund av långsiktig expo-
nering för svaga magnetfält har pågått i drygt 40 år. Forsk-
ningen har efterhand alltmer entydigt kommit fram till att det
inte går att påvisa något samband mellan exponering för
magnetfält och sjukdomsrisk. Det kan dock inte uteslutas att
exponering för förhöjda magnetfält i bostäder kan öka risken
för leukemi hos barn. I syfte att hantera denna vetenskapliga
osäkerhet och i enlighet med myndigheternas rekommenda-
tioner beaktar Svenska kraftnät magnetfält vid planering av
nya ledningar och ombyggnationer. Magnetfält är därmed en
av de faktorer som påverkar utformning och lokalisering av
kraftledningar. Andra faktorer som kan påverka utformning
och lokalisering är till exempel landskapsbild, natur- och kul-
turmiljö, naturresurshållning, tekniska förutsättningar, per-
son- och driftsäkerhet. I den mån en ny ledning riskerar att
exponera bostäder, grundskolor eller förskolor för magnetfält
utreder Svenska kraftnät om magnetfältsreducerande åtgär-
der är motiverade och rimliga.

5.1.2 Elsäkerhet
Lagstiftningen inom elsäkerhetsområdet återfinns i elsäker-
hetslagen (2016:732), elsäkerhetsförordningen (2017:218)
samt Elsäkerhetsverkets föreskrifter. Lagstiftningen reglerar
bland annat minsta avstånd mellan kraftledningar och bygg-
nader.

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 det kan förväntas att många människor uppehåller sig.

5.1.3 Säkerhetsskydd
Enligt säkerhetsskyddslagen är verksamhetsutövaren skyldig 
att försäkra sig om att säkerhetsskyddet i den egna verksam-
heten är tillräckligt. Svenska kraftnäts säkerhetsarbete 
omfattar fysiska och tekniska skydd kring elförsörjningens 
anläggningar, bevakning, informationssäkerhet, säkerhets-
skyddade upphandlingar och utbildning av personal.

I säkerhetsskyddslagen (2018:585) samt säkerhets-
skyddsförordningen (2018:658) ställs bland annat krav på att 
en säkerhetsskyddsanalys ska genomföras minst vartannat 
år. Lagstiftningen och svenska kraftnäts föreskrifter om 
säkerhetsskydd SvKFS (2019:1) ställer krav på att säkerhets-
skyddsklassificerad information hanteras på ett säkert sätt. 

Länsstyrelsen kan besluta att samhällsviktig infrastruktur 
är skyddsobjekt enligt skyddslagen. Skyddet inriktas mot 
sabotage, terrorism och spioneri. Säkerhetspolisen har utar-
betat vägledningar för säkerhetsskydd och säkerhetsskyddad 
upphandling. I dessa beskrivs närmare begrepp och definitio-
ner för säkerhetsskyddsarbetet. Vägledningarna finns till-
gängliga på Säkerhetspolisens hemsida.

5.2 Specifika skyddsåtgärder
I avsnitten nedan redovisas förslag till skyddsåtgärder så 
långt vi vet idag för skydd av natur- och kulturmiljöer. De 
skyddsåtgärder som sedan beskrivs i miljökonsekvensbe-
skrivningen ska vara direkt kopplade till den negativa påver-
kan och även beskriva vad syftet är med skyddsåtgärden.

5.2.1 Skydd av naturmiljön
En naturvärdesinventering kommer att genomföras för att 
identifiera naturmiljöer i området för ledningsåtgärderna där 
särskild hänsyn behöver tas. Nedan följer förslag till åtgärder 
med utgångspunkt från de kända naturmiljöer som identifie-
rats i 4.1.3:

 >  Vid till exempel schaktning för fundament, anläggning av 
tillfartsvägar och förläggning av jordningslina samt vid riv-
ning av befintliga ledningar ska största möjliga hänsyn tas 
till naturmiljön, så att negativ påverkan minimeras. 

5    FÖRESLAGNA SKYDDSÅTGÄRDER
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 > Berörd tillsynsmyndighet ska omedelbart underrättas vid 
olyckor, tillbud eller andra förändringar som kan ge upp-
hov till miljöpåverkan samt erforderlig anmälan göras/
erforderligt tillstånd/dispens sökas.

 > I det fall okända markföroreningar påträffas ska arbetet 
på platsen omedelbart avbrytas, berörd tillsynsmyndighet 
och Svenska kraftnät underrätts och därefter eventuellt 
erforderlig anmälan göras. Om möjligt ska åtgärder vidtas 
för att förhindra spridning.

 > Där ledningen passerar vattendrag ska extra varsamhet 
kommer att iakttas för att undvika att arbetsmaskiner 
eller tillfälliga vägar påverkar vattendraget negativt. 
Svenska kraftnät ställer miljökrav på entreprenaden med 
syfte att minimera risken för detta.

 > Byggandet och rivningen av kraftledningarna kommer att 
medföra buller från byggtrafik och maskiner. Arbetet 
under dessa skeden planeras på ett sådant sätt att buller-
störningar minimeras. För buller under byggnation och 
rivning gäller att de riktvärden som framgår i Naturvårds-
verkets allmänna råd uppfylls.

5.2.2 Skydd av kulturmiljön
En kulturmiljöutredning kommer att genomföras i området 
där ledningsåtgärderna planeras, för att lokalisera eventuella 
okända kulturmiljöer. Om fornlämningar påträffas i samband 
med arbetet med kraftledningen kommer arbetet att stoppas 
och en anmälan kommer göras till länsstyrelsen.

 > Skulle nya forn- eller kulturlämningar upptäckas ska 
anläggandet av de nya kraftledningarna, till exempel vid 
stolpplacering, anläggning av tillfartsvägar och förlägg-
ning av jordningslina samt rivningen av befintliga led-
ningar, göras med hänsyn till fornlämningar och i 
möjligaste mån till övriga kulturhistoriska lämningar, så 
att dessa inte skadas.

 > Nyupptäckta forn- och kulturlämningar som ligger i när-
heten av områden där arbeten kommer att bedrivas ska 
vara utmärkta med fornlämningsband eller motsvarande. 
Syftet med åtgärden är att undvika påkörningsskador vid 
anläggningsarbete och vid framtida underhåll.
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6.1.1 Nollalternativet
Om inte ledningsåtgärderna genomförs kring befintlig station
Hjälta, kan inte den planerade nya transmissionsledningen
mellan Betåsen och Nässe eller den nya stationen Nässe
byggas. Därmed kommer de interna begränsningar för över-
föringskapaciteten i nord-sydlig riktning i det svenska trans-
missionsnätet att kvarstå. Lokalt innebär det att anslutning
av planerad vindkraft i området till överliggande elnät förhin-
dras. 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 nord-sydlig 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.

6.1.2 Utredda alternativ
Utredningsområdet för ledningsåtgärderna kring station
Hjälta och ny station Nässe ligger ca fem km väster om Sol-
lefteå vid orten Långsele i Sollefteå kommun i Västernorr-
lands län. Ledningsändringarna sker i ett begränsat område
på ca en gånger en kilometer i området kring befintlig station
Hjälta. Den längsta ledningsändringen blir ca 700 meter, den
längsta nya ledningen ca en kilometer och den längsta befint-
liga ledningen som rivs är ca 700 meter. Landskapet i utred-
ningsområdet består av skogsmark som domineras av
stamnätsstation Hjälta med tillhörande kraftledningsgator
och elledningar, samt ny station Nässe som planeras i områ-
det.

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 väldigt 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 har 
utretts och det alternativ som i utredningen visat sig mest 
fördelaktigt är det beskrivningen av ledningsåtgärder har 
utgått ifrån i detta samrådsunderlag. 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 plane-
ras att anslutas till station Nässe via den nya 130 kV-trans-
formatorn. Alternativet avfärdades därmed på grund av 
tekniska skäl.

6.1.3 Tekniska utformningar
Markkabel i växelströmsnätet kan endast komma ifråga då 
alternativet av framkomlighetsskäl är ingen förbindelse alls. 
Bakgrunden till detta är att markkabel inte uppfyller kraven i 
vårt uppdrag om robust, driftsäker och kostnadseffektiv 
överföring av el på samma sätt som luftledning. En markka-
bel har bland annat fler potentiella felkällor och längre repa-
rationstider än en luftledning, vilket innebär högre risk för fler 
och längre avbrott på elförbindelsen.

6.1.4 Angränsande projekt
Detta projekt ingår i ett större paket med nya transmissions-
nätsledningar och transmissionsnätsstationer som kallas 
NordSyd och som syftar till att öka överföringskapaciteten 
mellan elområde SE2 och SE3. NordSyd är sedan uppdelad i 
fyra delar där ledningsåtgärderna som beskrivs i detta sam-
rådsunderlag och även den nya stationen Nässe ingår i det 
som kallas Uppsalabenet. Uppsalabenet syftar till att för-

6    UTREDDA ALTERNATIV OCH 
UTFORMNINGAR
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stärka transmissionsnätet mellan Betåsen via Hjälta/Nässe 
och 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 detta samrådsunderlag, medan sträckan 
Betåsen-Hjälta behandlas i ett separat parallellt projekt.
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En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram
för de sträckningar som efter samrådsprocessen bedöms
som mest lämpliga. I MKB:n beskrivs och bedöms effekterna
mer detaljerat än i samrådsunderlag och fullständiga rappor-
ter från inventeringar tas med. MKB:n kommer att utgöra
underlag för ansökan om nätkoncession.

I den MKB som tas fram föreslås följande delar ingå:

> Sammanfattning
> Bakgrund och syfte
> Beskrivning av verksamheten, dess lokalisering och

utformning
> Beskrivning av genomförd myndighetsdialog och

avgränsningssamråd
> Beskrivning av resultat från genomförda invente-

ringar
> Alternativa utformningar för verksamheten
> Redogörelse för val av utredningskorridor och sträck-

ning
> Rådande miljöförhållanden och bevarandeintressen
> Miljöeffekter
> Skyddsåtgärder
> Samlad bedömning

De miljökvalitetsmål som behandlas i kommande MKB är
följande: Begränsad klimatpåverkan, Giftfri miljö, Säker strål-
miljö, Grundvatten av god kvalitet, God bebyggd miljö samt
Ett rikt växt- och djurliv.

8.1 Inventeringar i fält
För valt utbyggnadsförslag behöver ofta undersökningar gäl-
lande natur- och kulturmiljö göras på berörda fastigheter. 
Dessa inventeringar sker inom allemansrättens ram.

Naturvärdesinventeringen kommer att genomföras enligt 
SIS standard för naturvärdesinventering (SS 199000:2014) 
med detaljeringsgraden medel, som är den detaljeringsgrad 
som rekommenderas för kraftledningsgator. Tillägg enligt 
metoden som bedöms vara nödvändiga i detta uppdrag är 
detaljerad redovisning av artförekomst samt naturvärdes-
klass 4. Det senare tillägget bedöms vara aktuellt på grund 
av områdets ringa storlek.

Syftet med en naturvärdesinventering är att identifiera, 
avgränsa och beskriva ytor med betydelse för biologisk 
mångfald. Syftet är även att dokumentera och bedöma dess 
värden, att föreslå skyddsåtgärder samt att bedöma vilken 
påverkan projektet kan tänkas ha på dessa.

Utöver den allmänna naturvärdesinventeringen kan en 
fågelinventering behöva genomföras, om det framkommer 
ett behov av en sådan inventering.

En kulturmiljöutredning kommer att genomföras. Kultur-
miljöutredningen ska utreda ledningsåtgärdernas påverkan 
på kulturmiljövärden för att välja den ur kulturmiljösynpunkt 
bästa placeringen av stolpar. 

Utöver inventeringar görs även geotekniska markunder-
sökningar inför byggnation.

8    PRELIMINÄR UTFORMNING AV MKB
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Utöver den koncession som ansöks om hos Energimarknads-
inspektionen (Ei) kommer Svenska kraftnät ansöka om
övriga tillstånd, anmälningar och dispenser enligt miljöbal-
kens bestämmelser samt övrig aktuell lagstiftning.

9.1 Aktuella tillstånd, anmälningar
och dispenser för sträckningen
Eftersom det inte finns några kända skyddade områden som
berörs av ledningsåtgärderna så är det i nuläget svårt att
bedöma i hur stor omfattning som andra dispenser, tillstånd
eller anmälningar kan komma att behöva sökas. Beroende på
vad inventeringar i området visar skulle någon eller några av
följande kunna bli aktuella:

> Tillstånd för arkeologisk undersökning
> Samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken och 2 kap 10 § kul-

turmiljölagen
> Anmälan om vattenverksamhet
> Flyghinderanalys och flyghinderanmälan

9    TILLSTÅND, ANMÄLAN OCH DISPENS
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10.1 Medgivande om
förundersökningar
Markundersökningar görs för att ta fram ett underlag för val
av fundament och stolpar. Svenska kraftnät skickar då ut en
förfrågan om medgivande om förundersökning (MFÖ) till
berörda fastighetsägare. Om fastighetsägaren lämnar sitt
medgivande innebär det inte att fastighetsägaren har god-
känt ledningsdragningen på sin fastighet. Det är endast ett
medgivande om att Svenska kraftnät får genomföra de
undersökningar som anges i avtalet. Där fastighetsägaren
inte godkänt att undersökningarna ska få genomföras ansö-
ker Svenska kraftnät om förundersökningstillstånd hos läns-
styrelsen.

10.2 Ledningsrätt
För att få börja bygga ledningen krävs förutom koncession
och andra aktuella tillstånd även tillträde till berörda fastig-
heter. Detta sker vanligen genom tecknande av markupplå-
telseavtal (MUA) mellan fastighetsägare och nätägare.

Fastighetsägaren ersätts med ett engångsbelopp för
intrång på den mark som tas i anspråk för ledningen. Ersätt-
ning ges även för de fall tillfälliga skador uppkommer i sam-
band med anläggning eller dylikt. När koncession beviljats
lämnas en ansökan om ledningsrätt in till Lantmäterimyndig-
heten för att säkerställa rätten till marken oavsett om
berörda fastigheter byter ägare eller om fastighetsindel-
ningen förändras. Ledningsrätten gäller på obegränsad tid.

10.3 Markförvärv
För att få åtkomst till stationsområdet för den nya stationen
Nässe, så bör marken förvärvas av Svenska kraftnät enligt
Styr. dok. 62. Eftersom det är en kort sträcka mellan station
Nässe och station Hjälta, där Svenska kraftnät är fastighetsä-
gare, kan det vara ett alternativ att Svenska kraftnät förvär-
var även marken mellan stationerna där flera av de nya
ledningarna blir placerade.

10    MARKÅTKOMST
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Bilaga 1: Översiktskarta
Bilaga 2: Svenska kraftnäts bedömningsmetodik

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

Betydande miljöpåverkan
Länsstyrelsen bedömer från fall till fall och beslutar om en
planerad verksamhet eller åtgärd kan antas medföra en bety-
dande miljöpåverkan eller inte. 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 till exempel vara boplatser, gravfält,
ruiner och kulturlager i medeltida städer. Fornlämningar
skyddas av kulturmiljölagen (1988:950). Enligt lagen är det
förbjudet att förändra, ta bort, skada eller täcka över en forn-

lämning, men i vissa fall kan länsstyrelsen ge tillstånd till 
ingrepp i fornlämningen.

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.

Hz
Hertz anger frekvens på svängningar, det vill säga hur många 
gånger strömmen byter riktning per sekund.

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.

13 ORD OCH BEGREPPSFÖRKLARINGAR
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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 sidområden. Ledningsgata för kabel måste 
hållas fritt från vegetation med djupgående rotsystem. 

Ledningsrätt
Ledningsrätten ger elnätsägare, kommuner, telekommunika-
tionsbolag m.fl. 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 markförhål-
landen och artbestånd inventeras, mätningsarbeten utförs, 
en utstakning av ledningsvägen sker och värderingsunderlag 
samlas in. Att fastighetsägaren lämnar sitt medgivande till 
förundersökning innebär inte att fastighetsägaren har god-
känt 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.

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 exempelvis boende-
miljön, landskapsbilden och friluftslivet mer detaljerat Den 
beskriver också vilka åtgärder som kan göras för att minska 
påverkan för omgivningen.

Natura 2000
Nätverk inom EU som verkar för att skydda och bevara den 
biologiska mångfalden. Områden vars natur är värdefull ur 
ett EU-perspektiv ska ingå i Natura 2000 vilket innebär att 
de klassas som områden med särskilda skydds- eller beva-
randevärden. Dessa områden ska ha en bevarandeplan som 
pekar ut naturvärdena och ska beskriva vad som krävs för att 
värdena långsiktigt ska kunna finnas kvar. Natura 
2000-områden är skyddade enligt 7 kap miljöbalken vilket 
innebär att åtgärder inom ett sådant område kan kräva till-
stånd från länsstyrelsen.

Naturminne
Enskilda föremål eller mycket små områden med intressanta 
naturföreteelser som särpräglade träd, flyttblock, jättegrytor 
etc. Länsstyrelsen beslutar om något ska skyddas som natur-
minne. Skyddsformen infördes 1909 och flertalet befintliga 
naturminnen skapades under 1900-talets första hälft.

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.

Naturvårdsavtal
Om andra skyddsformer inte är tillräckliga eller inte anses 
motiverade kan skogsvårdsstyrelsen eller länsstyrelsen istäl-
let teckna ett avtal med den som äger marken för att skydda 
natur. Man upprättar då ett tidsbestämt kontrakt med mark-
ägaren och skapar en skötselplan i vilken det definieras hur 
den specifika marken skall skötas. Avtalet utvärderas konti-
nuerligt och vid ett avtals slut kan ett nytt ta vid. Just nu lig-
ger avtalen på maximalt 50 år vilket är den längsta tid man 
lagenligt kan binda sig i Sverige.

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.

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

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

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.

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 miljöbalkens tredje och fjärde kapi-
tel.

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

Samråd
Under samrådet informerar Svenska kraftnät om det aktuella 
projektet och inhämtar de berördas synpunkter. Ett samråd 
ska enligt miljöbalken genomföras i god tid och i behövlig 
omfattning innan en ansökan om tillstånd görs. Samråd hålls 
med de myndigheter och enskilda som berörs av den plane-
rade verksamheten. 

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.

Skog och historia
Forn- och kulturlämningar som inventerats och registrerats 
av skogsstyrelsen. Uppgifterna är preliminära eftersom de 
inte har genomgått en fullständig kvalitetsgranskning för 
överföring till fornminnesregistret. När lämningarna är gran-
skade och kvalitetssäkrade av behörig arkeolog flyttas upp-
gifterna över till Riksantikvarieämbetets 
Fornminnesinformationssystem (FMIS).

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.

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.

Utredningskorridor
De områden som utreds för olika sträckningsalternativ. Bred-
den på dessa kan vara ca 400 meter men varierar i olika pro-
jekt.

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.

2
0
2
2
-
1
0
2
2
8
7
-
0
0
1
0
 
 
 
 
 
2
0
2
2
-
0
8
-
1
6



HJÄLTA - NÄSSE   43

SAMRÅDSUNDERLAG  – SVENSKA KRAFTNÄT 

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.

Ängs- och betesmarksinventeringen
300 000 hektar av Sveriges ängs- och betesmarker invente-
rades av jordbruksverket under åren 2002-2004. Syftet var 
att lokalisera värdefulla områden och identifiera vilka speci-
ella natur- och kulturvärden som finns där t.ex. speciella väx-
ter eller gamla byggnader.

Ängs- och hagmarksinventeringen
Ängs- och hagmarksinventeringen pågick mellan 1987 och 
1993. Inventeringen syftade till att kartlägga värdefulla ängar 
och betesmarker i Sverige.

Översiktsplan
Översiktsplanen är kommuntäckande och redovisar grund-
dragen i mark- och vattenanvändningen samt hur den 
bebyggda miljön ska utvecklas och bevaras. I planen redovi-
sas dessutom kommunens ställningstagande till olika all-
männa intressen, till exempel riksintressen. Översiktsplanen 
är inte juridiskt bindande men ska ge vägledning för efterföl-
jande beslut om användningen av mark- och 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 (1979:429). Vanliga lämningstyper i skogs-
mark är yngre bebyggelse- och skogsbrukslämningar som till 
exempel kolbottnar, såg- och kvarnlämningar samt husgrun-
der. Övriga kulturhistoriska lämningar i jordbrukslandskapet 
regleras via det generella biotopskyddet i 7 kap. miljöbalken.
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