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SAMMANFATTNING
Vattenfall Eldistribution AB söker tillstånd för nätkoncession för linje för att bygga en ny 45 kV ledning mellan
station Rundvik och station Olofsfors i Nordmalings kommun. Ledningen kommer till största del att vara
markförlagd, bortsett från cirka 1,3 km som byggs som luftledning på grund av markförhållandena på platsen.

Syftet med en ny 45 kV luftledning är att säkerhetsställa elförsörjningen till Nordmalings kommun. Ledningen
ska fungera som en fullständig reserv till befintlig ledning. Den nya ledningen kommer att kunna försörja stora
delar av Nordmalings kommun vid eventuella störningar, men framförallt vid drift- och underhållsarbeten.
Vidare kommer den nya ledningen även leda till flexibilitet vid framtida ledningsförändringar i området.

Vattenfall Eldistribution har utrett olika alternativ till den nya sträckningen i syfte att minimera ledningens
påverkan på människors hälsa och miljö, landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående
markanvändning.

Vidare vill sökande framföra att Länsstyrelsen Västerbotten den 27 maj år 2019 tog beslutet att projektet inte
antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 6 kap 26 § miljöbalken.

Nuläge och konsekvenser för valt alternativ

Planer

Ledningen ligger inom Nordmalings kommun. Kommunens översiktsplan antogs av kommunfullmäktige 2017
och anger nuvarande markanvändning. Inga detaljplanelagda områden berörs av ledningen, men ett
planförslag avseende bangård för industrispår, för fastigheten , berörs. Ledningen bedöms inte stå i
konflikt med kommunens planer och bedöms därför inte ge upphov till några konsekvenser.

Resurshushållning

Område utgörs av redan ianspråktagen mark längs befintlig ledningsgata, järnväg och serviceväg.

Ledningen passerar Öreälven (SE0810434) och Leduån (SE705881-168013) som är vattenförekomster
klassificerade enligt länsstyrelsens VattenInformationsSystem VISS.

Konsekvenserna för markanvändningen bedöms som obetydliga och effekterna på vattenförekomsterna
bedöms även de som obetydliga. Sammantaget bedöms konsekvenserna som obetydliga.

Naturmiljö

Markkabeln korsar Natura-2000 området Lögdeälven, samt ett riksintresse för naturvård. Ledningen korsar
även ett VMI-objekt, Lögdeälvens delta och Röviken som klassats med högt naturvärde. Leduån är också
klassad enligt VISS. Längs väg 353 kommer ledningsgatan för luftledning att beröra kanten av ett av
Länsstyrelsens naturvärdesobjekt (Brännåsen).

Fynd av rödlistade kryptogamer (svampar, lavar och mossor) har gjorts i Länsstyrelsens naturvärdesobjekt
(Brännåsen). Samtliga dessa fynd återfinns på ett avstånd av ca 60–250 meter från den planerade
ledningsgatan. Olofsforsängarna är en känd fågelrastplats.

Vid övergång förbi vattendrag kommer ledningen klamras fast i befintliga brokonstruktioner. Vattendragen
(Lögdeälven och Leduån) kommer därmed inte påverkas av arbetet.

Markledningens effekter på naturmiljön bedöms som liten under såväl byggnation som drift- och
underhållsskedet och konsekvenserna bedöms därmed också som små. Luftledningen kräver en mindre
avverkning i utkanten av ett område som identifierats som ett område med höga naturvärden. På de
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naturvärden som finns inom området bedöms denna åtgärd få små effekter både under byggnation och drift-
och underhållsskedet och konsekvenserna bedöms därmed också som små.

Kulturmiljö

Den kulturhistoriska analysen har utförts inom en 100 meter bred korridor längs den planerade ledningen.
Längs huvuddelen av sträckan löper ledningen i markkabelutförande parallellt intill Botniabanan. Detta
område utgör flack skogsmark som först i historisk tid genom landhöjningen stigit upp ur havet. Norr om
Rödviken övergår ledningen till luftledning och viker av norrut, förbi riksintresseområdet Olofsfors bruksmiljö.
Inom analysområdet finns ett fåtal registrerade lämningar av vilka flertalet kan kopplas till verksamheten vid
Olofsfors järnbruk. Genom god planering kan ingrepp i lämningarna sannolikt undvikas.

Sammantaget bedöms effekt och konsekvens på kulturmiljövärden bli liten.

Landskapsbild

Landskapet är relativt flackt och präglas av omväxlande skogs- och jordbruksmark. Övervägande del av
skogsmarken är påverkad av storskaligt skogsbruk och består således av en blandning av kalhyggen,
ungskogar, gallringsskogar och avverkningsmogna skogsbestånd. I anslutning till de två älvarna som rinner
genom området utgör lövträd en större proportion av träden jämfört med skogarna i det kringliggande
landskapet.

Påverkan av en ny ledning på landskapsbilden kan ske under byggfasen i form av markarbeten, avverkning
för ledningsgata och montering av ledningen. Ledningen kommer i huvudsak att förläggas längs med befintlig
infrastruktur och som markkabel bedöms denna inte medföra någon visuell påverkan i landskap och
bebyggelsemiljö. Den korta sträcka som utförs som luftledning följer även den befintlig infrastruktur.
Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms därför som obetydlig och konsekvenserna bedöms som
obetydliga.

Friluftsliv

Markerna längs den nya ledningen är tillgängliga för jakt, bär- och svampplockning och som strövområden.

Lögdeälven, vilken ledningen passerar, är utpekat som riksintresse för friluftsliv.

Effekter under byggskedet kan vara ianspråktagande av mark, begränsad framkomlighet och förhöjda
ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i
området och påverkar heller inte den visuella upplevelsen. Ledningens effekter bedöms därmed som
obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Boendemiljö, hälsa och säkerhet

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

För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. För markförlagda kablar är avståndet mellan fasledarna litet, vilket innebär att
magnetfältet blir obefintligt bara några meter ifrån den markförlagda ledningen. För luftledning avtar de
elektromagnetiska fältet snabbt vid ökat avstånd och för den del som planeras utföras som luftledning finns
ingen bebyggelse i närheten.

Ledningen bedöms inte ge upphov till konsekvenser till följd av elektromagnetiskt fält.

Rennäring
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Den planerade ledningssträckningen är belägen inom två samebyars förvinter, vinter och
vårvinterbetesmarker; Vapsten och Vilhelmina norra samebyar.

Den nya ledningen i markkabelutförande bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva renskötsel i
området. Ledningens effekter på rennäringen bedöms som liten och konsekvenserna bedöms som små.

Den nya ledningen i luftledningsutförande, som går parallellt med befintliga ledning, bedöms inte påverka
förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området, eftersom tillgängligheten till betesmarkerna inte
förändras i någon större grad.

Infrastruktur

Väg E4 och Botniabanan är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken.
Markkabeln löper till största delen parallellt med väg E4 och Botniabanan, samt den serviceväg som
ledningen planeras att förläggas invid. Luftledningen kommer till största del att löpa parallellt med väg 353.

Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker under anläggningsarbetet i form av korsande över och under
befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten, dessa är dock kortvariga. Effekterna bedöms
därmed som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.
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1 INLEDNING
Vattenfall Eldistribution AB söker tillstånd för nätkoncession för linje för att bygga en ny 45 kV ledning mellan
station Rundvik och station Olofsfors i Nordmalings kommun, se Figur 1–1. Ledningen kommer till största del
att vara markförlagd, bortsett från cirka 1,3 km som byggs som luftledning på grund av markförhållandena,
berg i dagen på platsen.

Figur 1–1. Ledningssträckning för nya 45 kV ledningen mellan Rundv k och Olofsfors.
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1.1 Bakgrund
I ansökan om tillstånd ska en miljökonsekvensbeskrivning, så kallad MKB, upprättas och ingå som ett av
beslutsunderlagen. Miljökonsekvensbeskrivning ska följa miljöbalkens regler vilket bland annat innefattar
genomförande av samråd med sakägare, länsstyrelsen, övriga berörda myndigheter och de enskilda som kan
antas bli särskilt berörda av ledningen eller dess alternativ.

Denna miljökonsekvensbeskrivning och dess bilagor gäller för ansökan om ny nätkoncession för linje för en
ny 45 kV ledning mellan transformatorstationerna i Rundvik och Olofsfors. Den nya ledningen kommer att
utgöra ömsesidig reserv för 45 kV ledningsnätet i området. Tidigare reservledning har raserats i samband
med raseringen av Vattenfalls transformatorstation i Hörnefors med tillhörande ledningar. Rådande reserv är
inte fullständig, vilket Vattenfall står i begrepp att åtgärda.

1.2 Syfte och behov
Den nya ledningen kommer att underlätta drift och underhåll av 45 kV-nätet i aktuellt område. Ledningen
kommer även att utgöra en hundraprocentig reserv för befintligt 45 kV nät, samt utgöra en viktig del för
framtida förändringar av nätet. Rådande förhållanden ger begränsade möjligheter till förändring vilket
försvårar framtida ledningsombyggnationer. Denna begränsning kommer att elimineras i samband med
nybyggnation av denna ledning. Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att i enlighet med gällande
bestämmelser i 6 kap. miljöbalken identifiera, bedöma och beskriva de direkta och indirekta, positiva och
negativa konsekvenser som en ny ledning kan medföra för miljön, människors hälsa och hushållningen med
naturresurser.

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

1.4 Metod för miljökonsekvensbeskrivning
Enligt ellagen (SFS 1997:857) ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om tillstånd s.k.
nätkoncession för linje. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivning återfinns i miljöbalken (SFS 1998:808)
och i miljöbedömningsförordningen (SFS 2017:966).

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen omfattar både samrådsprocessen, att ta fram ett dokument och
att få till stånd en process. Samrådsprocessen syftar till att påverka sträckningen av ledningen och eventuellt
dess utformning, så att ledningen kan anpassas till områdets förutsättningar och att därmed effekterna och
miljökonsekvenserna begränsas. Detta sker i samråd med fastighetsägare, myndigheter, kommuner och
övriga verksamhetsutövare som berörs av projektet såsom rennäringen.

Det dokument som tas fram (miljökonsekvensbeskrivning) ska beskriva förutsättningar, effekter, positiva och
negativa konsekvenser samt förslag till åtgärder för att undvika eller minska de negativa miljökonsekvenserna.

1.4.1 Avgränsning
Miljökonsekvensbeskrivningen beskriver konsekvenser av valt alternativ. Miljökonsekvensbeskrivningen, både
dokumentet och processen, fokuserar på de miljöaspekter som är mest väsentliga med hänsyn till ny ledning.
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1.4.1.1 Geografiskt
Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det område som berörs av ny koncession vilket motsvarar
ett område om cirka 100 meter på ömse sidor om ny kraftledning. De flesta konsekvenser uppkommer inom
detta område men när det gäller landskapsbild kan påverkan ske på ett större avstånd, detta gäller för öppna
landskap.

1.4.1.2 Miljöaspekter
De miljöaspekter som behandlas i miljökonsekvensbeskrivningen har avgränsats med utgångspunkt från lagar
och förordningar, kunskap om befintlig miljö och projektets tänkbara påverkan samt vad som framkommit vid
samråd med länsstyrelsen och berörd kommun.

De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs den aktuella sträckan är:

· Landskap - visuell påverkan på landskapet bedöms med utgångspunkt från förändringar i vegetation
och markskikt samt förlust av karaktärsskapande element.

· Bebyggelse och boendemiljö - påverkan på bebyggelse för permanent- eller fritidsboende avseende
upplevelsevärde, intrång och visuella störningar för bebyggelse inom 100 meter från ledningen.

· Naturmiljö - påverkan på områden och objekt med värdefull natur/arter.
· Kulturmiljö - påverkan på kulturmiljöer som helhet men inte enskilda fornlämningar eftersom

anpassningar i huvudsak kan göras så att dessa inte påverkas.
· Rekreation och friluftsliv - befintligt skoterspår och påverkan på upplevelsevärdet.
· Rennäring - påverkan på rennäringen
· Naturresurser - påverkan genom direkt intrång i skogsmark och indirekt genom försvårat brukande.
· Infrastruktur - påverkan genom störningar under byggskede

Nedan redovisas de miljöaspekter som inte behandlas ytterligare i denna miljökonsekvensbeskrivning då
planerad verksamhet inte bedöms påverka dem i någon större grad.

1.4.1.3 Buller
Från luftledningen uppstår ljudeffekter (koronaurladdningar) kring ledarna i samband med fuktigt väder. Detta
innebär att ett sprakande ljud från ledningarna kan upplevas vid fuktig väderlek omedelbart under eller i
närheten av ledningarna. Ljudet avtar dock snabbt med avståndet från ledningarna. Ljudnivåerna vid en 150
kV ledning understiger dock Naturvårdsverkets rekommenderade riktvärden 40–45 dB(A) (som medianvärde
vid nederbörd) för områden med låg bakgrundsnivå. Aktuell ledning utgörs av en 45 kV ledning som dessutom
till största delen är markkabel, vilken inte kommer ge upphov till något buller.  Frågan behandlas därför inte
vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning.

1.4.1.4 Barriäreffekt
Ledningen kräver en trädfri ledningsgata. Ledningsgatan bedöms inte utgöra en barriär. Inte heller bedöms
växt- eller djurliv påverkas i sådan omfattning att barriäreffekter behöver behandlas särskilt i denna
miljökonsekvensbeskrivning.

1.4.1.5 Osäkerheter
Miljökonsekvensbeskrivningen ska beskriva vilka effekter och konsekvenser som kan ske i framtiden. Då
framtiden inte är känd finns det dock alltid olika grad av osäkerhet i bedömningarna. Det har dock funnits
kraftledningar på denna spänningsnivå i vårt samhälle i 100 år utan oväntade negativa konsekvenser.

1.4.2 Krav på sakkunskap
Uppdragsledare, samråds- och MKB-ansvarig –  har en kandidatexamen
med huvudämne miljövetenskap, samt en magisterexamen med inriktning mot ekoteknik och hållbar
utveckling och 10 års erfarenhet inom yrket.  har arbetat i över 5 år på Sweco inom framförallt
nätkoncessionsprojekt med bl.a. samråd och MKB.
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Handläggare samråd och MKB – :  har magisterexamen i miljö- och hälsoskydd och har
mer än 10 års erfarenhet inom yrket. Jenny arbetar sedan 5 år tillbaka på Sweco med prövningar inom
framförallt nätkoncessionsprojekt med bl.a. samråd och MKB.  arbetar också med vattenverksamheter
och med andra infrastrukturprojekt, dels i tidiga skeden men även under byggtid.

Naturmiljö och fågel –  har doktorsexamen i biologi med inriktning mot skogsekologi och
har arbetat med forskning inom ämnena skogsekologi och landskapsekologi. Han har 13 års erfarenhet av
inventeringar i skog med inriktning mot kryptogamer och fågel och har arbetat med inventering inom
forskning, via Länsstyrelsen och nu inom Sweco. På Länsstyrelsen har han även arbetat som handläggare
inom Natura 2000.

Kulturmiljö –  har 25 års erfarenhet av arkeologi och kulturmiljöarbete, i huvudsak på
Länsmuseet Gävleborg. Han har arbetat både med fornminnesinventering och med uppdragsarkeologi och
har lett och deltagit i ett 100-tal arkeologiska undersökningar, utredningar och kulturhistoriska inventeringar.
Förutom uppdragsarkeologin har han bland annat arbetat med granskning av översikts- och detaljplaner ur
kulturmiljösynpunkt, och har som arkeolog medverkat i flera revideringar av riksintressen för kulturmiljö.

Rennäring –  har arbetar med rennäringsfrågor som miljöutredare, uppdragsledare och
projektledare. Helén har under drygt 20 år arbetat med uppdrag inom rennäringen vilket innefattar bl.a.
miljökonsekvensbeskrivning i samband med vindkraftsetableringar, ansökningar om ledningskoncessioner
etc.  har arbetat som projektledare i komplexa uppdrag, bl.a. i samband med framtagande av
kunskapspärmen VindRen – ett samverkansprojekt mellan Svenska samernas riksförbund och Svensk
Vindenergi.

Kvalitetsgranskning –  har en examen som civilingenjör inom lantmäteri och har
arbetat i elnätsbranschen sedan år 2000 med tillstånds- och markåtkomstfrågor. har under åren
ansvarat för ett stort antal koncessionsärenden för såväl nya som befintliga kraftledningar och har mångårig
erfarenhet av alternativutredning, samråd och miljökonsekvensbeskrivning.

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

Tillståndsprocessen inleds med upprättande av samrådsunderlag. Detta görs genom ett
undersökningssamråd med berörd länsstyrelse, kommun och enskilda som kan bli särskilt berörda. När
samrådet är avslutat sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som utgör underlag för
länsstyrelsen beslut om betydande miljöpåverkan eller inte betydande miljöpåverkan. Utslaget från denna
prövning är vägledande för resterande tillståndsprövning.

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

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

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

Figur 2–1. Tillståndsprocessen

2.1 Annan lagstiftning
Förutom nätkoncession för linje behöver ledningsägaren även säkra tillgången till marken.

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

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

2.2 Genomförda samråd

2.2.1 Samråd
Vattenfall Eldistribution har tidigt genomfört samråd för att tidigt i processen fånga upp synpunkter på hur
alternativa ledningsstråk kan påverka samrådskretsen så att ledningen därefter kan planeras på lämpligaste
sätt. Ett samrådsbrev skickades ut den 30 oktober 2017 till berörd länsstyrelse, kommun och samebyar.
Samrådstiden för det tidiga samrådet var satt till 1 december 2017.
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Den 14 mars 2018 skickades samrådsunderlag med information om rubricerade ledningar och inbjudan till
utökat samråd via post och/eller mail till länsstyrelsen i Västerbottens län, Nordmalings kommun, övriga
berörda myndigheter, organisationer, föreningar och samebyar och till fastighetsägare och
rättighetsinnehavare inom utredningskorridorer på en bredd mellan cirka 100–400 meter längs alternativa
stråk. Sista dag för yttrande var 27 april 2018. De berörda inbjöds att inkomma med synpunkter på projektet. I
samrådsunderlaget presenterades information om planförhållanden, den planerade verksamheten och dess
förutsedda miljöpåverkan.

Samråden har även omfattat sträckningen av befintlig 150 kV ledning mellan Harrsele och Floxen och mellan
Floxen och Rundvik, dessa sträckor hanteras separat.

Annonsering om samråd skedde i Västerbottenskuriren och Folkbladet den 17 mars 2018. Annonsen innehöll
information om den planerade verksamheten, information om var samrådsunderlag kunde erhållas och var
synpunkter kunde lämnas. I annonsen framgick även kontaktperson och att informationen även publicerades
på Vattenfall Eldistributions hemsida där även samrådsunderlaget fanns att hämta.

I annons, webbtext och utskickat samrådsunderlag fanns en inbjudan till samrådsmöte i Nordmalings
församlingsgård. Mötet hölls måndag 16 april 2018 kl.18:00-20.00. Under mötet skedde en presentation av
Vattenfall Eldistributions planer på ledningen, förutsättningar och förutsedd miljöpåverkan. Frågor ställdes
löpande under samrådet. Presentationen avslutades med information om det fortsatta arbetet och hur
synpunkter kunde skickas in via e-post, skriftligt eller via de synpunktsblanketter som fanns på plats under
samrådsmötet. Alla synpunkter som lämnades under samrådet har varit en del i processen för att finna bästa
alternativ.

Den 14 juni 2019 skickades inbjudan ut till ytterligare samrådsmöte till berörda fastighetsägare,
rättighetsinnehavare, föreningar och närboende för att diskutera möjliga ledningsdragningar. Den 23 augusti
2018 hölls ett offentligt samrådsmöte tillsammans med sträckningen av befintlig 150 kV ledning mellan Floxen
och Rundvik. På mötet diskuterades projektet och synpunkter lämnades in.

2.2.2 Länsstyrelsens beslut om BMP
Länsstyrelsen i Västerbotten inkom 2019-05-27 med beslut om att verksamheten inte kan antas medföra
betydande miljöpåverkan enligt 6 kap. 26 § miljöbalken.

3 ALTERNATIVUTREDNING
Enligt 6 kap 35§ pkt. 2 Miljöbalken ska uppgifter om alternativa lösningar redovisas och hur detta ska utföras
anges i Miljöbedömningsförordning (2017:966) 17§. Enligt förordningen ska miljökonsekvensbeskrivningen
innehålla ”möjliga alternativa utformningar och skälen för den valda utformningen med hänsyn till miljöeffekter
och möjliga alternativa platser och skälen för valet av plats med hänsyn till skillnader i miljöeffekterna mellan
den valda platsen och alternativen”. Ledningens sträckning styrs av olika faktorer såsom byggbarhet,
terrängförhållanden, förbindelsens längd, avstånd till bebyggelse och påverkan på miljöintressen.

3.1 Utredning
Framtagandet av alternativa sträckningar har föranletts av en alternativutredning inom ett stort
utredningsområde, se Figur 3–1. För att minimera alternativa sträckningars påverkan på bebyggelse,
landskapsbild, natur- och kulturmiljö samt pågående markanvändning genomfördes alternativutredningen
enligt följande kriterier:

· Anpassning till befintlig bebyggelse:
Som ett första kriterium studerades enskilda bostadshus och samlad bebyggelse inom
utredningsområdet. Denna inledande studie genomfördes med hjälp av lantmäteriets digitala
fastighetskarta i vektorformat samt ortofoto.
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· Anpassning till allmänna intressen:
Som ett andra kriterium studerades förekomst av allmänna intressen genom studier av
länsstyrelsernas geodata (riksintressen, kultur- och naturmiljö, rennäring, våtmarksinventering),
Skogsstyrelsens GIS-data i Skogsdataportalen (Biotopskyddsområden, nyckelbiotoper etc.), data om
skyddade vatten från Vatteninformation Sverige (VISS), Riksantikvarieämbetets digitala
underlagsmaterial i FMIS (fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar).

· Anpassning till befintlig infrastruktur:
Den mest lämpliga lokaliseringen av en ny ledning är ofta att bygga denna i direkt anslutning till
befintlig infrastruktur för att därigenom minimera tillkommande påverkan på omgivande intressen. På
så sätt kan befintliga avverkade gator delvis nyttjas och det totala intrånget blir mindre än om ny
ledning anläggs i obruten mark.

Inom utredningsområdet lokaliserades ett antal möjliga alternativa utredningsstråk. Vattenfall Eldistribution
valde att gå vidare med ett antal av dessa till samråd enligt kap. 6 miljöbalken, se Figur 3–1. De föreslagna
alternativa utredningsstråken som presenterades i samrådet togs fram och anpassades efter ovanstående
kriterier för att i möjligaste mån undvika kända intresseobjekt/områden och stråken samlokaliserades så långt
som möjligt med befintliga kraftledningar och vägar.

Efter genomförda samråd valde Vattenfall Eldistribution att gå vidare med stråk 3B. Ledningssträckning togs
fram och det är den sträckning Vattenfall Eldistribution valt att söka nätkoncession för linje med en nominell
spänning på 45 kV.
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Figur 3–1. Utredningsstråken för nya 45 kV ledningen mellan Rundvik och Olofsfors.

3.2 Avfärdade alternativ
Nedan beskrivs det utredningsstråk som efter det utökade samrådet genomförts avfärdades och en
motivering till varför detta alternativ valts bort.

3.2.1 Stråk 3A
Utredningsstråk 3A omfattar en cirka 7,5 kilometer lång sträcka mellan station Rundvik och station Olofsfors
via station Floxen, se figur 1–3. Stråket börjar vid station Rundvik och går i nordvästlig riktning parallellt med
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befintlig 45 kV ledning samt 150 kV ledning till station Floxen. Stråket viker sedan av mot nordost och går
parallellt med befintlig 45 kV ledning samt 10 kV ledning till station Olofsfors.

Alternativet 3A korsar genom Mo by där det är trångt och nära bebyggelse med närhet till bostadshus och
bebyggelse. Det faktum att det redan finns två ledningar som korsar byn försvårar eller gör det omöjligt att
rymmas med ytterligare en ledning i det ledingsstråket.  Att förlägga ytterligare en ledning parallellt med
bedömer sökande som ett sämre alternativ jämfört med det sökta alternativet.

3.3 Val av sträckningsalternativ
Nedan beskrivs det utredningsstråk och den ledningssträckning inom stråket som Vattenfall Eldistribution valt
att gå vidare och söka koncession för, samt motivering till detta.

3.3.1 Stråk 3B
Utredningsstråk 3B omfattar en cirka 6,6 kilometer lång sträcka mellan station Rundvik och station Olofsfors,
se figur 3-1. Stråket börjar vid NT6734 Rundvik och går i markkabelutförande i nordostlig riktning de första
dryga 5 kilometerna längst E4:an och Botniabanan. När stråket passerat E4:an viker det av mot nordväst och
går cirka 1,3 kilometer parallellt med väg 353 som luftledning på grund av markens beskaffenhet. Ledningen
övergår sedan i markkabel, passerar vägen och ansluter till NT6733 Olofsfors.

I samrådet förordade flertalet berörda en sträckning längst befintlig infrastruktur där området redan är kraftigt
exploaterat av E4:an och Botniabanan.

3.3.2 Motivering till valt alternativ
Den nya ledningen löper parallellt med befintlig infrastruktur och innebär ett mindre intrång och därmed en
mindre påverkan på omgivningen än att uppföra en ledning parallellt med befintlig ledning genom Mo by.

Vattenfall Eldistribution har valt att gå vidare med att söka koncession för en ny 45 kV ledning inom
utredningsstråk 3B. Utredningsstråket innebär att ledningens omgivningspåverkan samlas till i redan
ianspråktagen mark.

Valt alternativ innebär även den kortaste sträckningen mellan Rundvik och Olofsfors av de undersökta
alternativen, vilket samhällsekonomiskt är det mest fördelaktiga och innebär det minsta intrånget totalt sett.

Sammantaget bedömer Vattenfall Eldistribution vad gäller omgivningspåverkan, funktion och drift samt
leveranssäkerhet att det är strategiskt mest riktigt att bygga en ledning i enlighet med sökt sträckning, se Figur
1–1.

3.4 Nollalternativ
Nollalternativet innebär att byggnationen av ledningen uteblir, vilket medför att elförsörjningen till Nordmalings
kommun inte kan säkerställas vid ett bortfall av matande ledning. Effekterna av detta är att Vattenfall
Eldistribution inte kan uppfylla Energimarknadsinspektionens funktionskrav på leverans av el av god kvalité
och att förutsättningarna för den framtida elförsörjningen i området försvagas, vilket kan påverka framtida
investeringar i närområdet.

Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid byggnation, drift
och underhåll av ledningen uteblir.

3.5 Alternativ utformning
Markkabel kan vara fördelaktigt vid passage av tätbebyggt område med bebyggelse då en markförlagd kabel
tar mindre mark i anspråk. En markförlagd kabel är i regel 3–4 gånger dyrare än luftledning och försämrar
driftsäkerheten genom att felsökning och reparation försvåras. Ett kabelhaveri medför oftast omfattande och
långvariga elavbrott pga. omfattande grävarbeten för att lokalisera och reparera den felande delen av
ledningen. Detta är särskilt påtagligt där det inte finns väginfrastruktur. Kabelalternativet kräver också att
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kostsam kompensationsutrustning installeras. Omfattningen av kompensationsutrustning beror bland annat på
kabelns längd och spänningsnivå.

Markförlagda kablar medför ett intrång med krav på vissa restriktioner/begränsningar längs med kablarna.
Dock kan påverkan på landskapsbilden minskas genom markförläggning. Kraven kan vara i form av fria ytor
(inga buskar, träd, stängsel, byggnader m.m.) motsvarande cirka 5 meter bredd längs hela kabelstråket. I
kabelstråkets hela bredd på cirka 5 meter krävs att ytan hålls fri från träd buskar och byggnader m.m.

Vattenfall Eldistribution avsåg inledningsvis att bygga ledningen som luftledning, men under samrådet
framkom uppgifter och synpunkter som medförde att Vattenfall Eldistribution bedömde att markkabel på en
huvuddel av sträckan är det bästa alternativet för att minimera intrånget, bland annat av hänsyn till detaljplan i
området. Ledningen kommer därför att byggas som markkabel från Rundvik station, fram till dess att
ledningen korsat E14 och Botniabanan, där den övergår till luftledning på grund av berg i dagen.

I och med att ledningarna markförläggs friläggs mark för det detaljplanerade industriområdet och utgör mindre
påverkan på befintligt industriområde och bebyggelse. Fördelarna med markkabel vad gäller funktion, och
med hänsyn till detaljplanelagt område och omgivande planerade verksamheter, gör att det är strategiskt mest
riktigt att använda markkabel på huvuddelen av sträckan för den planerade 45 kV-ledningen mellan
stationerna Rundvik och Olofsfors. Förordat alternativ kan accepteras då sökt alternativ, tillsammans med
befintlig matning, utgör ömsesidig reserv vilket får anses som en god teknisk lösning.

4 UTFORMNING OCH TEKNISK BESKRIVNING

4.1 Teknisk beskrivning
I Tabell 4–1 redovisas de tekniska parametrar som är aktuella för 45 kV ledningen mellan Rundvik och
Olofsfors.

Tabell 4–1. Teknisk beskrivning.

Parametrar Beskrivning
Ledningssträcka Mellan Rundfors-Olofsfors,  se Figur 1–1.
Ledningslittera NL674
Ledningstyp Singulär eller kabel
Huvudsaklig stolptyp Enkelstolpar
Konstruktionsspänning  52 kV
Nominell spänning 45 kV
Ledningen berör Enskilda och allmänna vägar, kraftledningar, riksintressen, naturmiljö,

kulturmiljö, friluftsliv, rennäring, biotopskydd, Natura 2000, naturreservat,
naturvärdesobjekt, våtmarksinventering, vattenförekomst

4.2 Markkabel
Ett kabelschakt är cirka 1 meter djupt och schaktbotten är cirka 0,5 meter bred. Kabelgraven blir normalt cirka
1,5 meter bred vid ytan, men detta kan variera beroende på jordartsförhållanden.
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Figur 4–1 Principskiss för kabelgrav vid förläggning av markförlagd 45 kV kabel med ett kabelförband.

Under anläggningsskedet kommer arbetsområdet att vara cirka 5 meter brett beroende på platsens
förutsättningar. I huvudsak kommer uppgrävda massor att återanvändas som fyllnadsmassor och kommer då
tillfälligt läggas upp inom arbetsområdet. Befintliga vägar kommer att användas för transport av maskiner och
material till och från anläggningsområdet. Vid passage under väg och järnväg kommer schaktfri metod att
användas, så kallad styrd borrning. Vid kabelpassage av väg och järnväg kommer Vattenfall Eldistribution att
följa väghållarens anvisningar. När ledningen är i drift kommer det upprätthållas en byggnads- och
anläggningsfri zon på vardera sida av schaktet ovanför kablarna. Syftet med zonen är att skydda kablarna och
hålla dem tillgängliga för reparation. Detta område omfattar cirka 5 meter.

4.3 Luftledning
Den del av den nya 45 kV ledningen som kommer att byggas i luftledningsutförande kommer byggas med
enkelstolpe, huvudsakligen i trä, men andra konstruktioner kan förekomma. Ungefärlig stolphöjd kommer bli
11–17 meter beroende på markförhållanden och topografi, se exempel i figur 4–2. Ledningen kan komma att
förses med opto. Kompositstolpar kan vara ett alternativ vid passager som kräver höga stolpar. Fasbredden
(avståndet mellan ytterfaserna) blir cirka 3 meter och avståndet mellan faslinorna är cirka 1,5 meter.

Den nya 45 kV ledningens ledningsgata kommer att anläggas i trädsäkertutförande enligt gällande föreskrifter
för en regionnätsledning, vilket innebär cirka 32 meter bred i nysträckning. Vid parallellgång med väg kräver
väghållaren normalt cirka 10–12 meter mellan vägområde och Vattenfall Eldistributions närmaste
anläggningsdel. Vid parallellgång med annan kraftledning kommer befintlig ledningsgata att breddas så att
ledningsgatan är trädsäker.
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Figur 4–2. Exempel på 45 kV ledning med trästolpe.

Under drift kommer skogligtunderhåll av ledningsgatan att ske för att göra ledningsgatan för att förhindra
fallande träd på ledingen. Att en ledning är trädsäker innebär att inga träd intill kraftledningen får bli så höga
att de riskerar att växa in i eller falla på ledningen. Utöver den avverkning som sker i samband med underhåll
av skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd avverkas i sidoområdena, se figur 4–3.

Figur 4–3. Principskiss för ledningsgata, skogsgata och sidoområden med farliga kantträd.
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4.3.1 Drift och underhåll
Driftbesiktning av luftledning görs okulärt från helikopter eller från mark en gång per år. De tekniska
underhållsåtgärder som kan bli aktuella styrs av de fel som upptäcks på ledningen i samband med
besiktningen. Vid erforderliga reparationer och underhållsåtgärder görs en bedömning från fall till fall vilka
åtgärder som behöver vidtas för att minimera framför allt körskador på svaga marker.

För att bibehålla en luftledningsgata trädsäker måste denna kontinuerligt underhållas. Med underhåll menas
att skogsgatan röjs helt och hållet, samtidigt som farliga kantträd utmed luftledningen avverkas. Även den
öppna gatan för ledningen i markkabelutförande behöver hållas fri. Underhållsåtgärderna görs regelbundet,
med ett intervall på 6 till 12 år beroende på markens bonitet. Röjningen görs manuellt med röjsåg lågväxande
buskar sparas.

5 NULÄGE OCH KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV
En miljökonsekvensbeskrivning ska, med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, innehålla de uppgifter
som behövs för att uppfylla syftet enligt 6 kapitlet MB. Det innebär att en miljökonsekvensbeskrivning ska
identifiera och beskriva de direkta och indirekta effekter som den planerade verksamheten eller åtgärden kan
medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, klimat, landskap och kulturmiljö.

5.1 Bedömningsgrunder
Effekterna och konsekvenserna av planerad verksamhet redovisas i text respektive i Tabell 5–1. Effekten är
den direkta och mätbara påverkan som den planerade verksamheten medför och uttrycks neutralt.
Konsekvensen utgörs av en analys av hur värdet påverkas och en bedömning av i vilken grad konsekvensen
är negativ eller positiv. Konsekvenserna bedöms utifrån tre graderingar: stora, måttliga eller små. Såväl
positiva som negativa konsekvenser värderas. Skalan bygger på relationen mellan befintliga värden och
ingreppets eller störningens omfattning, se Tabell 5–1.
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5.3.2 Hänsynsåtgärder
Bygg- och underhållsåtgärder utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor minimeras. Krav på
hantering och försiktighetsåtgärder regleras i entreprenadupphandlingen och i entreprenörens egenkontroll.
Vattenkraft Eldistributions entreprenörer lyder under ISO 14001-certifikat och måste uppfylla kraven enligt
certifieringen. Markkabeln kommer att korsa vattendragen genom att fästas i befintlig brokonstruktion.

5.3.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på naturresurser sker under byggskedet i form av markarbeten och avverkning för
ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara att ny skogsmark tas i anspråk och begränsad
framkomlighet.

Efter inarbetande av hänsynsåtgärder bedöms effekterna på vattenförekomsterna som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.4 Miljömål

5.4.1 Förutsättningar
Riksdagen har antagit 16 mål för miljökvaliteten i Sverige, se Tabell 5–2. Det övergripande målet är att till
nästa generation kunna lämna över ett samhälle där de stora miljöproblemen i Sverige är lösta. Etappmål har
antagits som anger vilka steg som måste tas för att nå generationsmålet och ett eller flera miljökvalitetsmål.
Miljökvalitetsmålen innebär bland annat ett utökat skydd av skog, mark och vatten.

Tabell 5–2. Sveriges 16 nationella miljökvalitetsmål. De mål som bedömts ha betydelse för projektet är markerade med fet stil.

Nationella miljökvalitetsmål
1. Begränsad klimatpåverkan
2. Frisk luft
3. Bara naturlig försurning
4. Giftfri miljö
5. Skyddande ozonskikt
6. Säker strålmiljö
7. Ingen övergödning
8. Levande sjöar och vattendrag
9. Grundvatten av god kvalitet
10. Hav i balans samt levande kust och skärgård
11. Myllrande våtmarker
12. Levande skogar
13. Ett rikt odlingslandskap
14. Storslagen fjällmiljö
15. God bebyggd miljö
16. Ett rikt växt och djurliv

5.4.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.4.3 Konsekvensbedömning
En riktningsanalys har gjorts för att utvärdera alternativen i förhållande till miljökvalitetsmålen. Av de nationella
och regionala miljömålen har endast de mål som bedömts ha betydelse för utvärderingen valts ut. De
konsekvensbedömningar som gjorts i föregående kapitel ligger till grund för analysen. I Tabell 5–3
presenteras den analys som gjorts i förhållande till miljömålen. Bedömningen sammanfattas med
nedanstående figurer. I samtliga fall berörs de värdefulla miljöer som nämns endast på mindre delar av
sträckningarna och omfattningen av påverkan är liten.
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Tabell 5–3. Miljömålsuppfyllelse av alternativen.

Miljömål Vald
sträckning

Motivering

Begränsad klimatpåverkan Ingen ny påverkan kommer ske på klimatet, men ledningen kommer bidra till att
koldioxidfri energi kan fortsätta att distr bueras.

Säker strålmiljö Ledningen innebär att ett elektromagnetiskt fält skapas. Någon ny påverkan på
människors hälsa bedöms dock inte uppkomma.

Myllrande våtmarker Ledningen bidrar inte till att dagens förhållanden förändras

Levande skogar Ledningen bidrar inte nämnvärt till att dagens förhållanden förändras.
För luftledningen kommer man skapa en ny ledningsgata i utkanten av ett
område där höga naturvärden identifierats, avverkningen kommer dock enbart
utgöra ca 1,1% av det totalt identifierade området.
Det kan inte uteslutas att värdefulla skogliga miljöer skulle ha avverkats i
nollalternativet som en del i det normala skogsbruket.

God bebyggd miljö Inga permanenta hälso- eller säkerhetsrisker förutspås för boende. Buller och
andra störningar kan dock uppstå temporärt under byggtiden.

Ett rikt växt- och djurliv Ledningen innebär inte nämnvärt till att dagens förhållanden förändras.
Det kan inte uteslutas att värdefulla skogliga miljöer skulle ha avverkats i
nollalternativet som en del i det normala skogsbruket.

5.5 Miljökvalitetsnormer
Miljökvalitetsnormer (MKN) är ett styrmedel i miljölagstiftningen gällande kvaliteten i mark, vatten, luft eller
miljön i övrigt. Avsikten med miljökvalitetsnormerna är att fastlägga högsta tillåtna förorenings- eller
störningsnivåer som människor eller miljön tål. Fastställda miljökvalitetsnormer finns idag för utomhusluft, fisk-
och musselvatten, yt- och grundvatten samt omgivningsbuller.

Berörda vattenförekomster som omfattas av miljökvalitetsnormer redovisas under avsnitt 5.3
Resurshushållning och 5.6 Naturmiljö.

Övriga miljökvalitetsnormer berörs ej av planerad verksamhet. Sammantaget bedöms den planerade
ledningen inte påverka fastställda miljökvalitetsnormer.

5.6 Naturmiljö

5.6.1 Metodik
Naturmiljö är ett mångtydigt och omfattande begrepp. I denna miljökonsekvensbeskrivning behandlas främst
natur- och vattenmiljöer som bedöms ha särskilt höga naturvärden och som är av betydelse för den biologiska
mångfalden, inklusive naturvårdsarter såsom rödlistade arter. Dessa områden utgörs ofta av livsmiljöer som
har goda förutsättningar för att hysa hotade och skyddsvärda arter. Både formellt skyddade områden (med
stöd av MB Kap 7, 4 & 11 § och JB 7 kap 3 §) och områden utan skyddsstatus idag ingår i
konsekvensbeskrivningen. De berörda områdenas skyddsvärde påverkar bedömningen av konsekvenserna.
Områdenas skyddsstatus indikerar deras skyddsvärde. För skogsstyrelsens sumpskogar finns ingen
fältdokumentation liknande den som finns för övriga skyddsformer och klassningar (naturreservat, Natura
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2000, naturvårdsavtal, VMI, nyckelbiotoper och naturvärdsobjekt) varför förekomsten av faktiska naturvärden
kan variera kraftigt. Underlagsmaterialet är hämtat från flera olika källor. I tabellen nedan presenteras
respektive källa och datamaterial.

Tabell 5–4. Underlagsmaterial för bedömning av naturmiljön.

Källa Datamaterial
Naturvårdsverket Naturreservat*

Riksintresse naturvård
Natura 2000

Länsstyrelsen Naturvårdsavtal NVA*
Våtmarksinventeringen – VMI
Länsstyrelsens naturvärdesobjekt**

Vatteninformation Sverige (VISS) Grundvatten, sjöar, vattendrag
Skogsstyrelsen Biotopskyddsområden*

Naturvårdsavtal Sks*
Nyckelbiotoper
Naturvärdesobjekt

Skogsstyrelsen Sumpskogar
Artdatabanken Observationer av naturvårdsarter och fåglar***

* Formell skyddsform som beslutas med stöd av MB och JB och regleras av staten via ansvariga
myndigheter.

** Material baserat på Länsstyrelsens egna inventeringar inför formellt skydd av skog.

*** Efter artnamnen anges rödlistekategori (CR, akut hotad; EN, starkt hotad; VU, sårbar; NT, nära hotad),
samt om arten ingår i åtgärdsprogram (ÅGP), eller är upptagen i Fågeldirektivets bilaga 1 (FD), eller är en av
Skogsstyrelsens signalarter (s).

5.6.2 Förutsättningar

5.6.2.1 Registrerade naturvärden
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Figur 5–1. Markkabeln och luftledningen från Rundv k till Olofsfors samt de olika naturvärden som hittats under arbetet med
miljökonsekvensbeskrivningen. Uppe till höger syns det naturvärdesobjekt som Länsstyrelsen identifierat under reservatsinventering och
som berörs av den planerade ledningsgatan.
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Under utredningen har ledningssträckningen anpassats för att så långt som möjligt undvika skogar med
dokumenterat höga naturvärden, till exempel formellt skydd i naturreservat, biotopskyddsområden och
naturvårdsavtal och även identifierade naturvärden i nyckelbiotoper och naturvärdesobjekt.

Markkabeln startar i Rundvik och korsar Natura 2000-området (SCI-område) Lögdeälven (SE0810433) och ett
riksintresse för naturvård med samma namn (NRO24064). Längre österut, vid Leduåns utlopp och vidare,
korsar ledningen ett VMI-objekt, Lögdeälvens delta och Röviken (AC20J1G01) som klassats med högt
naturvärde. Leduån är också en VISS-klassad vattenförekomst (SE705881-168013) med god ekologisk
status. Norr om E4:an, längs väg 353, ska en ny ledningsgata för luftledningen göras i kanten av ett av
Länsstyrelsens naturvärdesobjekt (Brännåsen) som klassats med högt naturvärde. I övrigt berörs inga
identifierade naturvärden och riksintressen (Figur 5–1). Inga sumpskogar med identifierade naturvärden
korsas av ledningen.

Fynd av rödlistade kryptogamer (svampar, lavar och mossor) har gjorts i Länsstyrelsens naturvärdesobjekt
(Brännåsen). Här har man bland annat hittat rynkskinn (VU), violettgrå tagellav (NT) och garnlav (NT).
Samtliga av dessa fynd är gjorda på ett avstånd av ca 60–250 meter från den planerade ledningsgatan.
Olofsforsängarna är en känd fågelrastplats. Här rastar årligen olika större andfåglar, rovfåglar och olika
tättingar. Bland de mest intressanta rovfågelarterna som setts finns blå kärrhök (NT, FD), bivråk (NT, FD) och
Kungsörn (NT), samt sädgås (NT) och storspov (NT). I närheten av den planerade markkabeln har inga
rödlistade, eller andra skyddsvärda insekter, eller växtarter hittats.

5.6.3 Hänsynsåtgärder
Vid övergång förbi vattendrag kommer ledningen klamras fast i befintliga brokonstruktioner. Vattendragen
(Lögdeälven och Leduån) kommer därmed inte påverkas av arbetet.

5.6.4 Konsekvensbedömning
Påverkan på naturmiljön från en ny markkabel och/eller luftledning sker under byggfasen i form av
markarbeten, avverkning för kabel- eller ledningsgata och under uppsättning av stolpar. Direkta effekter under
byggskedet kan därför utgöras av förlust av naturlig vegetation, fragmentering av skog och tillfälligt förändrade
ljudnivåer.

Under driftfasen är det främst luftledningen som kan skapa problem. Här finns det till exempel risk för att
fåglar flyger in i ledningen. Bland de arter som har störst risk finns större arter som rovfåglar och skogshöns.
Luftledningens placering ligger på ett sådant avstånd från närmaste område med hög fågeltäthet
(Olofsforsängarna) att ökad risk för påflygning är mycket liten.

Markledningens effekter på naturmiljön bedöms som liten under både byggnation och drift- och
underhållsskedet och konsekvenserna bedöms därmed också som små. För luftledningen kommer man
skapa en ny ledningsgata i utkanten av ett område som Länsstyrelsen har identifierat höga naturvärden. Av
det ca 61 hektar stora området som Länsstyrelsen avgränsat kommer ca 1,1 procent behöva avverkas för den
nya ledningsgatan. På de naturvärden som finns inom området bedöms denna åtgärd få små effekter både
under byggnation och drift- och underhållsskedet och konsekvenserna bedöms därmed också som små.

5.7 Kulturmiljö

5.7.1 Förutsättningar

5.7.1.1 Topografi och fornlämningsbild
En flack kust och ett relativt snabbt landhöjningsförlopp har i hög grad påverkat kulturlandskapet i södra
Västerbottens kustland. Närmast kusten finner vi lämningar kopplade till fiske och säljakt som till exempel
tomtningar – rester efter enkla övernattningsbostäder. Ett stycke inåt landet är de historiska byarna och
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gårdarna samt lämningar efter utmarksbruk, som tjärdalar och fångstgropar. På höjdryggar i kustzonen finns
förhistoriska gravar, rösen och stensättningar, som vid tiden när de anlades låg direkt vid havet.

I det nu aktuella området finns, förutom ovanstående forn- och kulturlämningar, också många lämningar
kopplade till Olofsfors bruk. Järnbruket i Olofsfors anlades på 1760-talet och verksamheten bedrevs fram till
1800-talets slut. Med sina många välbevarade byggnader är bruket idag ett välbesökt turistmål och ett
riksintresseområde för kulturmiljö. Dess verksamheter har satt spår långt utanför själva bruksområdet. I och
kring analysområdet finns bland annat, stenbrott, kolbottnar efter milor och en hamnanläggning som kan
kopplas till järnbruksverksamheten. Brukets betydelse speglas också i ortnamnen, med platser som
Bruksholmarna och Bruksheden, vilka ligger på flera kilometers avstånd ifrån det historiska industriområdet.

Mer sentida spår är de många lämningar som har med den militära historien att göra. Ett stort antal stridsvärn,
uppställningsplatser för flygplan och övriga militäranläggningar har registrerats i fornminnesregistret, varav ett
ligger inom buffertområdet för ledningen.

Den planerade ledningen löper i sydvästlig - nordöstlig riktning mellan Rundvik och Olofsfors. Längs
huvuddelen av sträckan löper ledningen parallellt intill Botniabanan i flack skogsmark. En betydande del av
denna sträcka låg under vatten för bara några århundraden sedan. I höjd med Rödviken viker ledningen av
norrut och övergår i luftledning. Först följer den befintlig ledning ett stycke, men efter Olofsfors planeras den
gå på östra sidan vägen i småkuperad skogsmark.

5.7.1.2 Kulturvärden
Den kulturhistoriska analysen har omfattat en 100 meter bred korridor längs den planerade
ledningsstäckningen. Arbetet har utförts som en GIS-analys med underlag från bland annat
fornminnesregistret (Fornreg), Skogsstyrelsens Skog och historiaregistret samt riksintresseområden för
kulturmiljö. Inga fältarbeten har gjorts inom ramen för analysen.

Påverkan av en ny ledning på kulturmiljövärden sker under byggskedet i form av markarbeten och avverkning
för ledningsgata. Effekter under byggskede kan vara att fornlämningar eller historiska lämningar förstörs.
Effekter av en ledning under drift kan vara visuell, vilket begränsas av mellanliggande vegetation.

5.7.1.3 Forn- och kulturlämningar
I Fornminnesregistret (Fornreg) och Skog och historiaregistret finns ett fåtal registrerade lämningar inom
analysområdet, se tabell 5–5 och figur 5–2.

Tabell 5–5. Registrerade kulturlämningar som ligger inom buffertområde för planerad ledning.

Id Lämningstyp Status Kommentar

Fornsök

L1938:5976 Brott/täkt Övrig kulturhistorisk lämning Stenbrott

L1938:5631 Hamnanläggning Övrig kulturhistorisk lämning Lämningen delundersökt. Ytterligare arkeologiska
åtgärder kan bli nödvändiga.

L1936:1689 Stridsvärn Övrig kulturhistorisk lämning

Skog och historia
registret

3000215 Stenindustri/stenbrott Ej granskad
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Figur 5–2. Karta över kulturvärden mellan Rundvik och Olofsfors.
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Hamnanläggningen, L 1938:5631, delundersöktes år 2002 inför bygget av Botniabanan. Platsen fungerade
som lastageplats för Olofsfors bruk och här skedde omlastningen mellan fartyg och pråm av bland annat
malm och tackjärn. Den arkeologiska undersökningen berörde den del som ligger norr om Leduån. Kajen
dokumenterades och ett schakt grävdes för att avgöra anläggningens konstruktion. Kabeln kommer att
förläggas i GC-vägens inner- och ytterkant och inte påverka nämnda kulturvärden.

5.7.1.4 Utpekade intresseområden för kulturmiljövården
I ledningssträckningens nordöstra del tangerar ledningen ett riksintresse för kulturmiljövården: Olofsfors bruk
(AC1). Riksintresset utgörs av ett industriminne med anor från 1700-talet. Uttryck för riksintresset är främst de
välbevarade industribyggnaderna, såsom järnbruk, arbetarbostäder och herrgård.

5.7.1.5 Kulturhistorisk värdefull väg
Strax väster om Olofsfors korsar ledningen väg 573, vilken är utpekad som kulturhistoriskt värdefull. Detta är
en del av den gamla kustlandsvägen och var riksväg innan nuvarande E4 drogs på 1960-talet.

5.7.2 Hänsynsåtgärder
Enskilda forn- och kulturlämningar kan sannolikt undvikas genom hänsyn vid projektering och tydlig
uppmärkning inför byggfasen.

Hamnanläggningen (L1938:5631), genomkorsas av planerad ledningsdragning, men genom att ledningen här
klamras fast vid befintlig bro kan markingrepp inom lämningen undvikas. Samtliga lämningar inom
buffertzonen har idag statusen övrig kulturhistorisk lämning, men de skulle enligt ny lagstiftning kunna uppfylla
rekvisiten för fornlämning enligt kulturmiljölagen. Samråd med Länsstyrelsen krävs för de lämningar som
berörs.

5.7.3 Konsekvensbedömning
Ledningens effekt på kulturmiljön bedöms som liten under byggnation, drift- och underhållsskedet och
konsekvenserna bedöms som små. Enskilda lämningar bör kunna undvikas.

Beträffande riksintresset för kulturmiljövård, Olofsfors, bedöms projektet inte påverka detta negativt då
förhållandena inte kommer att skilja sig från dagens. Den planerade nya ledningen löper vid befintlig
ledningsgata strax utanför riksintressets begränsning.

Den kulturhistoriskt värdefulla väg 573 korsas även idag av en kraftledningsgata som ligger intill den
planerade.

5.8 Landskapsbild och bebyggelse

5.8.1 Förutsättningar
Nordmalings kommun ligger inom den mellanboreala vegetationszonen och har ett varierat landskap med
skog och berg. Området utgörs av den naturgeografiska regionen som benämns 29b, Norra Bottenvikens
kustslätt. Landskapet är relativt flackt och präglas av omväxlande skogs- och jordbruksmark. Övervägande
del av skogsmarken är påverkad av storskaligt skogsbruk och består således av en blandning av kalhyggen,
ungskogar, gallringsskogar och avverkningsmogna skogsbestånd. I anslutning till de två älvarna som rinner
genom området utgör lövträd en större proportion av träden jämfört med skogarna i det kringliggande
landskapet.

Ledningen passerar Leduån och Lögdeälven. Lögdeälven är utpekat som ett Natura 2000-område samt
riksintresse för naturvård och friluftsliv. I öster domineras landskapsbilden av Nordmalingsfjärden.
Landskapsbilden påverkas av Botniabanan och E4:an samt befintliga kraftledningar. Bebyggelsen i området
är främst koncentrerad till de fyra samhällena Olofsfors, Nordmaling, Lögdeå och Rundvik samt ett mindre
antal spridda gårdar i jordbruksmarkerna.
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5.8.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.8.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på landskapsbilden kan ske under byggfasen i form av markarbeten, avverkning
för ledningsgata och montering av ledningen. Effekter under byggskedet kan vara begränsad framkomlighet
och förändrade ljudnivåer till följd av arbetsmaskiner och ökade transporter. Effekterna är dock kortvariga och
när ledningen är i drift utgör den inget hinder från att röra sig i området.

Under byggtiden kan viss ljudpåverkan och försämrad framkomlighet förekomma. Påverkan är dock
tidsbegränsad och övergående varför den inte bedöms utgöra någon påverkan på landskap eller
bebyggelsemiljö.

Ledningen kommer i huvudsak att förläggas längs med befintlig infrastruktur och som markkabel bedöms
denna inte medföra någon visuell påverkan i landskap och bebyggelsemiljö. Den korta sträcka som utförs
som luftledning följer även den befintlig infrastruktur. Ledningens effekter på landskapsbilden bedöms därför
som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.9 Friluftsliv

5.9.1 Förutsättningar
Markerna längs den nya ledningen är tillgängliga för jakt, bär- och svampplockning och som strövområden.

Lögdeälven, vilken ledningen passerar, är utpekat som riksintresse för friluftsliv. Lögdeälvsområdet bjuder på
rikt varierande naturscenerier. Längs älven går vandringsleden Vildmarksleden och en ridled. Älven erbjuder
paddling i såväl fors som lunga meandersträckor samt fina laxfiskemöjligheter. Utöver detta har även
Lögdeälvsområdet goda förutsättningar för bl.a. fågelskådning, geocaching, terrängcykling och turåkning på
skidor.

5.9.2 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.

5.9.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på rekreation och friluftsliv sker under byggskedet i form av markarbeten och
avverkning för ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara ianspråktagande av mark, begränsad
framkomlighet och förhöjda ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och när ledningen är i drift utgör den
inget hinder från att röra sig i området och påverkar heller inte den visuella upplevelsen. Ledningens effekter
bedöms därmed som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

5.10 Boendemiljö, hälsa och säkerhet

5.10.1 Elektriska och magnetiska fält
I människans naturliga miljö har det alltid funnits strålning. Strålningen kommer från rymden, från solen och
från naturligt radioaktiva ämnen i marken och i vår egen kropp. Vi har utvecklat metoder för att skapa och dra
nytta av strålningens egenskaper inom forskning, sjukvård och industri, till exempel genom att använda
röntgenteknik och genom att använda uran i kärnkraftsreaktorer. Strålning kan även förekomma i form av
elektromagnetiska fält, exempelvis som radiovågor från mobiltelefoner och magnetfält från kraftledningar.
Elektromagnetiska fält (EMF) används som ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Dessa fält
uppkommer vid generering, överföring och användning av el. Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i
samhället och i våra hem, och härstammar bl.a. från kraftledningar och elapparater.
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För kraftledningar är det spänningsskillnaden mellan fasledare och mark som ger upphov till det elektriska
fältet kring ledningen. Det elektriska fältet brukar mätas i enheten kilovolt per meter (kV/m). Elektriska fält av
någon storlek finns praktiskt taget bara kring högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter
och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från
elanläggningar utanför huset.

Magnetiska fält mäts i enheten mikrotesla (μT). Fälten alstras av den ström som flyter i ledningen och varierar
med strömmens variation. Den resulterande fältstyrkan beror förutom på strömmens storlek även på
faslinornas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på
avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial.

Människan är anpassad till att leva med jordens magnetfält, vilket är ett statiskt fält dvs. det varierar inte över
tiden. De magnetfält som skapas kring elektriska anläggningar avsedda för växelström alstrar däremot ett fält
som varierar med samma frekvens som strömmen. Såvitt man vet påverkas inte människan av statiska fält i
nivå med jordens. Däremot skapar ett varierande magnetfält svaga elektriska strömmar i kroppen.

I Sverige är det Strålsäkerhetsmyndigheten, som är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras hemsida
finns bl.a. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för elektromagnetiska fält,
www.stralsakerhetsmyndigheten.se

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

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

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

· Undvika att placera nya bostäder, skolor och förskolor nära elanläggningar som ger förhöjda
magnetfält.

· Sträva efter att begränsa fält som starkt avviker från vad som kan anses normalt i hem, skolor,
förskolor respektive aktuella arbetsmiljöer.

Vattenfall Eldistribution ska i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade försiktighetsprincip som
definieras i 2 kap. 3 § miljöbalken. Det innebär att man som innehavare av en nätkoncession för linje ska
förebygga, hindra och motverka att ledningen medför en risk för skada eller olägenhet för människors hälsa,
om det är möjligt att göra det till rimliga kostnader. Detta är en princip som Vattenfall Eldistribution följer. Det
värde som Energimarknadsinspektionen förhåller sig till är 0,4 mikrotesla.

5.10.2 Förutsättningar
För markförlagda kablar är avståndet mellan fasledarna litet, vilket innebär att magnetfältet blir obefintligt bara
några meter ifrån den markförlagda ledningen. För luftledning avtar det elektromagnetiska fältet snabbt vid
ökat avstånd EMF på denna spänningsnivå och för den del som planeras utföras som luftledning finns ingen
bebyggelse i närheten.

5.10.3 Konsekvensbedömning
Ledningen bedöms inte ge upphov till konsekvenser till följd av elektromagnetisk fält.

5.10.4 Hänsynsåtgärder
Inga åtgärder föreslås.
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5.11 Rennäring
Rennäringen styrs av renarnas vandringar över året. Renarna flyttas mellan olika betesområden utifrån årstid
och tillgången på bete. Hur betesmarkerna nyttjas skiljer sig åt från år till år och beror på klimat och andra
yttre förutsättningar, inte minst påverkan genom mänsklig aktivitet och exploateringar. Detta innebär att inte
bara områden utpekade som riksintressen är viktiga från ett renskötselperspektiv.

Forskning avseende hur ren påverkas av kraftledningar och vindkraft pågår i Sverige och Norge samt
internationellt. Renarnas rörelsemönster följs till exempel genom att de förses med GPS-sändare eller genom
spillningsinventeringar.

I en sammanställning av forskningsläget avseende vindkraftens effekter på landlevande däggdjur har bland
annat kraftledningarnas påverkan på ren beskrivits (Naturvårdsverket 2012). Vissa studier pekar på att renar
undviker områden nära kraftledningar och att ledningarna kan fungera som barriär för renarnas rörelser i
fjällområden. Andra undersökningar visar dock att det inte skulle finnas någon sådan påverkan. Forskarna
menar att skillnaderna antagligen beror på att man har studerat olika skalor, det vill säga i de studier som
gjorts på regional nivå har man sett att renar undvikit kraftledningar, medan de studier som inte finner några
effekter gjorts på lokal skala.

Resultat från forskningsprojekt i ett vindkraftsprojekt i Malå visar att renar störs under anläggningstiden och
visar på undvikande av befintlig infrastruktur som vägar och kraftledningar (Naturvårdsverket 2013).

Studier om elektromagnetiska fält under ledningar samt coronaljud1 kan vara en möjlig orsak till störning för
renar. Coronaljud är högfrekvent och uppfattas inte lika väl av människor som av ren och ljudet tros vara en
orsak till undvikande beteende2. Coronaeffekter alstras främst av ledningar med högre spänningar, d v s
stamnätsledningar på 220 kV och 400 kV (vilka ägs av Svenska Kraftnät). Därmed tillför inte Vattenfall
Eldistributions planerade 45 kV ledning någon coronaeffekt.

Den planerade ledningssträckningen är belägen inom två samebyars förvinter, vinter och
vårvinterbetesmarker; Vapsten och Vilhelmina norra samebyar, se bilaga E. Vinterbetesmarkerna är de
områden där renarna får vistas under perioden 1 oktober – 30 april som nyttjas som renbete under förvinter
vinter och vårvinter.

Påverkan på rennäringen av en ny ledning i markkabel- eller luftledningsutförande sker under byggfasen i
form av markarbetning och avverkning för kabel-/ledningsgata. Effekter under byggskedet kan vara
tidsbegränsad ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig nedsättning av markens värde
som betesmark. Effekter under driftskedet kan uppstå i samband med underhållsåtgärder eller av att
ledningsgatan blir ett öppet skogsfritt stråk som renarna följer eller som nyttjas av skoterkörning.

Underlag har inhämtats från länsstyrelsen GIS-underlag över samebyarnas markanvändning, Sametinget och
samråd med samebyarna.

5.11.1 Vapstens sameby
Vapsten är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Storumans kommun och
vinterbetesmarker i Storuman, Vilhelmina, Lycksele, Åsele, Vindeln, Bjurholm, Nordmaling, Umeå och Vännäs
kommuner. I samebyn finns 8 registrerade renskötselföretag och samebyn får ha högst 6500 djur i
vinterhjorden.

1 Högfrekvent ljud till följd av elektriska urladdningar som låter som lätt ”kvittrande”. Kan uppstå vid
kraftledningar med högs systemspänning vid fuktigt väder.

2 Flydal & Reimers. 2002
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5.11.2 Vilhelmina norra sameby
Vilhelmina norra är en fjällsameby i Västerbottens län. Samebyn har sina åretruntmarker i Vilhelmina
kommun. Samebyns vinterbetesmarker ligger i Vilhelmina, Åsele, Örnsköldsvik, Bjurholm och Vännäs
kommuner. Samebyn har 23 registrerade renskötselföretag. Samebyn får ha högst 11 000 djur i vinterhjorden.

5.11.3 Hänsynsåtgärder
Valet att lägga den nya ledningssträckningen parallellt med den befintliga ledningen samt parallellt med väg
E4 samlar påverkan och förhindrar ytterligare fragmentering av landskap för rennäringen.

Vattenfall Eldistribution AB kommer att kontakta samebyarna innan och under byggtiden.

5.11.4 Konsekvensbedömning
Den nya ledningen i markkabelutförande bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva renskötsel i
området. Ledningens effekter på rennäringen bedöms som liten och konsekvenserna bedöms som små.
Eftersom anläggningsarbetet ger begränsade ingrepp och är av engångskaraktär så bedöms den störning
som uppstår bli kortvarig under del av en vintersäsong När anläggningsarbetet upphört upphör de direkta
störningarna för renskötseln.

Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband med underhållsåtgärder. När underhållsarbetet upphört
upphör de direkta störningarna för renskötseln.

Den nya ledningen i luftledningsutförande, som går parallellt med befintlig ledning, bedöms inte påverka
förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området, eftersom tillgängligheten till betesmarkerna inte
förändras i någon större grad. Befintlig ledning har funnits i området en längre tid och rennäringens aktiviteter
bedöms ha anpassat sig till denna. Den nya ledningen innebär vidare ingen ytterligare fragmentering av
betesmark. Den nya ledningens effekter på rennäringen bedöms sammantaget inte förändras från rådande
förhållanden och bedöms på lång sikt som små. Konsekvenserna bedöms även dessa som små. Eftersom
anläggningsarbetet ger begränsade ingrepp och är av engångskaraktär så bedöms den störning som uppstår
bli kortvarig under del av en vintersäsong.

Under driftskedet kan påverkan uppstå i samband med underhållsåtgärder. När underhållsarbetet upphört
upphör de direkta störningarna för renskötseln. Kraftledningsgator kan dock innebära störningar för
renskötseln då dessa ofta används för skotertrafik främst genom att renarna tenderar att sprida sig längs efter
de hårdpackade skoterspåren. Snötäcket är ofta djupare i den röjda ledningsgatan och variation på
snötätheten (djup snö/skoterspår) kan innebära att renar väljer att fortsätta längs det hårdpackade
skoterspåret i båda riktningar längs ledningsgatan. Störning kan även alstras av mänsklig närvaro, vilket
resulterar i ökad arbetsbelastning för renskötarna. Därtill tillkommer de ljud som alstras från kraftledningar vid
vissa väder och som eventuellt kan uppfattas som störande för renarna, samt att kraftledningar påverkar även
möjligheterna att flytta renar med helikopter. Detta gäller dock enbart för luftledning.

5.11.5 Kumulativa effekter
För en sameby måste varje intresse, verksamhet och exploatering ses i ett sammanhang och hur dessa
tillsammans påverkar renskötseln. Rennäringen har ett beroende av flexibilitet vad gäller betesmarker och
flyttleder. Denna flexibilitet kan påverkas av olika exploateringsintressen, klimatförändringar eller rovdjurstryck
som sammantaget leder till svårigheter för samebyn att bedriva sin näring, d.v.s. kumulativa effekter. Varje
nytt intrång i betesmarkerna innebär att möjligheten till flexibilitet minskar och ger merarbete för renskötarna.

Olika typer av verksamheter och intressen som tillsammans påverkar renskötselns förutsättningar är
skogsbruk, vindkraft, väg, järnväg, täktverksamhet och friluftsliv. Till detta tillkommer även effekten av
klimatförändringar samt förekomsten av rovdjur inom samebyarnas betesområden som medför att såväl
kustbetet påverkas som åretruntmarkerna ovan odlingsgränsen.
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5.11.6 Tillkommande kumulativa effekter av nya 45 kV-ledningen
Den aktuella ledningen bedöms ur ett helhetsperspektiv. Ledningen, som ska utgöra ömsesidig reserv för 45
kV ledningsnätet, ersätter den tidigare reservledningen som raserats i samband med raseringen av
transformatorstationen i Hörnefors. Ledningen kommer att förläggas som kabel invid befintlig serviceväg öster
om E4:an och Botniabanan. Detta i kombination med den tidigare raseringen bör innebära en lösning med
mindre intrång än tidigare.

På grund av markens läge till bebyggelsen i Olofsfors samt väg E4 som redan idag medför en påverkan på
möjligheten för renar att ha betesro inom den planerade ledningssträckningen, bedöms de kumulativa
effekterna av den nya 45 kV ledningen som små. Under förutsättning att inarbetade hänsynsåtgärder vidtas
kan den kumulativa effekten som den nya ledningen kan komma att bidra till undvikas. De kumulativa
effekterna bedöms som små och konsekvenserna bedöms som små. Värdet på betesmarken i och kring den
nya ledningen finns fortfarande kvar och marken kan nyttjas för samebyn även om ledningen har uppförts.

5.12 Infrastruktur

5.12.1 Förutsättningar
Väg E4 och Botniabanan är utpekade som riksintressen för kommunikationer enligt 3 kap 8§ miljöbalken.
Markkabeln löper till största delen parallellt med väg E4 och Botniabanan, samt den serviceväg som
ledningen planeras att förläggas invid. Luftledningen kommer till största del att löpa parallellt med väg 353.

5.12.2 Hänsynsåtgärder
Markkabeln förläggs vid korsande av väg och järnväg med schaktfri metod, så kallad styrd borrning.

5.12.3 Konsekvensbedömning
Påverkan av en ny ledning på infrastruktur sker under anläggningsarbetet i form av korsande över och under
befintlig infrastruktur med risk för störning av verksamheten. Dessa effekter är dock kortvariga och när
ledningen är på plats utgör den inget hinder för befintlig infrastruktur. Effekterna bedöms därmed som
obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

6 KUMULATIVA EFFEKTER
Kumulativa effekter har identifierats för rennäringen, se avsnitt 5.11.6.

7 SAMLAD BEDÖMNING
I Tabell 7–1 ges en samlad konsekvensbedömning av den nya ledningen på de miljöaspekter som hanteras i
miljökonsekvensbeskrivningen i jämförelse med ett nollalternativ. Se beskrivning av bedömningsgrunderna i
avsnitt 2 Bedömningsgrunder.

Tabell 7–1 Samlad konsekvensbedömning av den nya ledningen på de miljöaspekter som hanteras i miljökonsekvensbeskrivningen i
jämförelse med ett nollalternativ.

Aspekt Ny
ledning

Noll-
alternativ

Sammanfattande beskrivning av konsekvenser av den
nya ledningen

Strömförsörjning &
redundans

+ 0 Ledningen kommer underlätta drift och underhåll av 45 kV-nätet i aktuellt
område. Ledningen kommer utgörs en hundraprocentig reserv för befintligt
45 kV nät, samt utgöra v ktig del för framtidga förändringar i nätet.

Planer 0 0 Den nya ledningen står inte i konflikt med några kommunala planer.

Resurshushållning 0 0 Ledningens påverkan på skogsmark bedöms vara oförändrad mot nuläget
då området redan är ianspråktaget av annan infrastruktur.
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Efter inarbetande av hänsynsåtgärder bedöms effekterna på
vattenförekomsterna Öreälven och Leduån som obetydliga och
konsekenserna obetydliga.

Miljömål 0 0 Den nya ledningen har ingen betydelse för möjligheten att uppnå något av
de berörda miljömålen.

Miljökvalitetsnormer 0 0 Sammantaget bedöms den planerade ledningen inte påverka fastställda
miljökvalitetsnormer.

Naturmiljö - 0 Direkta effekter under byggskedet kan utgöras av förlust av naturlig
vegetation, fragmentering av skog och tillfälligt förändrade ljudnivåer.
Under driftfasen sker påverkan främst från luftledningen på grund av risk för
att fåglar flyger in i ledningen.
Markledningens effekter på naturmiljön bedöms som liten under både
byggnation och drift- och underhållsskedet och konsekvenserna bedöms
därmed också som små. Luftledningen kräver en mindre avverkning i
utkanten av ett omrråde som identifierats som ett område med höga
naturvärden. På de naturvärden som finns inom området bedöms denna
åtgärd få små effekter både under byggnation och drift- och
underhållsskedet och konsekvenserna bedöms därmed också som små.

Kulturmiljö - 0 Med inarbetade hänsynsåtgärder bedöms den nya ledningens effekter på
kulturmiljön som små och konsekvenserna bedöms som små

Landskapsbild och
bebyggelse

0 0 Ledningen kommer i huvudsak att förläggas längs med befintlig infrastruktur
och som markkabel bedöms denna inte medföra någon visuell påverkan i
landskap och bebyggelsemi jö. Den korta sträcka som utförs som luftledning
fö jer även den befintlig infrastruktur. Ledningens effekter på landskapsbilden
bedöms därför som obetydlig och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Friluftsliv 0 0 I byggskedet kan en tillfällig bekränsning av famkomlighet och förhöjda
ljudnivåer ske. Dessa effekter är dock kortvariga. Ledningens effekter
bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Boendemiljö, hälsa
och säkerhet

0 0 Ledningens effekter på bebyggelse och boendemiljö avseende visuell
påverkan och elektromagnetiska fält bedöms som obetydliga och
konsekvenserna bedöms som obetydliga.

Rennäring - 0 Den nya ledningen i markkabelutförande bedöms inte påverka
förutsättningarna för att bedriva renskötsel i området. Ledningens effekter på
rennäringen bedöms som liten och konsekvenserna bedöms som små. Den
nya ledningen i luftledningsutförande, som går parallellt med befintlig
ledning, bedöms inte påverka förutsättningarna för att bedriva renskötsel i
området, eftersom tillgängligheten till betesmarkerna inte förändras i någon
större grad. Den nya ledningens påverkan på rennäring bedöms vara
oförändrad mot nuläget eftersom tillgängligheten till betesmarkerna inte
påverkas i någon större grad. Ledningens effekter på rennäringen bedöms
som små och konsekvenserna bedöms som små.

Infrastruktur 0 0 Ledningen bedöms enbart påverka befintlig infrastruktur under
anläggningsskedet i form av korsande över och under befintlig infrastruktur.
Effekterna bedöms som obetydliga och konsekvenserna bedöms som
obetydliga.
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