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1.2 Tillståndsansökan och markupplåtelse 
För att få uppföra och driva en kraftledning krävs ett tillstånd, nätkoncession för linje, enligt ellagen (1997:857). 
Av lagen framgår att ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kap. miljöbalken (1998:808) 
och miljöbedömningsförordningen (2017:966). Ansökan om koncession inlämnas till 
Energimarknadsinspektionen (Ei) som är prövande myndighet för denna typ av ärenden. I samband med 
handläggningen remitteras ansökan ut till berörda parter innan myndigheten fattar sitt beslut. Ansökan 
innefattar förutom en miljökonsekvensbeskrivning även en teknisk beskrivning, förteckning över ägare till 
berörda fastigheter och innehavare av särskild rätt till berörda fastigheter, samt koncessionskarta.  
 
Ett koncessionsbeslut innebär att den sökande får tillstånd att ha en ledning i drift på angiven sträcka, men det 
ger inte rätt att ta mark i anspråk för att bygga ledningen. Umeå Energi har ett gällande avtal med kommunen 
som ger rätt att anlägga ledningar på kommunal mark. Med övriga fastighetsägare kommer Umeå Energi att 
upprätta markupplåtelseavtal och/eller ansöka om ledningsrätt hos lantmäterimyndigheten. Processen att 
teckna avtal sker normalt i samband med detaljprojektering inför byggnation. Tillståndsprocessen och prövning 
av ansökan om koncession är en lång process varför tecknande av avtal kan dröja relativt lång tid efter det att 
samråd genomförts och ansökan skickats in till Ei. 
 

1.3 Samråd 
Umeå Energi har undersökt och tagit beslut i enlighet med 10-31§§ miljöbedömningsförordningen (2017:966) 
att verksamheten kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Bedömningen grundar sig på att 
ledningssträckningen är en regionnätsledning som passerar genom obruten skogsmark med bland annat 
utpekade våtmarksområden, samt att den berör allmänna intressen. Umeå Energi har därmed valt att direkt 
genomföra avgränsningssamråd och ta fram en specifik miljöbedömning utan undersökning med efterföljande 
beslut av länsstyrelsen. Inget direkt undersökningssamråd enligt 6 kap. 23-25 §§ har därmed skett.  

2 Teknisk utformning 

Den nya ledningen har en nominell spänning på 150 kV och en konstruktionsspänning på 170 kV. För 
kraftledningar finns de tekniska konstruktionerna luftledning och markförlagd kabel. Normalt byggs 
regionnätsledningar med spänning på 150 kV som luftledningar. Regionnätsledningar är viktiga för 
elförsörjningen och nätägarna har långtgående ansvar att säkerställa driftsäkerheten och undvika elavbrott. 
Luftledningar har fördelar ur underhållssynpunkt då de är lättare att komma åt och reparera jämfört med 
markförlagda ledningar. Kostnaderna för uppförande av luftledningar är också betydligt lägre jämfört med 
kostnaderna för anläggning av markkablar.  

Inom tätorter, där det är ont om plats, blir markförlagd kabel allt vanligare. Anledningen är att det inte finns 
utrymme att komma fram med luftledning. Aktuell ledning föreslås huvudsakligen uppföras som luftledning. På 
vissa delsträckor, där det är ont om utrymme, såsom vid det planerade detaljplaneområdet  m.fl., 
där det finns motstående intressen att beakta, föreslås markförlagd ledning. 
 

2.1 Luftledning 
Ledningen i luftledningsutförande planeras att byggas med antingen trästolpar och/eller med en kombination 
mellan, trä-, stål- och kompositstolpar med faslinorna placerade i ett horisontalplan vid portalstolpe. Även 
stolpar med linor i vertikalplan vid enkelstolpe kan komma att användas. Kabelstolpar behöver anläggas på de 
platser där kabel övergår till luftledning och vise versa.  
 
Portalstolparna har en höjd på omkring 15–28 meter beroende på avstånd mellan stolpar och terräng. 
Avståndet mellan faserna är cirka 5 meter vid horisontalplan och normalspannet mellan stolparna är det cirka 
180-220 meter. 
 
Vertikalstolpar eller s.k. ”ståltorn” kan användas vid långa passager, som till exempel över en stor våtmark. 
Vertikalstolpen har en höjd på omkring 20-30 meter och avståndet mellan de vertikala faslinorna är cirka  
5 meter. Spannet mellan stolparna kan variera beroende på topografi och marken beskaffenhet.  
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Den planerade ledningen kommer att utföras trädsäker, vilket innebär att ledningsgatan görs så bred att inga 
träd intill kraftledningen ska kunna falla på ledningen. Utöver den avverkning som sker inom den inlösta 
skogsgatan måste därför även enstaka så kallade farliga kantträd med jämna mellanrum avverkas i 
sidoområdena, se Figur 2-1. För portalstolpar är skogsgatan cirka 40 meter bred, det vill säga cirka 20 meter 
bred på ömse sidor om ledningens mitt.  
 
Där ledningen går längs med en annan kraftledning kommer den befintliga ledningsgatan till viss del kunna 
nyttjas vilket medför att mindre skog avverkas i jämförelse med om en helt ny ledningsgata ska upprättas. Hur 
mycket skog som måste avverkas vid breddning är beroende av flera olika faktorer, bl.a. den befintliga 
ledningsgatans bredd och områdets terräng. Den befintliga ledningsgatan kommer att breddas med omkring 
20-25 meter.  

Figur 2-1. Principskiss som visar vad som avses med skogsgata respektive ledningsgata. 
 
 

2.2 Markkabel 

Vid användande av ledning i markkabelutförande kommer förläggning av ledningen så långt som möjligt att ske 
i schakt längs väg och befintlig ledning, se schaktskiss i Figur 2-2. Kringfyllnaden runt kablarna kommer att 
bestå av finare grus eller kabelsand. Varningsband kommer att placeras i återfyllnaden för att minimera risken 
för att kablarna skadas vid framtida grävarbeten och liknande.  

Ett arbetsområde kommer tillfälligt att fordras på schaktets båda sidor, dels som arbetsväg för fordon och 
maskiner, dels för hantering av material och schaktmassor. Om ledingen förläggs utmed befintliga mindre vägar 
eller liknande kan dessa i vissa fall tillfälligt användas som arbetsområde och transportväg. Arbetsområdets 
utbredning kommer att variera på olika delsträckor och därmed anpassas efter förutsättningarna på specifika 
platser, se Figur 2-3. I de fall det är möjligt kommer massorna att återanvändas och läggs då tillfälligt upp inom 
arbetsområdet.  
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Figur 2-2. Exempel på schaktskiss i de fall ledningen förläggs i samma kabelgrav som de befintliga markförlagda 45 och 150 kV ledningarna 
söder om Dåva industriområde. 

 

Figur 2-3. Till vänster: schakt i stadsmiljö i vägbana. Till höger: exempel på arbetsområde i stadsmiljö. 

 
Vid svåra passager, som större vägar och vattendrag, kan schaktfri metod användas, t.ex. styrd borrning eller 
hammarborrning.  
 
På sträckor där konflikter finns med andra ledningar, såsom tele- och bredbandsledningar och vatten- och 
avloppsledningar, kommer Umeå Energi i första hand att anpassa sig efter befintliga ledningars positioner. I de 
fall den planerade ledningen kommer att stå i konflikt med befintliga ledningar kommer de nya kablarna att 
förläggas på ett större djup, alternativt kommer man att flytta på de befintliga ledningarna där så är möjligt.  
 
Ovanför ledningen, och cirka 4 meter på var sida av mitten på schaktet, kommer en byggnads- och 
anläggningsfri zon att upprätthållas när ledningen väl är i drift, i syfte att skydda kablarna och hålla dem 
tillgängliga för reparation.  
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3.1 Ledningssträckning A (markkabel) 
Ledningssträckning A är ett cirka en kilometer långt alternativ till sträckning B och föreslås som markförlagd 
ledning då det passerar genom det planerade detaljplaneområdet  m.fl. Sträckningen börjar i 
station Dåva, följer väg och befintlig luftledningsgata i nordöstlig riktning och ansluter till 
luftledningsalternativen C, D eller F via en kabelstolpe. Sträckningen följer en väg från station Dåva och befintlig 
luftledningsgata. 
 

3.2 Ledningssträckning B (markkabel) 
Ledningssträckning B är ett cirka 1,3 kilometer långt alternativ till sträckning A och föreslås som markförlagd 
ledning då det passerar genom det planerade detaljplaneområdet  m.fl., se Figur 3-1. 
Sträckningen börjar i station Dåva och följer väg och befintlig kabelgata i nordöstlig riktning fram till väg 645. 
Därefter går sträckningen söder om och runt detaljplaneområdet och ansluter till sträckning D och E via en 
kabelstolpe.   
 

3.3 Ledningssträckning C (luftledning eller markkabel) 
Ledningssträckning C är cirka 2,4 kilometer långt och är en alternativ väg genom det planerade 
detaljplaneområdet, se Figur 3-1. I huvudsak planeras sträckning C i luftledningsutförande, men även 
markkabelutförande kan bli aktuellt i det fall det visar sig att det inte finns utrymme för en luftledning i 
området. Sträckningen börjar i en kabelstolpe i anslutning till sträckning A, går genom utkanten av den norra 
delen av detaljplaneområdet och ansluter till sträckning E eller F. Sträckningen passerar söder om Hjåggmark 
och passerar på sin väg längs väg 645, skogsbruksmark och Gårdmyran. 
 

3.4 Ledningssträckning D (luftledning) 
Ledningssträckning D är en cirka 8,7 kilometer långt alternativ till E, F och G, se Figur 3-1. Sträckningen börjar i 
anslutning till sträckning A eller B via en kabelstolpe. Sträckningen följer på östra sidan väg 645 i nordlig 
riktning, förbi Hjåggmark och fram till en plats söder om Sörbyn. Där viker sträckningen av österut, går genom 
skogsbruksmark med inslag av jordbruksmark fram till väg 646. Därifrån följer sträckningen på södra sidan av 
väg 645 fram till station Sävar.  
 

3.5 Ledningssträckning E (luftledning) 
Ledningssträckning E är ett cirka 8,8 kilometer långt alternativ till D, F och G. Sträckningen börjar i anslutning till 
sträckning A eller B via en kabelstolpe, följer befintliga 45- och 150 kV-ledningar i cirka 1,6 kilometer och viker 
därefter norrut och går genom obruten skogs- och myrmark i cirka 5,2 kilometer fram till station Sävar.  

 

3.6 Ledningssträckning F (luftledning) 
Ledningssträckning F är ett cirka 6,4 kilometer långt alternativ till D, E och G. Sträckningen börjar i anslutning till 
sträckning A eller B via en kabelstolpe och följer befintliga ledningar hela vägen fram till station Sävar. 

 

3.7 Ledningssträckning G (luftledning)  
Ledningssträckning G är ett cirka 7,2 kilometer långt alternativ till D, E och F. Sträckningen börjar i anslutning till 
sträckning B via en kabelstolpe och följer efter norra sidan av E4an österut fram till väg 649. Där viker den av 
norrut och går genom obruten skogsmark respektive längs befintliga ledningar fram till station Sävar. Detta 
alternativ kräver samordning med och passering av Norrbotniabanan. 
 

3.8 Nollalternativet 
Nollalternativet innebär i det aktuella fallet att koncessionen för en ny 150 kV ledning mellan stationerna Dåva 
och Sävar uteblir. Detta innebär att den tillståndsgivna vindkraftparken Ivarsboda-Gryssjön inte kan anslutas till 
elnätet och att Umeå Energi behöver söka koncession för en ledning på en annan plats för att uppfylla deras 
skyldigheten att ansluta vindkraftparken till elnätet. Det skulle i sin tur innebära att den förnyelsebara energin 
från vindkraftparken inte kan tas tillvara. 
 
Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma vid koncession för ny 
150 kV-ledning uteblir.  
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4 Områdets förutsättningar och bedömning av miljöeffekter 
I följande avsnitt beskrivs områdets förutsättningar, förekommande intressen och miljöns känslighet inom 
utredningsområdet uppdelat på intresseaspekter. För varje intresseaspekt beskrivs även preliminär bedömning 
av miljöeffekter för respektive alternativ ledningssträckning. 
 

4.1 Planförhållanden och infrastruktur 

4.1.1 Förutsättningar 
Trafikverket planerar Norrbotniabanans delsträckning Umeå-Dåva och Dåva-Gryssjön i utredningsområdet 
södra del, se Figur 3-1. Öst om Dåva ligger det planerade detaljplaneområdet  m.fl. (ej antagen). 
Syftet med detaljplanen är att skapa planmässiga förutsättningar för en järnvägsterminal med tillhörande 
verksamheter inom Dåva Företagspark. Planen syftar också till att medge järnvägskoppling till Norrbotniabanan 
samt möjliggöra för industrimark med spåranslutning. Sträckningarna A, B, C och G berör dessa planer. 
 
Umeå kommun arbetar med en fördjupad översiktsplan för Sävar, se Figur 4-1. Ett reviderat planförslag var på 
samråd till sista juni 2020. I planen redovisas bl.a. Norrbotniabanans förordade linjesträckning. Sträckningarna 
D, E, F och G passerar genom olika planerområden: idrottsområde, grönstråk, verksamhetsområde (ej 
bostadsbebyggelse) och reservat för industrispår, se Figur 4-1. 

 
Figur 4-1. Alternativa sträckningar i förhållande till Fördjupningen Sävar. N2: Norra idrottsområdet, N4: Gröna kopplingar nor om E4, V3: 

Västra verksamhetsområdet, R1: Reservat för industrispår från Norrbotniabanan.   

Ledningssträckningarna berör i varierande grad vägarna 645, 646, 649 och E4:an, Umeå Energis befintliga 45 
kV- och 150 kV-ledningar och den planerade Norrbotniabanan, se Figur 3-1. De sträckningar som planeras i 
markkabelutförande berör även markförlagd infrastruktur såsom andra elledningar. 
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4.1.2 Förutsedd miljöpåverkan 
En ny 150 kV-ledning kan innebära en påverkan på den kommunala planeringen om den står i konflikt med vad 
som planeras. Sträckningarna A, B och C är anpassade till den planerade detaljplanen och sträckning G till 
Norrbotniabanan vid Dåva och kan vid detaljprojektering justeras efter planarbetet. En ledning enligt någon av 
sträckningarna D, E, F och G utgör inget ett hinder för planerad verksamhet då de i huvudsak följer befintlig och 
planerad infrastruktur genom planområdena. Hänsyn till planer i området tas vid detaljprojektering 
tillsammans med kommunen och därmed bedöms inte de föreslagna sträckningarna innebära några effekter på 
planförhållandena under bygg- och driftskedet. 
 
Påverkan på infrastruktur av en ny ledning i markkabel- eller luftledningsutförande sker i form av korsande av 
befintlig infrastruktur, men även av planerad infrastruktur såsom Norrbotniabanan. Effekter är att det finns risk 
för störning från verksamheten på infrastruktur under anläggningsskedet. Dessa effekter är dock kortvariga och 
när ledningen är på plats utgör den inget hinder för befintlig eller planerad infrastruktur. Samråd sker med 
berörda lednings- och vägägare under detaljprojekteringen. Sträckningarnas effekter på infrastruktur bedöms 
som begränsade under bygg- och driftskedet. 
 

4.2 Markanvändning och boendemiljö  

4.2.1 Förutsättningar 
Landskapet i utredningsområdet är flackt till svagt kuperat och markanvändningen består främst i skogsbruk 
och rennäring, läs vidare i avsnitt 4.5 Rennäring. Markerna i stråken är i övrigt tillgängliga för skoteråkning, jakt, 
bär- och svampplockning och som strövområde. Jordbruksmark passeras i Sundbäck (sträckning A, B och C) och 
i Sörbyn (sträckning D), se Figur 4-2. I västra delen av området ligger Dåva industriområde och det 
detaljplanelagda området  mf. med planer på järnvägsterminal med efterföljande verksamheter. 
Samlad bostadsbebyggelse i utredningsområdet finns i Hjåggmark, Sörbyn och Sävar. De förslagna 
ledningssträckningarna går i skogsmark minst 100 meter från bostadsbebyggelse. 

4.2.2 Förutsedd miljöpåverkan 
Påverkan av en ny ledning på boendemiljö och markanvändning sker under byggfasen i form av markarbeten, 
avverkning för lednings-/kabelgata och anläggningen av ledningen. Effekter under byggskedet kan vara 
begränsad framkomlighet och förändrade ljudnivåer. Effekterna är dock kortvariga och när ledningen är i drift 
utgör den inget hinder från att röra sig i området. Effekter från en luftledning under drift är att skogsbruksmark 
tas i anspråk och kan vara av visuell art, speciellt i öppna delar av landskapet, men kan begränsas av 
mellanliggande vegetation och om ledningen går längs befintlig infrastruktur.  
 
Då en ledning enligt någon av de alternativa sträckningarna är i drift kan skogsbruk utanför ledningsgatan och 
jordbruk fortsätta på samma sätt som idag. Effekten av de alternativa sträckningarna bedöms som begränsade 
för markanvändning under bygg- och driftskedet. 
 
Elektromagnetiska fält är en kombination av elektriska och magnetiska fält som skapas när elektricitet alstras, 
transporteras och förbrukas. Magnetfält som alstras från kraftledningar mäts i tesla (T) eller microtesla (μT). 
Fälten finns överallt i vår miljö, både ute i samhället och i våra hem. Fälten härstammar från bl.a. kraftledningar 
och elapparater. Vid bostäder och kontor alstras i genomsnitt 0,5-1 μT. Magnetfälten försvagas snabbt med 
ökande avstånd till källan. Utredning av förväntade magnetfält kommer att genomföras och presenteras i den 
miljökonsekvensbeskrivning som kommer att upprättas.  
 
De alternativa ledningssträckningarna planeras i skogsmark på behörigt avstånd från bostadshus. Effekten av 
de alternativa sträckningarna bedöms som begränsade på boendemiljö under bygg- och driftskedet. 
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4.3 Naturmiljö  

4.3.1 Förutsättningar 
Sträckningsalternativ A, B och C passerar Hjåggmarksbäcken (SE709619-172553), se Figur 4-2. 
Ledningssträckning C, D, E, F och G passerar Öxbäcken (SE709762-173171), som utgör Natura 2000-område då 
den utgör biflöde till Sävarån, samt Täfteån (SE710127-172820). Alla vattendrag har beslutade 
miljökvalitetsnormer.  
 
I utredningsområdet finns stora våtmarker som ingår i den nationella våtmarksinventeringen (VMI). Sträckning 
E, F och G passerar över våtmarker med klass Vissa naturvärden. Väst om station Sävar passerar sträckning G i 
utkanten av ett sumpskogsområde. 

4.3.2 Förutsedd miljöpåverkan 
Påverkan av en ny ledning på naturmiljön sker under byggfasen i form av markarbeten, avverkning för lednings-
/kabelgata och med uppsättning av stolpar/schaktning. Effekter under byggskedet kan vara förlust av naturlig 
vegetation och tillfälligt förändrade ljudnivåer. En ny ledningsgata kan även medföra positiv påverkan då den 
kan gynna arter som trivs i hävdade marker. 
 
Störningen på fågellivet är kopplat till anläggningsskedet och vid tillfälliga underhålls- och reparationsåtgärder 
under driftskedet. På gällande spänningsnivå kan luftledningar medföra en viss risk för fåglar genom kollision 
med faslinorna. En fördjupad analys om förutsättningar och påverkan på fågellivet kommer att genomföras i 
miljökonsekvensbeskrivningen. 
 
Effekter på våtmarkerna kan undvikas genom placeringen av stolpar. Vid passage av berörda vattendrag 
undviks effekter genom placeringen av stolpar så att strandzonen inte påverkas negativt i någon betydande 
grad alternativt genom att schaktfri metod används, t.ex. styrd borrning, beroende på om ledningen utförs som 
luftledning eller markkabel. En ledning enligt någon av sträckningarna som passerar vattendrag bedöms 
därmed inte påverka naturmiljön i eller kring Natura 2000-vattendraget Öxbäcken på ett betydande sätt. Inget 
tillstånd enligt bestämmelserna i 7 kap miljöbalken behöver därmed sökas.  
 
Sträckning A och F följer längs befintliga ledningar hela vägen. Övriga sträckningar går mer eller mindre genom 
obruten mark och det finns en mer påtaglig risk för effekter på naturmark av en ny ledning längs dessa 
sträckningar då bredare lednings- eller kabelgator kan krävas. Sträckning E kan komma att påverka en 
begränsad del av sumpskogsområdet i och med avverkning av ledningsgata. 
 
Med inarbetande av försiktighetsåtgärder bedöms sammanfattningsvis effekterna av de alternativa 
sträckningarna som obetydliga-begränsade för naturmiljön under bygg- och driftskedet. 
 
En skrivbordsstudie för naturmiljö- och arter kommer genomföras inför val av sträckning och framtagande av 
miljökonsekvensbeskrivning.  
 

4.4 Kulturmiljö 

4.4.1 Förutsättningar 
Över nästa hela Sävar och området söder om E4an finns ett stort utpekad område klassat som en övrig 
kulturhistorisk lämning (L1938:9922) och som utgörs av ett slagfält från 1809, se Figur 4-2. Ett område inom 
slagfältet med rester från detta slag har pekats ut i Skogsstyrelsen kulturhistoriska inventering (Skog- och 
historia). Längs sträckningarna F och G finns det registrerade kulturhistoriska lämningar inom 100 meter från 
sträckningarna.  

4.4.2 Förutsedd miljöpåverkan 
Påverkan av en ny ledning på kulturmiljövärden sker under byggfasen i form av markarbeten och avverkning för 
arbetsområdet. Effekter under byggskedet kan vara att fornlämningar eller historiska lämningar förstörs. 
Effekter av en luftledning under drift kan utgöras av ett nytt visuellt inslag i områden med kulturmiljövärden.  
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4.5.2 Förutsedd miljöpåverkan 
Påverkan av en ny ledning i luft- eller markkabelutförande på rennäringen sker under byggfasen i form av 
avverkning, ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer, samt tillfällig eller bestående nedsättning av 
markens värde som betesmark. Under driftskedet kan effekter uppstå i samband med störningar vid 
underhållsåtgärder, samt att ledningsgatan kan fungera som ett öppet skogsfritt stråk som renarna följer ut ur 
betesmarkerna.  
 
Alla sträckningar passerar genom vinterbetesmark som nyttjas av rennäringen. Det är främst sträckning A, 
delvis C, D, F och G som samordnas med befintlig infrastruktur. Det finns en mer påtaglig risk för effekter på 
rennäringen av en ny ledning längs de sträckningar som inte gör det. Andra verksamheter som också pågår i 
området och som kan skapa kumulativa effekter på rennäringen är framförallt skogsbruk, Dåva industriområde, 
E4an och övriga vägar. Ingen av sträckningarna bedöms dock försvåra rennäringens bedrivande väsentligt och 
bedöms inte utgör något hinder till att pågående markanvändning i området kan fortsätta. Därmed bedöms 
effekterna av något av de redovisade sträckningarna som begränsade för rennäringen under bygg- och 
driftskede. 
 

4.6 Samlad bedömning 
Planerade ledningar är en förutsättning för att tillvarata effektuttaget från vindkraftsprojekt Ivarsboda-Gryssjön 
och att allmänt förstärka elnätet i regionen. En utredning av alternativa ledningssträckningar har utförts inom 
ett stort utredningsområde och ett antal förslag till alternativ har tagits fram.  
 
I detta skede av tillståndsprocessen är den samlade bedömningen att påverkan av betydelse på kommunala 
planer, kulturhistoriska lämningar, våtmark och vattenförekomster av en ledning enligt något av 
sträckningsalternativen går att undvika i samband med detaljprojektering.  
 
Det finns en risk för att negativa effekter uppstår på skogsbruksmark och rennäring av en ledning inom något 
av sträckningarna som inte följer befintlig infrastruktur. Sammanfattningsvis bedöms effekterna av en ledning 
enligt någon av sträckningarna som begränsade för övrig naturmiljö och rennäring. 
 
I övrigt bedöms en ledning enligt någon av sträckningarna ge begränsade effekter på infrastruktur, 
markanvändning och boendemiljö. 
 
Information och synpunkter som inkommer i samrådet, tillsammans med resultat från de natur- och 
fågelutredningar och magnetfältsberäkningar som planeras i projektet, utgör ett viktigt underlag för 
kommande miljökonsekvensbeskrivning där en vidare konsekvensutredning av berörda intressen kommer att 
ske.  
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