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Alternativutredning Långbjörn-Tarsele
Svenska kraftnät har utfört en alternativutredning utifrån Energimarknadsinspektionens kompletteringsbegäran, daterad 2016-12-14, i enlighet med Förordning (1991:738)
om miljökonsekvensbeskrivningar som säger att alternativa lokaliseringar och utformningar ska redovisas.
Den här utredningen redovisar en beskrivning av alternativa luftledningssträckningar
för den befintliga 220 kV-ledningen mellan Långbjörn och Tarsele, se översiktskarta
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figur 1. Framkomligheten för en lednings sträckning styrs av flera faktorer så som till
exempel avstånd till bostadsbebyggelse, påverkan på naturintressen, byggbarhet och
terrängförhållanden.
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1

Alternativutredning

För att identifiera alternativa framkomliga sträckningar för 220 kV-ledningen mellan
Långbjörn och Tarsele har en alternativutredning genomförts.

2012-100423-0007

Två korridorer för alternativa sträckningar har identifierats, så kallade utredningskorridorer. Utredningskorridorerna är avgränsade geografiskt och anpassade till det landskap som de går genom men breda nog (200 meter) för att rymma en 220 kV-ledning.
För att identifiera utredningskorridorer med begränsad påverkan på omgivande intressen så som bostadsbebyggelse, natur- och kulturmiljö och pågående markanvändning genomfördes utredningen och avgränsningen av utredningskorridorerna enligt
följande kriterier:
>

Anpassning till befintlig bebyggelse
Som ett första kriterium har avståndet till bostadshus inom utredningsområdet
studerats med hjälp av Lantmäteriets digitala fastighetskarta i vektorformat och
ortofoton. Detta för att i största möjliga mån undvika påverkan på bebyggelse.

>

Anpassning till allmänna intressen
Som ett andra kriterium har förekomsten av allmänna intressen inom utredningsområdet studerats med hjälp av länsstyrelsernas geodata (riksintressen, naturoch kulturmiljö), Skogsstyrelsen GIS-data i Skogsdataportalen (biotopskyddsområden, nyckelbiotoper etcetera), data om skyddade vatten från vatteninformation
Sverige (VISS) och Riksantikvarieämbetets digitala underlagsmaterial FMIS (fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar).

Utöver motstående bebyggelse- och miljöintressen har även tekniska faktorer så som
sträckningens längd och ekonomiska faktorer tagits med i sammanvägningarna av
tänkbara lokaliseringar av utredningskorridorerna.
Utredningskorridorerna beskrivs i kapitel 4 och utgör alternativ till den befintliga
ledningen som beskrivs i kapitel 3.
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Nollalternativet

Nollalternativet utgörs av att den befintliga 220 kV-luftledningen som förbinder stationen vid Långbjörn med Tarsele inte får förlängd koncession.
Förbindelsen mellan Långbjörn och Tarsele kommer i sådana fall att brytas med konsekvensen att det inte kommer att finnas tillräcklig kapacitet för överföring av el i
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stamnätet. Otillräcklig kapacitet i stamnätet innebär i sin tur att det inte skulle vara
möjligt att ta andra ledningar ur drift för exempelvis underhåll. Det är även en förhöjd
risk för att ledningar förr eller senare går sönder med den oundvikliga följden att det
blir avbrott i elleveransen. Otillräcklig kapacitet kan också leda till att underliggande
nät överbelastas och går sönder.

3

Befintlig ledning

Befintlig ledning utgörs av en cirka 780 meter lång 220 kV-luftledning mellan Långbjörn och Tarsele i Sollefteå kommun, Västernorrlands län. Den går parallellt med en
annan ledning i samma ledningsgata. Ledningen passerar Ångermanälven. På den
nordöstra sidan av älven är stranden brant, höjdskillnaden är ca 50 meter mellan Ångermanälven och den övre delen på branten 150 meter från stranden. Området där är
ganska öppet med enstaka lövträd eller buskar. Möjligen har området betats. I älven
finns en ö eller ett långsmalt näst från vattenkraftsdammen 500 meter uppströms. Den
sydvästra älvbrinken är flack. En del av ledningen går genom brukad skogsmark. Det
finns inga myrmarker eller sjöar längs ledningen.
Inom 100 meter från ledningen finns inga byggnader där människor vistas varaktigt,
såsom permanentbostäder och skolor. Det finns heller ingen skyddad natur i eller
längs den befintliga ledningsgatan.
Befintlig ledning går parallellt med en av Svenska kraftnäts 220 kV-ledningar.
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Alternativa sträckningar

I figur 2 redovisas de två alternativa utredningskorridorerna tillsammans på karta. I
likhet med befintlig ledning passerar de alternativa sträckningarna Ångermanälven
och går delvis genom brukad skogsmark. Däremot passerar de inte det öppnare område som möjligtvis varit betat norr om älven. De alternativa sträckningarna går inte
parallellt med andra befintliga ledningar så som den befintliga ledningen gör. För
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utförligare beskrivning av bland annat berörda natur- och kulturmiljöer hänvisas till
kapitel 5.

4.1

Utredningskorridor A

Utredningskorridor A är cirka 1040 meter lång, det vill säga 260 meter längre än befintlig ledning, se figur 2. Korridoren går norr om den befintliga ledningen.
Inom 100 meter från ledningsgatan finns en byggnad där människor vistas varaktigt.

4.2

Utredningskorridor B

Utredningskorridor B är cirka 885 meter lång, det vill säga 105 meter längre än befintlig ledning, se figur 2. Korridoren går söder om den befintliga ledningen.
Inom 100 meter från ledningen finns inga byggnader där människor vistas varaktigt.
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Jämförelse mellan befintlig ledning och
utredningskorridorer

5.1

Landskap, bebyggelse och hälsa

Landskapsbild
Dimensionerna på en 220 kV-ledning innebär att ledningen utgör ett påtagligt objekt i
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landskapet och därmed påverkar landskapsbilden. Den befintliga ledningen har stått
på samma plats under en lång tid eftersom den nuvarande ledningskoncessionen utfärdades 1987 och ledningen var uppförd redan innan det. Ledningen innebär därmed
ingen ny påverkan på landskapsbilden. Dessutom går den parallellt med en annan
ledning, det vill säga ledningarna är samlade till en och samma plats och inte utspridda i landskapet/vid passagen över älven. Detta gör att påverkan är mindre än om
ledningarna hade passerat älven på olika platser.
Både alternativ A och alternativ B skulle innebära ett nytt ingrepp i landskapet med en
1040 eller 885 meter lång korridor med en ny ledningsgata genom skogslandskapet
och ytterligare en plats för ledningspassage över älven.
Bebyggelse och magnetfält
Närmaste byggnad som används för varaktig vistelse ligger ca 130 meter från den befintliga ledningen, som löper parallellt med en annan 220 kV-ledning. Byggnaden
ligger norr om ledningen, på den östra sidan av Ångermanälven (se figur 2). Samma
byggnad ligger cirka 50 meter från ledningskorridoren för alternativ A. Inom 150 meter från alternativ B finns inga byggnader där människor vistas varaktigt.
På grund av det i sammanhanget relativt långa avståndet från ledningen har ingen
magnetfältsberäkning utförts. Det finns däremot ett beräknat schablonavstånd från två
parallella 220 kV-ledningar inom vilket magnetfältsvärdet 4,0 mikrotesla överskrids.
Denna beräkning baseras på ett maximerat årsmedelströmvärde för ett värsta scenario. Avståndet inom vilket 4,0 mikrotesla uppnås för två parallella 220 kV-ledningar
uppgår till högst 30 meter från ledningarna. Närmaste hus ligger, med god marginal,
utanför detta avstånd för både den befintliga ledningen och de alternativa sträckorna.
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5.2

Naturmiljö

Varken den befintliga ledningen eller någon av de två alternativa sträckningarna berör
någon formellt skyddad naturmiljö. De alternativa sträckningarna kommer att beröra
natur som tidigare är opåverkad av ledningsgata och på längre sträckor än den befintliga ledningen. Att behålla befintlig ledning i nuvarande sträckning innebär minst
påverkan på naturmiljön.

5.3

Kulturmiljö
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Den befintliga ledningsgatan berör direkt en känd fornlämning, en stenåldersboplats
på en ö mitt i Ångermanälven, strax nedströms Långbjörns kraftstation
. Inom 60 meter från ledningen finns ytterligare en fornlämning, en fångstgrop
på tallmon på Tarselesidan av älven

Den befintliga ledningens påver-

kan på kulturmiljön bedöms vara liten eller obetydlig eftersom ledningen är befintlig.
I jämförelse med den befintliga ledningsgatan innebär alternativ A att stenåldersboplatsen kommer att beröras av ledningsgata på ytterligare en plats och att fångstgropen berörs direkt av ledningsgatan.
I jämförelse med den befintliga ledningsgatan innebär alternativ B att stenåldersboplatsen kommer att beröras av ledningsgata på ytterligare en plats.
Sammanfattningsvis bedöms lokaliseringen enligt befintlig sträckning medföra minst
negativ påverkan på kulturmiljön.

5.4

Rekreation och friluftsliv

Varken befintlig ledningsgata eller utredningskorridorerna A och B berör något utpekat riksintresse för friluftsliv eller rörligt friluftsliv. Både befintlig ledning och de två
utredningskorridorerna berör ett föreslaget utökat riksintresse för friluftsliv (se avsnitt
5.5).
Ett rimligt antagande är att det landskap som berörs av de två alternativa utredningskorridorerna, liksom befintlig sträckning, används för rekreation och friluftsliv i form
av vardagliga aktiviteter som exempelvis promenader, bärplockning, fiske och jakt
med mera.
Eftersom den befintliga ledningen har stått på samma plats under en lång tid innebär
den inget nytt intrång i områden som nyttjas för rekreation och friluftsliv. Det skulle
däremot alternativ A och B göra och dessa intrång skulle också beröra en längre
sträcka av det landskap som nyttjas för rekreation och friluftsliv än den befintliga ledningen.
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5.5

Kommunala planer

Den befintliga ledningen och utredningskorridorerna för alternativ A och B ligger alla i
Sollefteå kommun.
För Sollefteå kommun gäller översiktsplan antagen 2017. I översiktsplanen pekas det
område, där både den befintliga ledningen och de två alternativa sträckorna finns, ut
som föreslaget utökat riksintresse för friluftsliv. Den befintliga ledningen innebär ingen ny påverkan på ett sådant riksintresse men det gör de två alternativa sträckorna
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eftersom de innebär att ny mark tas i anspråk.
Varken den befintliga ledningen eller någon av de två alternativ sträckorna berör detaljplanelagt område eller område som omfattas av områdesbestämmelser.

5.6

Infrastruktur

Varken den befintliga ledningen, alternativ A eller alternativ B innebär någon ny påverkan på befintlig infrastruktur så som allmänna vägar eller stamnät.

5.7

Naturresurser

De båda utredningskorridorerna innebär att områden som tidigare inte berörts av
kraftledning kommer att tas i anspråk för ledningsgata och huvudsakligen är det
skogsmark som berörs, se figur 2. Den befintliga ledningen innebär därmed en bättre
hushållning med naturresurser eftersom den berör minst mark (den utgör den kortaste sträckan mellan Långbjörn och Tarsele) och den innebär att ingen ytterligare
mark kommer att tas i anspråk.
I och med att den befintliga ledningen fyller sin funktion utan att något ytterligare
ianspråktagande av mark krävs överensstämmer inte en eventuell nybyggnation med 1
kap. 1 § 4 p. miljöbalken om att mark ska användas så att en från ekologisk, social,
kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.
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5.8

Ekonomi

En ny ledningssträckning enligt utredningskorridor A eller B skulle innebära investeringskostnader på cirka 6,1-7,5 mkr. Därutöver tillkommer kostnader för att
>

genomföra koncessionsprocessen

>

lämna ersättningar till nya fastighetsägare

>

riva och omhänderta befintlig ledning

>

återställa mark med mera.

Kostnaden för att bygga en ny 220 kV-ledning skulle därför innebära en orimlig och
omotiverat stor kostnad jämfört med att låta den befintliga ledningen stå kvar.
Eftersom den befintliga ledningen fyller sin funktion överensstämmer inte en eventuell
nybyggnation med 1 kap. 1 § miljöbalken 4 p. om att mark ska användas så att en från
ekologisk, social, kulturell och samhällsekonomisk synpunkt långsiktigt god hushållning tryggas.

5.9

Byggskede och driftsfas

En ny ledning enligt utredningskorridor A eller B innebär att ny mark måste tas i anspråk. Arbetet med att bygga en ny ledning medför, under en begränsad period, ökat
buller och störningar på grund av maskiner och verksamhet i området. Arbetet innebär
även att avverkning kommer att ske längs ledningsgatan och schaktning och markarbeten kommer att utföras vid stolpplatserna och för byggvägar.
En ny ledning skulle även innebära att befintlig ledning måste rivas med tillkommande
störningar i likhet med uppförande av ledning enligt ovan.
Under drift utgörs påverkan av underhållsarbeten på ledningen av röjning av skogsgator och avverkning av höga träd som riskerar att falla över ledningen i ledningens sidoområden. Detta gäller för befintlig ledning såväl som för alternativ A och B.
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6

Sammanfattande motivering till befintlig
ledning

I jämförelse med att låta 220 kV-ledningen mellan Långbjörn och Tarsele bli kvar
inom befintlig ledningsgata bedöms en lokalisering inom någon av de båda utredningskorridorerna A och B innebära negativa konsekvenser för landskap, naturmiljö,
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kulturmiljö, rekreation och friluftsliv, naturresurser, ekonomi och påverkan under
byggskede. För övriga aspekter skiljer sig inte påverkan mellan befintlig ledning, alternativ A och alternativ B.
Den befintliga ledningen innebär inga nya intrång samtidigt som de alternativa utredningskorridorerna inte ger några miljövinster jämfört med den befintliga ledningen,
utan i stället innebär att ny mark skulle behöva tas i anspråk för kraftledningsändamål.
Fördelarna med att behålla ledningen inom befintlig ledningsgata, baserat på ovanstående beskrivningar och jämförelser mellan den befintliga ledningen och de alternativa
korridorerna, gör att Svenska kraftnät bedömer att det är strategiskt riktigt att även
fortsättningsvis använda den befintliga luftledningen med nuvarande utformning.
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