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Sammanfattning 
Luleå Energi Elnät AB (nedan benämnt LEEAB) avser att söka om förlängd koncession 
(tillstånd) för en befintlig 130 kV-luftledning (EL1S2 och EL1S1) mellan Notviken och 
Gammelstad. Detta föranleds av att koncessionstiden för befintlig ledning upphörde att gälla 
2011.  Denna miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ingår som en del i LEEAB:s ansökan om 
förlängd nätkoncession för ovan nämnd ledningssträckning.  

Syftet med miljökonsekvensbeskrivningen är att identifiera, bedöma och beskriva de direkta och 
indirekta, positiva och negativa konsekvenser en förlängning av nätkoncession kan medföra för 
miljön, människors hälsa och hushållningen med naturresurser. 

Samråd har skett inför upprättande av miljökonsekvensbeskrivningen och ansökan. Skriftliga 
samrådsunderlag har skickats ut till berörda och den bredare samrådskrets som krävs för 
projekt som bedöms innebära betydande miljöpåverkan. Samrådet har utgjort underlag för den 
avgränsning och inriktning som gjort av miljökonsekvensbeskrivningen. 

Ansökan avser befintlig ledning som är en del av regionnätet som har som ändamål att 
tillhandahålla Luleå med el. Den befintliga ledningen utgör även viktig elkraftsmatning för 
betydande industrier och anläggningar inom Luleå kommun. Åtgärderna är en förutsättning för 
den framtida elförsörjningen. Den befintliga ledningssträckningen förordas av LEEAB. 
Alternativa ledningsstråk i ny sträckning har också studerats. 

Inga områden med skyddade kultur- eller naturvärden berörs av befintliga ledning. Närmast 
belägna skyddade område är världsarvet Gammelstads kyrkstad, cirka 300 m norr om befintliga 
ledning. Cirka 450 m norr om stationen ligger Gammelstadsvikens naturreservat. Reservatet har 
ett rikt fågelliv vilket bland annat förklaras av den grunda näringsrika sjön och omgivande 
naturskogar. Eftersom befintlig ledningen funnits under lång tid har naturmiljön anpassat sig till 
ledningsgatan och de fortlöpande underhållsåtgärder som genomförs. Med de inarbetade 
skyddsåtgärder som föreslås bedöms verksamhetens påverkan på naturmiljön därför vara 
obetydlig och konsekvenserna bedöms som likvärdiga med dagens situation. Den befintliga 
ledningen bedöms även medföra obetydliga konsekvenser för landskap, kulturmiljö, 
infrastruktur, rekreation och rennäringen. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund och syfte 

LEEAB avser att söka om förlängd koncession (tillstånd) för en befintlig 130 kV-luftledning 
mellan Notviken och Gammelstad (EL1S2 och EL1S1), se figur 1. Detta föranleds av att 
koncessionstiden för befintlig ledning upphörde att gälla 2011. 

Ansökan avser befintlig ledning som är en del av regionnätet som har som ändamål att 
tillhandahålla Luleå med el. Ledningen utgör även viktig elkraftsmatning för betydande industrier 
och anläggningar inom Luleå kommun. Åtgärderna är en förutsättning för den framtida 
elförsörjningen. Ledningen är cirka 5 kilometer lång och består av portalstolpar. 

Ansökan om linjekoncession avser befintlig ledning i befintligt läge och utförande. 
Miljökonsekvensbeskrivningen har sammanställts av Sweco på uppdrag av LEEAB och utgör en 
del av beslutsunderlaget i samband med ansökan om nätkoncession för linje. 

Syftet med en Miljökonsekvensbeskrivning är att beskriva de direkta och indirekta effekter som 
en verksamhet eller åtgärd kan medföra på människor, djur, växter, mark, vatten, luft, landskap, 
friluftsliv och kulturmiljö. Syftet är också att möjliggöra en samlad bedömning av dessa effekter 
på människors hälsa och miljön. Omfattningen av miljökonsekvensbeskrivningen anpassas till 
verksamhetens omfattning. 
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Figur 1. Översikt över befintlig ledning. 

2 Prövningsprocess och tillstånd 

2.1 Tillståndsprocessen 

För att få bygga och driftsätta en kraftledning krävs ett tillstånd, så kallad nätkoncession för linje, 
enligt ellagen (1997:857). Syftet med koncessionen är att ge nätägaren tillstånd att bygga 
kraftledningen med en viss spänning enligt angiven sträckning.  

Koncessionsansökan lämnas in till Energimarknadsinspektionen som handlägger ärendet och 
efter en omfattande remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk 
beskrivning, fastighetsförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta.  

Ett koncessionsbeslut gäller tills vidare och ger nätägaren rätt att bygga ledningen men inte rätt 
att ta mark i anspråk. För detta krävs markupplåtelse på berörda fastigheter. För den befintliga 
ledningen finns redan markupplåtelse och ledningsrätt.  

Ledningsrätten gäller under obegränsad tid. Ledningsrätten innebär att fastighetsägaren 
fortsätter att äga marken. LEEAB har tidigare betalat en engångsersättning för rätten att få 
använda marken för ledningen.  
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Processen för tillståndsprövning redovisas i figur 2. 

 

2.2 Samråd 

Samråd enligt 6 kap. 4–6 § i miljöbalken har genomförts. Ett skriftligt samråd genomfördes 
under juni 2017 genom utskick av samrådsunderlag till fastighetsägare, rättighetsinnehavare, 
närboende, berörda samebyar, myndigheter, föreningar och företag samt länsstyrelsen.  

Information om projektet kungjordes även genom annonser i Norrbottens Kuriren och 
Norrländska Socialdemokraten den 29 maj 2017. 

Under samrådstiden har det funnits möjlighet att ta del av och lämna synpunkter på 
samrådsunderlaget. En beskrivning av genomförda samråd, samt inkomna synpunkter, har 
sammanställts i en samrådsredogörelse där LEEAB kommenterar/bemöter inkomna yttranden, 
se bilaga A. Samrådsredogörelsen har legat till grund för länsstyrelsens beslut om betydande 
miljöpåverkan. 

Framförda synpunkter har beaktats under framtagandet av ansökan och 
miljökonsekvensbeskrivning. Utifrån inkomna synpunkter har LEEAB valt att gå vidare med 
befintlig ledning som förordat alternativ i föreliggande koncessionsansökan. 

Figur 2. Processen för tillstånd och samråd vid tillståndsprövning. 
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2.3 Beslut om betydande miljöpåverkan 

Beslut, enligt 6 kap 5 § miljöbalken, om att projektet inte kan antas medföra en betydande 
miljöpåverkan fattades av Länsstyrelsen i Norrbottens län den 21 september 2017, se bilaga B. 

2.4 Övrig markanvändning 

2.4.1  Gällande planer och program 

Befintliga ledning berör Luleå kommuns översiktsplan och detaljplaner, se avsnitt 3.2 
Kommunala planer för redovisning av hur befintlig ledning och alternativa utredningsstråk 
påverkar dessa. 

2.4.2 Riksintressen  

Se figur 3 för riksintresseområden mellan Notviken och Gammelstad. Befintlig ledning passerar 
genom riksintresseområde för friluftsliv samt riksintresseområde för järnväg, se avsnitt 6.5 
Rekreation och friluftsliv och 6.7 Kommunikation. 

3 Alternativ 
Enligt miljöbalken 6 kap 7 § ska miljökonsekvensbeskrivningen innehålla ”en redovisning av 
alternativa platser, om sådana är möjliga, samt alternativa utformningar”. Ledningens sträckning 
styrs av olika faktorer såsom byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens längd, avstånd till 
bebyggelse och påverkan på miljöintressen.  

3.1 Stråkutredning  

Alternativutredningen har föregåtts av en studie av framkomligheten inom breda korridorer i 
landskapet inom ett större utbredningsområde, se figur 3. För att få fram sådana korridorer i det 
aktuella projektet har ett större område studerats med avseende på befintlig infrastruktur och 
olika allmänna intressen.  

För att minimera den planerade kraftledningens påverkan på landskapsbild, natur- och 
kulturmiljö samt pågående markanvändning genomfördes stråkutredningen för det aktuella 
projektet i enligt följande kriterier. 

1. 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. En buffert på 100 meter runt 
bebyggelse, med detaljtyp HUS i Fastighetskartan (vector), gjordes för att kontrollera 
var det var möjligt att dra fram alternativa ledningar. 
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2. 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 Vatten-
information Sverige (VISS), kommunala planer, samt Riksantikvarieämbetets digitala 
underlagsmaterial i FMIS (fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar).  

3. Anpassning till befintlig infrastruktur:  

Den mest lämpliga lokaliseringen av en ny luftledning 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.  

4. Teknisk utredning 
Förutom motstående bebyggelse- och miljöintressen har tekniska faktorer som 
byggbarhet, terrängförhållanden, förbindelsens längd och hänsyn till andra befintliga 
ledningar i området tagits med som faktorer i dragningen av de alternativa 
sträckningarna i en teknisk utredning. 

Två möjliga alternativ, Alternativ A och B, togs fram tidigt i utredningsprocessen och de 
anpassades efter ovanstående kriterier för att undvika påverkan på boendemiljöer och i 
möjligaste mån undvika kända intresseobjekt/områden, se figur 3. Efter en djupare 
lämplighetsutredning beslutade LEEAB att endast ett Alternativ A var det mest realistiska 
alternativet att gå vidare med och presenteras i samrådet. 

Det föreslagna Alternativ A presenterades i det samrådsunderlag som togs fram under våren 
2017. I underlaget belystes viktiga förutsättningar för projektet, bedömning av miljöpåverkan och 
tydliggörande av de intressekonflikter som kan uppstå.  

3.2 Befintlig ledning och alternativ 

3.2.1 Utredningsområdet 

I början av utredningsprocessen studerats ett stort område kring den befintliga ledningen med 
avseende på befintlig infrastruktur och olika allmänna intressen för att ta ut möjliga alternativa 
ledningssträckningar till den befintliga ledningen, se figur 3. Landskapet inom 
utredningsområdet består i huvudsak av bebyggda bostads- och industriområden, järnvägar, 
Gammelstadsviken naturreservat och våtmarksområde med mycket höga naturvärden,             
se figur 3.  

Sammantaget gör ovannämnda intressen det svårt att finna kompromisslösa alternativ och de 
möjliga korridorerna för en luftledning är få. Nedan presenteras det förslag till befintlig ledning 
som utredningen resulterat i.  
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Figur 3. Intressen i området. 

3.2.2 Befintlig ledning 

Befintlig ledning går i en nordvästlig-sydostlig riktning och utgår från mottagningsstationen i 
Notviken, se figur 3. Ledningen passerar över Storhedsvägen, väg E4, förbi 
industri/handelsområdet ”Storheden”, över Malmbanan, förbi bostadsbebyggelse ” Öhemmanet” 
och ”Ektjärnen” och över väg 97. Ledningen fortsätter sedan ytterligare cirka en kilometer förbi 
industrilokaler och bebyggelse och över väg 590, via fördelningsstationen i Gammelstad innan 
den når den punkt där den ansluter till det övriga nätet. Den befintliga ledningens längd är cirka 
5 kilometer. 

3.2.3 Alternativ A 

Det alternativa stråket ”Alternativ A” går i nordvästlig-sydostlig riktning. Alternativet börjar i 
station Notviken och passerar över Storhedsvägen och Malmbanan. Norr om Malmbanan 
passeras väg E4, Lulevägen, Gammelstad och väg 590 innan utredningsstråket når den punkt 
där ledningen ansluter till det övriga nätet. 
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Alternativet är samlokaliserad med Malmbanan och befintlig 130 kV-luftledning. Dock kräver 
alternativet att en ny ledningsgata måste avverkas parallellt med befintlig infrastruktur, se      
figur 3. Utredningsstråket är cirka 5,5 kilometer långt.  

3.2.4 Alternativ B 

Det alternativa stråket ”Alternativ B” är ett utrett och bortvalt alternativ till befintlig ledning, se 
figur 3. Alternativ B är cirka 8 kilometer långt och går till stor del längs befintliga vägar fram till 
den punkt där alternativet ansluter till befintlig sträckning. Alternativ B valdes bort då det till stor 
del passerar bostadsområden, se figur 3. Alternativ B är även betydligt längre än Alternativ A. 

3.2.5 Motivering till befintlig ledning 

Utifrån genomfört samråd och med beaktande av inkomna synpunkter och remissvar, samt 
utifrån en konsekvensbedömning av påverkan på bland annat naturmiljöintressen, landskap och 
rennäring i kapitel 6, samt tekniska och ekonomiska förutsättningar, förordar LEEAB befintlig 
ledning.  

Nedan följer en jämförande bedömning av påverkan av befintlig ledning och Alternativ B på de 
alternativskiljande miljöaspekterna, se tabell 1. Bebyggelse och boendemiljö, rekreation och 
friluftsliv, samt infrastruktur, är inte alternativskiljande. 
  





   

 

 

 

12(38) 

 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-11-20  

ORGINAL 

LINJEKONCESSION, NOTVIKEN GAMMELSTAD 

 

 

 

Avslutningsvis ska mark- och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för 
exempelvis energidistribution så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan 
försvåra tillkomsten eller utnyttjandet av sådana anläggningar enligt 3 kap 8 § miljöbalken. 
Befintlig ledningsgata, i ett redan ianspråktaget markområde, bedöms som särskilt lämpligt för 
energidistribution. En ny ledning i alternativt utförande skulle påtagligt försvåra utnyttjandet av 
detta ändamål. 

3.3 Nollalternativ 

Ett så kallat nollalternativ som beskriver situationen om en verksamhet eller åtgärd inte 
genomförs ska alltid redovisas i miljökonsekvensbeskrivningen till en tillståndsansökan. Det 
betyder inte nödvändigtvis att allting blir som i nuläget, utan handlar om vilken utveckling som är 
trolig om den planerade verksamheten inte genomförs. 

Nollalternativet beskriver utvecklingen om nätkoncessionen för sträckan Notviken-Gammelstad 
inte beviljas och planerad verksamhet inte kommer till stånd. Om nätkoncessionen för sträckan 
mellan Notviken-Gammelstad inte beviljas medför detta att befintlig ledning inte längre får 
användas utan måste rivas.  

Rivning och urdrifttagande av den aktuella ledningen gör att elnätet i regionen kommer vara mer 
sårbart för störningar i elleveranser än vad som blir fallet om ledningen bibehålls. Detta skulle 
innebära att de krav som ställs på tillgänglighet och driftsäkerhet inte kan uppfyllas med stora 
konsekvenser för elförsörjningen som följd. De investeringar som gjorts i ledningsnätet tas inte 
heller tillvara, vilket är samhällsekonomiskt oförsvarbart. Det alternativa stråket kräver att nya 
ledningar måste byggas på annan plats. Det kan även innebära att vissa kunder inte kan erhålla 
någon elanslutning. LEEAB bedömer att ovan nämnda åtgärder skulle innebära en större 
miljöpåverkan än förlängd koncession och därför är därför inte ett godtagbart alternativ. 

Konsekvenser av r ivning av befintl ig ledning  

Utebliven förlängd koncession innebär att befintlig ledning kommer att rivas. Rivningen ger 
direkta konsekvenser för miljön längs sträckan genom fysiskt intrång i mark och miljö under 
rivningsarbetet med bl.a. transportvägar, körväg i ledningsgator och uppställningsplatser för 
maskiner. Förutom allmänna intrång av tillfälliga vägar och arbetsområden kan störningar 
uppstå genom trafik med tunga fordon. Rivning av befintlig ledning ger viss påverkan på 
ledningsgatans nuvarande livsmiljöer för djur och fåglar, som försvinner då ledningsgatan efter 
en rivning successivt kommer att återgå till skogsmark. 

Konsekvenserna som uppkommer under rivningsarbetena är små till måttliga för flera 
miljöaspekter, främst naturmiljö men även rekreation och infrastruktur där sådana intressen 
berörs. 

Efter rivningen återgår marken till tidigare markanvändning, oftast skogsbruk. Övrig 
ledningsgata som övergår till skogsbruket kommer inledningsvis att kräva skötsel för hantering 
av slyuppslag jämfört med omgivande skogsmark. När skogen, efter flera decennier, vuxit upp 
försvinner delvis ledningsgatans visuella påverkan på landskapet. De livsmiljöer för djur och 
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växter som beror av den öppna ledningsgatan försvinner också och i dessa delar kommer 
störningar av återkommande underhåll av ledningen att upphöra. På lång sikt kommer 
miljöpåverkan av ledningen att upphöra och konsekvenserna av nollalternativet blir för flera 
miljöaspekter måttligt positiva längs den befintliga ledningsgatan. För andra miljöaspekter där 
den befintliga ledningen har liten eller obetydlig påverkan blir konsekvenserna små positiva eller 
obetydliga. 

Sammanlagda miljökonsekvenser av nollalternativet/alternativ sträckning  

På lång sikt blir miljökonsekvenserna positiva i den befintliga ledningsgatan. Negativa tillfälliga 
konsekvenser uppstår vid rivningen av den befintliga ledningen och vid anläggningen av den 
nya. Permanenta negativa konsekvenser uppstår av de nya intrång och störningar i miljön som 
blir följden av att en helt ny ledning byggs i den nya ledningsgatan. 

Nollalternativet ger sammantaget en negativ miljöpåverkan och miljökonsekvenserna blir större 
än fortsatt drift med ny ledning i befintlig ledningsgata.  

Nollalternativet skulle påtagligt strida mot bestämmelserna i 3 kap 8 § miljöbalken, dvs att mark- 
och vattenområden som är särskilt lämpliga för anläggningar för exempelvis energidistribution 
så långt som möjligt skyddas mot åtgärder som påtagligt kan försvåra tillkomsten eller 
utnyttjandet av sådana anläggningar. 

3.4 Alternativ utformning 

Av miljömässiga, tekniska och ekonomiska skäl avfärdade LEEAB markkabel som ett alternativ 
tidigt i utredningsprocessen.  

En markförläggning försämrar driftsäkerheten genom att felsökning och reparation försvåras. Ett 
kabelhaveri medför oftast omfattande och långvariga elavbrott på grund av omfattande 
grävarbeten för att lokalisera och reparera den felande delen av ledningen med risk för stora 
markskador som följd. I gällande fall leder ett avbrott på ledningen till att strömförsörjningen inte 
kan garanteras för industrier och anläggningar inom Luleå kommun. 

Ett markkabelalternativ kan vara fördelaktigt ur landskapsbildssynpunkt och när det gäller 
hushållning med naturresurser i samband med skogsbruk då det tar en smalare gata i anspråk. 
Dock är en luftledning miljömässigt bättre då det blir begränsad påverkan på naturmiljön jämfört 
med kabel då kabel kräver urgrävning och delvis borttransport av markens naturliga massor, 
bl.a. stenblock, för kabelschakt samt återfyllning av ledningsgraven med finkross. Det kommer 
alltså att bli fråga om ett omfattande transportarbete och omgivningspåverkan under 
anläggningsarbetet. 

Vid markkabelförläggning behöver en väg med god bärighet anläggas längs schaktet då massor 
från schaktet kommer att behöva forslas bort liksom att nya massor behöver tillföras. En sådan 
väg behövs normalt sett inte vid byggnation av luftledning med trästolpar.  

Precis som för befintlig luftledning kommer markförlagd kabel i detta fall att medföra ett intrång 
med krav på vissa restriktioner/begränsningar längs med kabelsträckningen. Kraven kan vara i 
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form av fria ytor (inga buskar, träd, stängsel, byggnader m.m.) motsvarande cirka 15 meter 
under anläggningsfasen och cirka 10 m bredd längs hela kabelstråket under drift.  

Ett markkabelutförande innebär även betydligt högre materialkostnader. Både den omfattande 
arbetskostnaden och materialkostnaden gör så att det är betydligt mer kostsamt att förlägga en 
markkabel istället för luftledning. Det är i storleksordningen cirka 2–3 gånger dyrare.  

Fördelarna med luftledning vad gäller naturmiljö, funktion, drift och leveranssäkerhet gör att 
LEEAB bedömer det vara strategiskt riktigt att fortsatta använda luftledning. 

4  Utförande 

4.1 Ledningens utformning – tekniskt utförande 

Den befintliga 130 kV-ledningen EL1S2 och EL1S1 mellan Notviken och Gammelstad är 
uppförd som luftledning som huvudsakligen bärs upp av parstolpar i trä. Stolarnas höjd är cirka 
15–20 meter och avståndet mellan stolparna är 130–200 meter. 

Ledningen är trädsäker vilket innebär att inga träd får bli så höga intill ledningen att grenar eller 
toppar riskerar att falla på ledningen vid t.ex. storm, se figur 5. Ledningsgatan är mellan 35–50 
meter bred, dvs. mellan 17 meter och 25 meter bred på ömse sidor om ledningens mitt.  

 
Figur 4. Foto av ledningen, parstolpe i trä, vid Storhedsvägen. (Foto: ) 
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Kraftledningen är uppförd av stål och trästolpar och består av 28 stolpar. Av dessa är 21 
behandlade av kreosot.  

Kreosot används som impregneringsmedel på kraftledningsstolpar för att motverka röta och 
skadedjur. Andra typer av impregneringsmedel har inte visats sig ha tillräckligt motstånd mot 
den typen av skadlig inverkan över så lång tid som krävs för kraftledningsändamål. Ämnet 
kreosot är klassificerat som cancerframkallande och innehåller flera substanser med 
hälsofarliga egenskaper. Användningen av kreosot regleras i EU:s kemikalieförordning (EG) nr 
1907/2006, den så kallade Reach-förordningen. Denna EU-förordning ingår i den svenska 
lagstiftningen sedan juni 2009.  

Kemikalieinspektionen (KemI) har bedömt att viss användning av kreosot är acceptabel, bland 
annat eftersom det finns betydande socioekonomiska fördelar med kreosot i vissa tillämpningar. 
KemI konstaterar även att det i vissa fall inte finns några lämpliga alternativ till kreosot som är 
mindre skadliga för miljön. I Reach-förordningen anges kraftledningar som ett specifikt område 
där användning av kreosot är tillåtet. LEEAB:s användning av kreosotbehandlade stolpar är 
således en tillåten användning enligt gällande svensk lagstiftning. 

Riskerna med kreosot är att ämnena sakta läcker ut från stolparna till den omgivande miljön. 
Spridningsrisken beror främst av markförhållandena och närheten till vatten. Studier har visat att 
läckaget avtar med tiden och att markområdet som kontamineras ofta är mycket begränsat i 
både djup och omkrets, framför allt för PAH, koppar och krom. Redan på en halv till en meters 
avstånd från stolpen är dock halterna mycket låga.  

4.1 Drift och underhåll 

Som kraftledningens ägare är LEEAB skyldiga att hålla ledningarna i sådant skick som 
elsäkerhetsbestämmelserna förutsätter. För underhållsarbete har företagets anställda och 

Figur 5. Principskiss som visar vad som avses med skogsgata respektive ledningsgata. 
Ledningsgatan för aktuell ledning är mellan 35–50 meter bred, det vill säga 17–25 meter på ömse 
sida av ledningen. 
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serviceentreprenörer rätt att nyttja vägar och stigar till ledningsområdet och att röra sig i 
ledningsområdet till fots, med arbetsmaskiner och fordon.  

Trädbeståndet i ledningsområdet röjs manuellt med åtta års intervaller. Innan röjning kontaktas 
markägaren för att ta reda på om de själva vill avverka och få ersättning eller om hela röjningen 
skall skötas av LEEAB. Röjning utförs inom hela skogsgatans bredd. Inom skogsgatan röjs all 
högväxande vegetation. Bortsett från stolpplatser och patrullstig (rakt under ledningen) skall 
lågväxande träd och buskar sparas.  

5  Miljökonsekvensbeskrivningen 

5.1 Miljökonsekvensbeskrivning i koncessionsprojekt 

Enligt ellagen (SFS 1997:857) ska en miljökonsekvensbeskrivning ingå i en ansökan om 
nätkoncession för linje. Bestämmelser om miljökonsekvensbeskrivningen återfinns i miljöbalken 
(SFS 1998:808) och i förordningen om miljökonsekvensbeskrivningar (SFS 1998:905). 

Arbetet med miljökonsekvensbeskrivning omfattar både att ta fram ett dokument och att få till 
stånd en process. Processen syftar till att påverka utformningen av kraftledningen och dess 
sträckning, så att effekterna och miljökonsekvenserna begränsas. Detta sker i samverkan 
mellan och i samråd med enskilda, allmänhet, myndigheter, kommuner och övriga som kan 
beröras av projektet.  

Denna miljökonsekvensbeskrivning beskriver förutsättningar, effekter, positiva och negativa 
konsekvenser, samt förslag till åtgärder för att undvika eller minska de negativa 
miljökonsekvenserna för den befintliga 130 kV-ledningen mellan Notviken och Gammelstad. 

5.2 Avgränsning 

Miljökonsekvensbeskrivningen, både dokumentet och processen, fokuserar på de miljöaspekter 
som är mest väsentliga med hänsyn till förlängd koncession för ledningen Notviken-
Gammelstad. 

5.2.1 Geografiskt 

Miljökonsekvensbeskrivningen har begränsats till det område som berörs av befintlig ledning 
vilket motsvarar ett område om cirka 100 meter på ömse sidor om kraftledningen. De flesta 
konsekvenser uppkommer inom detta område men även intressen på större avstånd kan 
påverkas.  

5.2.2 Avgränsning i tid 

Den tidsmässiga avgränsningen för de konsekvenser som beskrivs i 
miljökonsekvensbeskrivningen är satt till år 2030 då relevanta miljökonsekvenser förväntas ha 
inträffat. 



  

   

 
 

 
17(38) 

 MILJÖKONSEKVENSBESKRIVNING 

2017-11-20 

ORGINAL 

LINJEKONCESSION, NOTVIKEN GAMMELSTAD 

 

 

5.2.3 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 länsstyrelserna och berörd kommun. 

De miljöaspekter som bedömts vara mest relevanta längs den aktuella sträckan mellan 
Notviken och Gammelstad 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. Påverkan från elektromagnetiska fält. 

• Naturmiljö - påverkan på områden och objekt med värdefull natur/arter. 
• Kulturmiljö - påverkan på kulturmiljöer och enskilda fornlämningar. 
• Rekreation och friluftsliv - intrång i värdefulla områden för friluftslivet och påverkan på 

upplevelsevärdet. 
• Rennäring 
• Infrastruktur 

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

Naturresurser 

Då de planerade åtgärderna inte innebär att någon ny mark kommer att tas i anspråk utöver vad 
som redan är i anspråkstaget i befintlig ledningsgata bedöms inte någon ytterligare påverkan 
eller några konsekvenser för markanvändningen eller nyttjandet av naturresurserna uppkomma 
och miljöaspekten behandlas därför inte vidare i denna Miljökonsekvensbeskrivning. 

Buller 

Från luftledningen uppstår ljudeffekter (koronaurladdningar) kring ledarna i samband med fuktigt 
väder. Detta innebär att ett sprakande ljud från ledningen kan upplevas vid fuktig väderlek 
omedelbart under eller i närheten av ledningarna. Ljudet avtar dock snabbt med avståndet från 
ledningen. Ljudnivåerna vid en 130 kV-ledning understiger dock Naturvårdsverkets 
rekommenderade riktvärden 40–45 dB(A) för områden med låg bakgrundsnivå. Frågan 
behandlas inte vidare i denna miljökonsekvensbeskrivning. 

Barriäreffekt 

Ledningen kräver en trädfri korridor. Denna korridor kommer att åtminstone lokalt vara synlig 
främst där den går genom skogsmark, men då ledningsgatan kan passeras fritt bedöms den 
inte utgöra en barriär som begränsar möjligheterna till friluftsliv. Inte heller bedöms växt- eller 
djurliv eller rennäringen påverkas i sådan omfattning att barriäreffekter behöver behandlas 
särskilt i denna miljökonsekvensbeskrivning. 
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Ras och skred 

Risken för ras och skred och de konsekvenser som kan uppstå för människors hälsa, säkerhet 
och andra intressen längs befintlig ledning bedöms inte påverkas av sökt koncession då 
koncessionsansökan inte medför att några markarbeten kommer att utföras om förlängd 
koncession erhålls. Befintlig ledning har i första hand byggts på fast mark och bedöms inte ge 
upphov till någon ytterligare risk för ras och skred. I det fall underhåll av befintlig ledning kräver 
markarbeten som riskerar att ge upphov till ras och skred kommer om så krävs en geoteknisk 
markundersökning att genomföras innan arbetena påbörjas. Alternativ har tagits fram utifrån 
förutsättningar i landskapet, bland annat terrängförhållanden och i det fall alternativt 
ledningsstråk blir aktuellt kommer de geotekniska förhållandena att utredas vid 
detaljprojektering i syfte att minimera risken för ras och skred. Frågan behandlas inte vidare i 
denna miljökonsekvensbeskrivning. 

5.2.4 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.  

5.3 Metodik och bedömningsgrunder 
Bebyggelse och boendemiljö 

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 bland annat från kraftledningar 
och elapparater.  

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 högspännings-
anläggningar. Fältet avskärmas lätt av vegetation och byggnadsmaterial. Av det skälet fås i 
princip inget elektriskt fält inomhus härstammande från elanläggningar utanför huset. Det 
elektriska fältet anses därför inte vara relevant att redovisa och diskutera i denna 
miljökonsekvensbeskrivning.  

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 ledningarnas inbördes placering och avståndet emellan dem. 
Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen, men avskärmas inte av 
normala byggnadsmaterial. I hus nära kraftledningar är mot den bakgrunden ofta magnetfälten 
högre än vad som är vanligt i övrigt.  

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 
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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.  

Strålsäkerhetsmyndigheten arbetar pådrivande och förebyggande för att skydda människor och 
miljö från oönskade effekter av strålning och är ansvarig myndighet för dessa frågor. På deras 
hemsida finns bland annat. deras allmänna råd om begränsning av allmänhetens exponering för 
elektromagnetiska fält, www.stralsakerhetsmyndigheten.se. Folkhälsomyndigheten bildades den 
1 januari 2014 och övertog då Socialstyrelsens arbete kring miljöns påverkan på hälsan. 
Folkhälsomyndigheten är därmed också ansvarig myndighet rörande frågor om hur 
elektromagnetiska fält påverkar hälsan.  

Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga resultat som visar 
om växlande magnetfält vid nivåer under referensvärdena, dvs. rekommenderade maxvärden 
vid korttidsexponering, påverkar oss människor negativt. Referensvärdet för allmänheten är 100 
μT enligt SSMFS 2008:18. 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 eller referensvärde för långvarig exponering. I stället har fem myndigheter – 
Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten 
– tagit fram en vägledning för beslutsfattare (2009) 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.  

LEEAB Eldistribution AB skall i sitt agerande följa denna av myndigheterna formulerade 
försiktighetsprincip. 

Landskap 

En luftledning påverkar landskapet genom stolpar och trädfria ledningsgator. Bredden på 
ledningsgatan och stolparnas höjd har betydelse för ledningens påverkan på landskapet. 

För att beskriva landskapsbildens känslighet i förhållande till kraftledningen används förutom 
ledningens fysiska ingrepp i terrängen aspekterna dominans, kontrast och exponering. 
Dominansen anger hur ledningen kommer att dominera i förhållande till landskapets skala och 
struktur. Kontrast beskriver hur väl ledningen smälter in i landskapet, exempelvis i ett 
skogslandskap och exponering beskriver hur synlig kraftledningen är för personer som lever och 
rör sig i landskapet. 

Konsekvensbedömningen baseras på kartstudier. Tolkningar av materialet har därefter legat till 
grund för de analyser och bedömningar som genomförts. 
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6.1.3 Konsekvenser av fortsatt drift av befintlig ledning 

Då den aktuella ledningen är uppförd i anslutning till befintlig infrastruktur har/kommer den inte 
medföra några markanspråk utöver vad som redan är i anspråkstaget för denna. Därmed 
bedöms ledningen inte påverka eller medföra några konsekvenser för markanvändningen i 
området. Ledningen bedöms inte strida mot utpekad markanvändning i gällande detaljplaner. 

Då ledningen är befintlig och uppfyller gällande säkerhetsbestämmelser bedöms den inte ge 
upphov till några negativa konsekvenser för befintliga infrastrukturanläggningar.  

Eftersom ansökt koncession avser befintlig ledning bör denna rimligtvis redan vara beaktad 
inom ramen för projektet Norrbotniabanan. 

Den befintliga ledningens påverkan på riksintresse framtida järnväg bedöms bli likvärdig med 
dagens situation och konsekvenserna bedöms som obetydliga. 

6.2 Bebyggelse och boendemiljö 

6.2.1 Förutsättningar 

Ledningen passerar bostadsområdena Ektjärn, Öhemmanet och Gammelstaden. Närmast 
liggande bostadsbebyggelse från den befintliga ledningen finns utmed Hantverksvägen i 
Gammelstad där ledningen passerar två hus på ca 36 meter.  

Närmaste industrilokal där man kan förvänta sig att människor varaktigt uppehåller sig finns 
utmed Hantverksgatan där ledningen passerar en lokal på ca 17 meter. 

I figur 6 redovisas en beräknad magnetfältskurva för den befintliga ledningen. För 130 kV-
ledningen har teoretiska magnetfältsvärden beräknats utifrån en medelströmlast på 9,5 MV. 
Strömlasten är ett beräknat medelvärde för sådana perioder som ledningen är spänningssatt. 
Av diagrammet framgår att magnetfältsvärdet beräknas till 0,21 μT vid ett avstånd på 15 meter 
från ledningens centrum och att magnetfältsvärdet som mest uppgår till 1,04 μT direkt under 
ledningen. 
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Figur 6. Magnetfältets styrka i mikrotesla (µT) samt fältets utbredning i meter för den aktuella luftledningen. 

6.2.2 Inarbetade åtgärder 

Inga åtgärder föreslås. 

6.2.3 Konsekvenser av fortsatt drift av befintlig ledning 

Beräkningen visar att magnetfältsnivån för den närmsta belägna bostadsbebyggelsen och de 
industrilokaler där man kan förvänta sig att människor varaktigt uppehåller sig ligger utanför de 
referensvärden som finns och därmed bedöms påverkan som obetydlig. 

Den befintliga ledningen kommer inte innebära någon ytterligare påverkan för 
bostadsbebyggelse/industribyggelse avseende elektromagnetiska fält och konsekvenserna 
bedöms som obetydliga, värdet ändras inte. 

6.3 Landskapsbild 

6.3.1 Förutsättningar  

Luleå kommun tillhör den globala vegetationszon som benämns den mellanboreala zonen. 
Området tillhör den naturgeografiska region som benämns 29b: ”Kustslätter och dalar med 
finsediment kring norra Bottenviken”. Området karaktäriseras av att inlandets 
sammanhängande barrskogar övergår i en uppodlad kulturbygd. Kusten är flikig och har en 
omfattande skärgård. 

Landskapet präglas av genomkorsande järnvägslinje Malmbanan (Luleå-Narvik) och 
omkringliggande infrastruktur. Norr om väg 97 finns en terminal för distribuering och omlastning 
av gods. Väg 97 löper parallellt med befintlig ledning. Norr om Gammelstad finns ett större 
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sammanhängande skogsområde. Bebyggelse finns i Ektjärn, Öhemmanet, Stadsön och 
Gammelstad. Ledningen är tydligt exponerad mot väg 97 och industriområdet.  

6.3.2 Inarbetade åtgärder 

Inga åtgärder föreslås. 

6.3.3 Konsekvenser av fortsatt drift av befintlig ledning 

Ledningen är i sin helhet förlagd till redan exploaterade områden med kraftledningsgata, vägar 
och järnväg som dominerar landskapet. Ledningen exponeras visuellt främst i öppna 
odlingslandskap och där ledningen korsar vägar.  

Där ledningen går genom skogsmark i det relativt flacka landskapet begränsas den visuella 
påverkan av mellanliggande vegetation och ledningens kontrast mot landskapet bedöms som 
liten.  

Befintlig ledning har stått på samma plats i cirka 40 år och innebär ingen ny påverkan på 
landskapsbilden. Luftledningen kommer även fortsättningsvis att påverka landskapet genom 
stolpar och trädfria ledningsgator. Ingen ytterligare inverkan på landskapsbilden kommer att 
uppstå.  

Ledningens konsekvenser på landskapet blir likvärdiga med dagens situation och bedöms som 
obetydliga. 

6.4 Naturmiljö 

6.4.1 Förutsättningar 

Naturmiljö 

Inga områden av skyddad natur berörs av befintlig ledning, se figur 7. 

Cirka 450 meter norr om den befintliga ledningen ligger Gammelstadsvikens naturreservat som 
länsstyrelsen beslutade om 2016. Reservatet har ett rikt fågelliv vilket förklaras av den grunda 
näringsrika sjön och dess strategiska läge, vidsträckta våtmarker i området och omgivande 
naturskogar. Reservatet utgör också Natura 2000-område Gammelstadsviken och riksintresse 
naturvård enligt 3 kap 6 § miljöbalken. Naturreservatet är påverkat av järnvägen och väg 97 
vilket påverkar områdets hydrologiska förhållanden och utgör även ett vandringshinder för 
faunan (Länsstyrelsen 2016). 

Fåglar i Gammelstadsviken 

Den näringsrika sjön och de vidsträckta variationsrika våtmarkerna i kombination med 
omgivande naturskogar och ett strategiskt läge gör reservatet populärt för rastande, 
födosökande, häckande och ruggande fåglar. Fågelfaunan i området är både art- och individrik 
och genom åren är över 200 fågelarter observerade inom naturreservatet, vilket är i klass med 
många sydsvenska fågelsjöar. Hur många av dessa som häckar varierar från år till år, men 
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antalet fågelarter som regelbundet häckar i området uppskattas till cirka 80 (Länsstyrelsen 
2016). 

Fåglar riskerar att skadas eller dödas vid flygningar till och från naturreservatet när de passerar 
omgivande kraftledningsgator, järnvägen liksom de hårt trafikerade vägarna. Det mest 
uppenbara hotet mot Gammelstadsviken är därför en fortsatt exploatering av naturen inom 
reservatet.  

Fåglar 

En skrivbordsstudie har utförts vad gäller fågellivet i området utifrån tidigare observationer av 
fåglar inrapporterade till Artdatabanken och parametrar såsom omgivande landskapsstruktur, 
topografi, förekomst av lämpliga miljöer för häckande fåglar samt var ledningen är lokaliserad i 
landet geografiskt.   

Eftersom fåglar rör sig över stora områden så har ett område på flera kilometer runt befintliga 
ledningen utvärderats och bedömts. Alla vilda fåglar är skyddade enligt 4 § 
artskyddsförordningen, men vissa fåglar är utöver detta prioriterade enligt förordningen, dessa 
är markerade med B i artskyddsförordningens Bilaga 1. Utredningen har fokuserat på förekomst 
av rödlistade arter, samt fåglar som ingår i Fågeldirektivet, och huruvida valt alternativ riskerar 
att påverka dessa negativt. 

Det är känt att kraftledningar och andra elanläggningar utgör en dödsorsak för fåglar. 
Kraftledningar kan medföra vissa risker för fåglar dels genom kollisioner och dels genom 
överslag. Risken för att fåglar som rör sig i luftrummet kan kollidera med ledningar ökar där 
ledningarna korsar öppna områden såsom öppna fält, myrar eller vattendrag. Överslag kan 
orsakas när fåglarna sätter sig på ledningen. För att ett överslag ska uppstå måste en fågel nå 
två faser samtidigt med sina vingar vilket skapar strömgenomgång genom fåglarna.  

Områdets skyddsvärda fåglar är starkt knutna till Gammelstadsviken och närområdet till denna 
insjö. Flertalet fåglar bedöms nå Gammelstadsviken genom andra flygrutter, men ett mindre 
antal kan förväntas passera över området för befintlig ledning. Det finns dock bebyggelse och 
trädridåer i området som gör att fåglarna kan förväntas flyga en bra bit över ledningens högsta 
punkt på sin väg till och från Gammelstadsviken.  

Vattenmiljö 

Berört område ligger inom Bottenvikens vattendistrikt. Länsstyrelsen i Norrbottens län har 
utsetts till vattenmyndighet i distriktet.  

Befintlig ledning passerar i norra utkanten av ett grundvattenområde (VISS) i en sträcka på ca 
400 meter och genom norra utkanten på ett vattenskyddsområde i en sträcka på cirka 1,8 
kilometer, se figur 7.  
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Figur 7. Naturreservat, riksintresse Naturmiljö, Natura 2000-område, Vattenskyddsområde samt grundvatten i område 
för Befintlig ledning. 

6.4.2 Inarbetade åtgärder 

En instruktion för underhåll av befintlig sträckning upprättas där förfarande vid underhåll i 
känsliga områden beskrivs. Nedan sammanfattas viktiga punkter som kommer att hanteras i 
instruktionen: 

- Underhållsåtgärder utförs så att risken för utsläpp av drivmedel och oljor minimeras. 
Krav på hantering och försiktighetsåtgärder regleras i entreprenadupphandlingen och i 
entreprenörens egenkontroll. LEEAB entreprenörer lyder under ISO 14001-certifikat och 
måste uppfylla kraven enligt certifieringen. 

LEEAB avser att behålla befintliga stolpar tills att dessa behöver bytas av ålder och/eller 
tekniska orsaker. Vid byte är målet att använda ett miljövänligare alternativ till befintliga 
kreosotimpregnerade stolpar som en del i LEEAB:s miljöarbete för att minska användandet av 
miljöfarliga material. 
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6.4.3 Konsekvenser av befintlig ledning 

Verksamheten berör ett mindre område som är exploaterat i stor utsträckning. Sammantaget 
har området låga naturvärden. Eftersom ledningen funnits under lång tid kan naturmiljön 
förväntats till viss del ha anpassat sig till ledningsgatan och de fortlöpande underhållsåtgärder 
som genomförs. Med de inarbetade skyddsåtgärder som redovisas ovan bedöms 
verksamhetens påverkan på naturmiljön därför vara obetydlig och konsekvenserna bedöms 
som obetydliga, värdet ändras inte. 

Kraftledningen består av portalstolpar som inte överstiger den högsta trädhöjden. Risken för att 
fåglar kolliderar med ledningen bedöms vara liten. På 130 kV-ledningar är fasavståndet över två 
meter, vilket bedöms vara ett tillräckligt stort avstånd för att fåglar inte ska utsättas för 
strömgenomgång.  

Ledningen har funnits på plats långt innan naturreservatet Gammelstadsviken bildades och 
påverkar inte syftet med naturreservatet. Det är låg risk att några hotade fåglar ska kollidera 
med ledningen. Verksamhetens konsekvenser på fåglar bedöms vara obetydlig och bedöms 
som likvärdiga med dagens situation. 

LEEAB bedömer inte att fågelavvisare behövs längs förordat alternativ vilket baseras på 
följande: 

• Ledningens närområde bedöms inte hysa skyddsvärda häckande eller rastande fåglar 
som riskerar att kollidera med ledningen. 

• Ledningen ligger 400 meter från Gammelstadsviken och de huvudsakliga flygrutterna till 
och från fjärden bedöms ligga öster om den befintliga ledningen.  

• Ledningen ligger under eller i höjd med trädtoppshöjd. 

• Inga passager finns vid ledningen där fåglar ofta rör sig, t.ex. vattendrag, våtmarker, 
höjdryggar eller dalgångar. 

• Ledningen bedöms vara bästa möjliga ur fågelsynpunkt med horisontella ledningar med 
nedåthängande isolatorer. 

Av de stolpar som förekommer längs ledningen mellan Notviken och Gammelstad är inga 
placerade i eller i anslutning till vattendrag. Läckaget bedöms idag vara minimalt då ledningen 
är uppförd på 1970-talet, d.v.s. för ca 40 år sedan. Bedömningen är dock att marken i direkt 
anslutning till stolparna troligen är förorenad av PAH. Metallerna och PAH fastläggs till 
övervägande del i jordvolymen närmast intill stolparna och bedöms därmed inte utgöra någon 
större miljörisk. Risken för att det sker upptag hos växter som leder till skadliga metallhalter hos 
människor och djur är försumbar på grund av den lilla markyta som berörs. Risken bedöms 
också vara mycket liten för att ytvatten eller grundvatten längs ledningen skulle förorenas på 
något sätt av betydelse.   
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6.5 Kulturmiljö 

Hela Gammelstad kyrkby är ett Världsarv och av riksintresse kulturmiljövård enligt 3 kap 6 § 
miljöbalken, se figur 8. Kyrkbyn ingår även i Norrbottens kulturmiljöprogram och stora delar av 
kyrkbyn utgör fornminne.  

Befintlig ledning passerar söder om Gammelstad på ett avstånd av cirka 200 meter, se figur 8. 

Malmbanan är en del av Norrbottens teknologiska megasystem, ett av Sveriges viktigaste 
industriminnen, som består av malmfälten, malmbanan, malmhamnen, Porjus kraftstation och 
Bodens fästning. I megasystemet gav den ena anläggningen den andra och de byggdes kring 
förra sekelskiftet. 

Längs befintlig ledning förekommer inga registrerade fornlämningar eller övriga historiska 
lämningar och registrerade forn- och kulturhistoriska lämningar ligger längre bort än 300 m från 
sökt befintlig ledning.  

 
Figur 8. Kulturhistoriska miljöer i området kring befintlig ledning. 
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6.5.1 Inarbetade åtgärder 

Inga åtgärder föreslås. 

6.5.2 Konsekvenser av fortsatt drift av befintlig ledning 

Då inga kända kulturmiljöer eller kulturhistoriska lämningar förekommer i närheten av befintlig 
ledning och värdet inte ändras bedöms konserverna för kulturmiljö som obetydliga. 

6.6 Rekreation och friluftsliv 
6.6.1 Förutsättningar 

Hela Norrbottens kust är område för riksintresse för friluftsliv och rörligt friluftsliv enligt 
miljöbalkens 3 kap 6 § och miljöbalkens 4 kap 2 § och en del av Norrbottens skärgård. Befintlig 
ledning passerar igenom riksintresset sträckan mellan station Notviken och Väg E4, se figur 8. 

Området norr om Storhedens handelsområde korsas av skoterled, se figur 9. I Luleå tätort får 
motordrivna fordon inte föras på snötäckt mark, skoteråkare är hänvisade till markerade 
skoterleder. 

Väst om station Notviken passerar ledningen över ett litet skogsområde med vandringsstigar.  
Inarbetade åtgärder 

Inga åtgärder vidtas. 

6.6.2 Konsekvenser av fortsatt drift av befintlig ledning 

Tillgängligheten till natur- och rekreationsområden förändras inte av befintlig ledning och utgör 
inget hinder för friluftslivet.  

Befintlig ledning bedöms inte påverka riksintressets värden som består av friluftsliv och 
rekreation längs Norrbottenskustens kustband och i skärgården.  

I samband med underhållsarbeten kan arbetet tillfälligt att medföra ökat buller och störningar 
genom att människor och maskiner rör sig i området. Eftersom störningarna är tillfälliga och 
övergående bedöms konsekvenserna som små. 

Under drift bedöms konsekvenserna för friluftsliv och rekreation som obetydliga. 

6.7 Kommunikation 
6.7.1 Förutsättningar 

Befintlig ledning korsar väg E4, väg 97 och väg 590, se figur 9. Befintlig ledning ligger också 
inom en utredningskorridor för Norrbotniabanan- alternativ Väst, riksintresse järnväg 3 kap 8§ 
miljöbalken, se avsnitt 6.1 Planer och program.  

6.7.2 Inarbetade åtgärder 

Inga åtgärder föreslås. 
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6.7.3 Konsekvenser 

Befintlig ledning bedöms inte påverka möjligheterna för utbyggnad eller utnyttjande av befintlig 
eller planerad infrastruktur. Konsekvenser på infrastruktur blir likvärdiga med dagens situation 
och bedöms som obetydliga. 

 

  
Figur 9. Riksintresse järnväg, markerad skoterled, järnväg samt vägnät i området för Befintligt ledning 

6.8 Rennäringens intressen  
6.8.1 Förutsättningar 

Området kring utgör en del av Gällivare samebys vinterland. Samebyns vinterbetesgrupper 
flyttar renarna till vinterbetesområdet kring Luleå under hösten, till fots eller med lastbil. 
Tillgången på bete runt Luleå varierar från år till år och avgör hur många renar som kan beta i 
området. Områden som ofta används av någon av vinterbetesgrupperna finns söder och öster 
om Gammelstadsviken, vid Storheden-Karlsvik samt på berget väster om Porsön. Området 
längs ledningen nyttjas inte på grund av närhet till bebyggelse och infrastruktur. 
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den aktuella delsträckan i förhållande till nollalternativet valts ut. De konsekvensbedömningar 
som gjorts i föregående kapitel ligger till grund för analysen.  
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