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Yttrande avseende samråd enligt miljöbalken beträffande 

förlängd nätkoncession för befintlig 130 kV luftledning 

mellan Notviken och Gammelstad, Luleå kommun, 

Norrbottens län 
         

          

         

Försvarsmakten framför följande i rubricerat ärende. 

Kallax flottiljflygplats utgör riksintresse för totalförsvarets militära del enligt 3 kap 9 § 
miljöbalken. Verksamheten genererar omgivningspåverkan dels i form av buller och dels i 
form av behov av hinderfrihet. Aktuell luftledning ligger inom så kallat ”stoppområde för 
höga objekt” vilket innebär att objekt med en höjd över 20 meter utanför sammanhållen 
bebyggelse samt 45 meter inom sammanhållen bebyggelse riskerar att medföra påtaglig skada 
på det värde som konstituerar riksintresset.  

Beträffande befintlig luftledning har Försvarsmakten inget att erinra. Under förutsättning att 
den alternativa dragningen uppförs inom ovan givna höjdbegränsningar har Försvarsmakten 
inget att erinra. Skulle planerad höjd eller placering komma att ändras måste dock 
Försvarsmakten få in en ny remiss. 

Flyghinderdata gällande höjd och placering ska lämnas in till LFV. För mer information, 
kontakta flyginfose@lfv.se.  
 
 

 

Tjf. Delprocessledare Fysisk planering, Produktionsledningens Infrastrukturavdelning 
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Handlingen är fastställd i Försvarsmaktens elektroniska dokument- och ärendehanteringssystem. 

 

Sändlista 

Sweco Environment AB 
genom   @sweco.se   
 
För kännedom 
FMV AL Led Nät  tillstandsarende.trv@fmv.se 
LFV   lfvcentralregistratur@lfv.se 
LFV Flyginfo SE  fm.flyghinder@lfv.se 
 





 

2017-06-30 

 

 
Remissvar:  
 
LFV har som sakägare av CNS-utrustning inget att erinra mot etableringen. 
 
Detta yttrande gäller på utfärdandedatum. LFV förbehåller sig rätten att revidera 
yttrandet vid ny prövning om regelverk gällande störningar på CNS-utrustning 
förändras, eller om ny CNS-utrustning etableras i hindrets närhet. 
 

Med CNS-utrustning menas utrustning för kommunikation, navigation och radar 

(Communication, Navigation, Surveillance). Analysen grundar sig på Svensk 

Standard 447 10 12 utgåva 1:1991 ”Skyddsavstånd för luftfartsradiosystem mot 

aktiva och passiva störningar för elektrisk kraftöverföring och tågdrift”, 

Standardiseringskommissionen i Sverige, samt på ICAO DOC 015. 

 

VIKTIGT: I vårt remissvar har LFV inte analyserat konsekvenser för flygvägar till och 

från flygplatser, samt om CNS-utrustning ägd av flygplats kan riskera att bli 

påverkad. Berörda flygplatser skall därför alltid tillfrågas som sakägare om 

byggnadsverk över 20 meter ingår i planer, eller om flygplatserna av annan 

anledning misstänks kunna bli påverkade av en etablering. Med berörd flygplats 

avses att etableringen hamnar inom flygplatsens MSA-yta ca 60 km ut från 

flygplatsen. MSA är den hinderyta som är störst och står för ”Minimum Sector 

Altitude”. 

 

LFV erbjuder produkten Flyghinderanalys, där vi utför kontroll av flygvägar, luftrum 

och all tänkbar radioutrustning för luftfarten. För mer information, se 

www.lfv.se/flyghinderanalys.  

 
  





 
Postadress Telefonnummer Plusgirokonto Organisationsnummer 

Norrbottens Ornitologiska Förening 070-600 80 80 433 17 33-8 897000-9430 
c/o Ulf Öhman 
Kompanivägen 35 
974 44  LULEÅ 

 

 

 

 

Norrbottens Ornitologiska Förening 

 

 

 

 
 

Sweco Environment AB 

Västra Varvsgatan 11 

972 36 LULEÅ 

  

@sweco.se 

 

 

Yttrande över ansökan om förlängd linjekoncession för 130 kV-ledning mellan 

Notviken och Gammelstad i Luleå kommun 
 

Vi har tagit del av samrådshandlingarna 2017-05-30 i detta ärende. Vi förordar starkt att befintlig 

ledningsgata enligt alternativ 1 används.  

Alternativ 2 kommer att påverka Gammelstadsvikens naturreservat negativt och verka menligt på fågellivet 

och landskapsbilden då ytterligare avverkningar i den värdefulla strandskogen och våtmarkerna krävs. 

Förutom direkta ingrepp i reservatet så ökar också risken för skador på fåglarna då luftledningar innebär 

en kollisionsrisk. Denna risk ökar ju närmare reservatet som ledningen dras. Ytterligare en faktor som talar 

mot alternativ 2 är att det finns ett havörnbo inom 500 m från föreslagen dragning. 

 

Luleå 2017-06-22 

För Norrbottens Ornitologiska Förening 

 

 

 

Ordförande 

e-post @bredband.net 
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Trafikverket 
Box 809 

971 25 Luleå 

Besöksadress: Sundsbacken 2-4 

 

Texttelefon: 010-123 99 97 
Telefon: 0771 - 921 921 
traf kverket@traf kverket.se 
www.trafikverket.se 
 

 
Enhet Samhällsplanering 

@trafikverket.se 
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Sweco Environment AB 
 

@sweco.se 
 

 

 

 

Ansökan om nätkoncession för befintlig 130 kV-
luftledning mellan Notviken och Gammelstad, Luleå 
kommun 
 

Trafikverkets synpunkter 
Trafikverket har inget att erinra för alternativ 1 - den befintliga ledningen.  
 
För alternativ 2 har Trafikverket synpunkter på vad som behöver beaktas vid anläggande av nya 
ledningar som berör statlig infrastruktur. Detta får vi i så fall föra fram senare i processen. Alternativ 2 
ligger inom den beslutade korridoren för Norrbotniabanan, som är ett riksintresse för kommunikationer. 
Trafikverkets allmänna hållning är att det i Norrbotniabanans korridor inte ska uppföras nya 
anläggningar/ledningar, eftersom detta innebär en värdeökning som kan innebära en betydande skada 
på riksintresset. 
 
 
 
 
 
 
 

För Trafikverket 

 

 

Samhällsplanerare 






