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1

Bakgrund och syfte

Svenska kraftnät har ansökt hos Energimarknadsinspektionen om förlängd koncession
för 220 kV-ledningen mellan Långbjörn och Tarsele i Sollefteå kommun,
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Västernorrlands län.
Energimarknadsinspektionen anger i sin kompletteringsbegäran, daterad 2016-12-14,
att ansökan ska kompletteras med en komplett miljökonsekvensbeskrivning (MKB)
som uppfyller kraven i 6 kap. miljöbalken. MKB:n ska tydligt redogöra för aktuell
lednings miljökonsekvenser och de skyddsåtgärder som föreslås vidtas för att minska
eller eliminera eventuella skador eller olägenheter och negativa konsekvenser. Om
ledningen berör kulturvärden, kulturmiljöer och fornlämningar ska påverkan på dessa
utförligt beskrivas.
I syfte att uppfylla ovanstående krav i Energimarknadsinspektionens kompletteringsbegäran har Svenska kraftnät låtit utföra en arkeologisk utredning, del av steg 1
(byråinventering), som underlag till MKB:n. Utredningen omfattar befintlig ledningsgata och två alternativa ledningssträckningar.
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2

Metodik

2.1

Kulturmiljö

Berörda kulturmiljöer och fornlämningar har identifierats genom att inhämta och
analysera tillgänglig geografisk information avseende kulturmiljöer, kända forn-
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lämningar och övriga kulturhistoriska lämningar i buffertzonerna dvs. ca 50 meter
brett i den befintliga ledningens och ca 200 meter brett i alternativens sträckningar.
Informationen har inhämtats från Riksantikvarieämbetets fornminnesregister (FMIS).
Historiska kartor från Lantmäteriets kartdatabas på internet har rektifierats och
granskats och har givit en bild av områdets historiska utveckling och bakgrund från
1700-talet och framåt. Ortnamnsarkivets (SOFI) namnbelägg har granskats och
Sveriges Geologiska Undersökningars (SGU) kartdatabas med landhöjningssekvenser
har varit till hjälp. Arkeologiska rapporter som berört någon del av området har
studerats.

2.1.1

Bedömningsgrunder

Svenska kraftnät har tagit fram egna bedömningsgrunder avseende
konsekvensbedömning av kulturmiljöer, se bilaga 1.f.1.
Bedömningen bygger på en trestegsmodell i vilken värdet på de berörda områdena
längs sträckan bedöms (steg 1) liksom påverkan på områdena (steg 2). Områdets
antagna värde och den påverkan som antas ske på området vägs ihop i en matris i
vilken en antagen konsekvens kan utläsas (steg 3). Det finns sex konsekvensnivåer;
obetydliga, små, små-måttliga, måttliga, stora och mycket stora konsekvenser.

2.2

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar

Utredningen omfattar riksintresse för kulturmiljö, kända fornlämningar och övriga
kulturhistoriska lämningar.

2.2.1 Bedömningsgrunder
Konsekvensbedömningen är baserad på erfarenheter från ett stort antal koncessionsansökningar för linjer och kunskap om förhistorien och historien såsom den avspeglas
i fornlämningar och kulturmiljöer.
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Befintlig ledningssträckning

3.1

Kulturmiljö

3.1.1

Beskrivning

Den befintliga ledningssträckningen ligger i Junsele socken i Ångermanland,
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Västernorrlands län. Området ligger 150–195 meter över havet och var lagd under
inlandsisens täcke för 10000 år sedan men låg troligen precis vid den avsmältande
isranden. Ca 1000 år senare, 7000 f. Kr, var isen borta och en långsmal havsvik, med
utlopp i nuvarande hav vid Höga Kusten, nådde ända fram till Långbjörn (SGU). I och
med landhöjningen drog sig havsviken undan och kvar blev Faxälven, ungefär såsom
den syns idag.
Den idag kända kulturmiljön består av en stenåldersboplats på en ö mitt i Faxälven,
strax nedströms Långbjörns kraftstation
på Tarselesidan av älven

) och en fångstgrop på tallmon
Stenåldersboplatsen kan som äldst troligen

dateras till 6000 f. Kr. Förutsättningar att hitta ytterligare mesolitiska boplatser i
området finns.
Inom några kilometers radie från befintlig ledningssträckning finns flera
fångstgropssystem med upp till ett tiotal fångstgropar. Sannolikt ingår den nu kända
enstaka fångstgropen

också i ett system med gropar.

Terrängskuggningsbilder visar ytterligare gropar som troligen är fångstgropar vilka
kan knytas ihop till ett fångstgropssystem (fig. 1). Endast platsbesök kan avgöra om det
är fångstgropar eller ej.
I hembygdsbeskrivningar nämns kolbottnar och tjärdalar i närheten av Tarsele. Under
1870- och 1880-talen fanns ett behov av kol och tjära i samband med bygget av
Junsele nya kyrka (http://www.hogda.junselebyar.se/).
På den sydvästra sidan av älven går ledningen på mark tillhörande byn Rö och på den
nordöstra sidan på mark tillhörande byarna Norra Tarsele och Osele. Efterleden i
Tarsele, (–sel) betyder ”lugnvatten” och invånarna kallades för tararna. Os- i Osele kan
härledas från det ångermanländska ordet os ’mynning’, och –sel betyder som nämnts
’lugnvatten’ (Institutet för språk och folkminnen).
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3.2

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska
lämningar

3.2.1 Beskrivning
De kända fornlämningar som ligger inom den befintliga ledningskorridoren utgörs av
en stenåldersboplats och inom 60 m från ledningen finns en fångstgrop.
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Terrängskuggningskarta (fig. 1) visar att ytterligare fångstgropar kan finnas i
ledningens närhet, se figur 1.

3.2.2 Konsekvenser
En känd fornlämning påverkas lite till måttligt av ledningen vilken passerar rakt över
en stenåldersboplats. Sammantaget bedöms därför den befintliga
ledningssträckningen ha små till måttlig konsekvens för lämningen.
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4

Alternativa ledningssträckningar

Beskrivningarna nedan av alternativa ledningssträckningar omfattar enbart de
aspekter som är alternativskiljande i jämförelse med befintlig ledningssträckning.

4.1

Alternativ A

4.1.1

Kulturmiljö

Beskrivning
I jämförelse med befintlig ledningssträckning innebär alternativ A inte någon skillnad
gällande kulturmiljön.
Konsekvenser
Påverkan på den kulturmiljö som berörs bedöms som liten eller obetydlig och
konsekvenserna bedöms som små eller obetydliga.

4.1.2 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Beskrivning
I jämförelse med befintlig ledningssträckning innebär alternativ A att även den
fångstgrop som finns i området berörs (fig. 4). Terrängskuggningskarta (fig. 1) visar att
ytterligare fångstgropar kan finnas inom ledningskorridoren.
Konsekvenser
Kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar påverkas lite till måttligt.
Sammantaget bedöms därför alternativ A innebära en liten till måttlig konsekvens för
lämningarna.

4.2

Alternativ B

4.2.1 Kulturmiljö
Beskrivning
I jämförelse med befintlig ledningssträckning innebär alternativ B inte någon skillnad
gällande kulturmiljön.
Konsekvenser
Påverkan på den kulturmiljö som berörs bedöms som liten eller obetydlig och
konsekvenserna bedöms som små eller obetydliga.
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4.2.2 Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar
Beskrivning
I jämförelse med befintlig ledningssträckning innebär alternativ B inte någon skillnad i
vilka lämningar som berörs. En stenåldersboplats passeras rakt över.
Terrängskuggningskarta (fig. 1) visar att fångstgropar kan finnas inom
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ledningskorridoren.
Konsekvenser
Kända fornlämningar eller övriga kulturhistoriska lämningar påverkas lite till måttligt.
Sammantaget bedöms därför alternativ B innebära en liten till måttlig konsekvens för
känd fornlämning.

4.3

Sammanfattande bedömning

Utifrån vad som framkommit under utredningen bedöms en lokalisering av ledningen
inom befintlig ledningsgata medföra den minsta negativa påverkan på kulturmiljön
där konsekvenserna bedöms som små eller obetydliga och den stenåldersboplats som
passeras av ledningen påverkas lite till måttligt vilket innebär liten till måttlig
konsekvens för lämningen.
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