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Ang. dnr. [2018-102495] 

Begäran om komplettering till ansökan om förlängd nätkoncession för linje för en befintlig 
[150] kV (nominell spänning) kraftledning i luft- och markledningsutförande mellan Svartbyn 
och Notviken i Bodens och Luleå kommun, Norrbotten län. 
Vattenfall Eldistribution AB vill härmed komplettera ansökan i enlighet med er begäran.   

Teknisk information 

• Ange den effekt (MW) som ledningen överför. 

Effektbehov: PL11 S2: Svartbyn-Notviken: 47 MW. 

• Ange den överföringskapacitet (MW) som ledningen är dimensionerad för. Om 
överföringskapaciteten är högre än effektbehov så behöver ni motivera det. 

Överföringskapacitet: PL11 S2: Svartbyn-Notviken: 144 MW @ 135 kV, 50° konstruktionstemp & 30° 
omgivningstemp (sommarrate) 

Effektbehovet styrs av hur mycket ledningen används, alltså av yttre faktorer. Överföringskapaciteten 
beror på vilken linarea ledningen har (i detta fall 593 mm2), och beskriver alltså hur mycket ledningen 
klarar av att föra över. Den standardlinarea (593 mm2) som aktuell ledning innehar, resulterar i ovan   
överföringskapacitet.  

• Ange ledningens tvärsnittsareor (mm²) ledningen har för att uppnå överföringskapacitet som 
anges i punkten ovan. Ange varför den är lämplig för den befintliga ledningen. 

De exakta grunderna för val av linarea när ledningen byggdes eller reinvesterades är idag inte kända 
men korrelerar med det då förekommande effektbehovet. Vid nybyggnation och reinvestering 
använder Vattenfall Eldistribution som regel ett fåtal standardiserade linareor, vilket innebär att bland 
annat konstruktion, underhåll och reservdelshållning blir mer effektiv, vilket i förlängningen bidrar till ett 
mer kostnadseffektivt elnät. Man behöver även beakta anslutningsplikten vilken medför att 
effektbehovet kan komma att ändras i framtiden.    

Linarean är 593 mm2, vilket ger aktuell ledning en minsta överföringsförmåga om 144 MVA vid 
driftspänningen 135 kV. Vid byggnation av kraftledningar använder Vattenfall Eldistribution ett fåtal 
standardiserade linareor, där Feal 593 är den klenaste linarean, vilket gör att ledningar kan 
konstrueras och byggas rationellt. Att standardisera och begränsa antalet dimensioner gör också att 
elnätet kan drivas rationellt och kostnadseffektivt. 
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• Enligt miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att en flytt av transformatorstationen i 
Svartbyn är under planering. Det framgår även att flytten kommer att ske inom samma 
fastighet och påverkar därmed inte koncessionen. Är flytten inom stationsområdet? 

Sökande utreder möjligheten att flytta transformatorstationen inom samma fastighet och inom 
befintligt stationsområde. 

Natur och arter 

• Ni behöver beskriva vilka skyddsåtgärder ni kommer att vidta för våta miljöer i samband med 
underhåll.   

Skyddsåtgärder vid underhåll i våta miljöer beskriv i inlämnad MKB sid 35. Inför röjnings- och 
underhållsåtgärder kommer Sökanden att genomföra samråd med länsstyrelsen enligt 12 kapitlet, 6 § 
miljöbalken. Vidare kommer försiktighetsåtgärder vidtas vid underhåll, såsom användning av fordon 
som är anpassade för våta miljöer, använda befintliga vägar så långt som möjligt mm. 

• Kommer det vara aktuellt med andra stolpar än trä i våtmarker? Om ja, vilka?   

Aktuella stolptyper beskrivs i inlämnad MKB sid 30. Vid byte av stolpar kommer andra alternativ än 
kreosot impregnerade stolpar att användas. Möjliga alternativa stolptyper kan vara av: komposit, 
trästolpar med annan impregnering etc. 

• Ni behöver beskriva vilka skyddsåtgärder ni tänker vidta för fåglar.   
Kommunikation mellan Norrbottens Ornitologiska Förening och Vattenfall Eldistribution sker 
kontinuerligt och enligt ett utlåtande utgör befintlig ledning inte något hinder av betydelse för fågellivet i 
Gammelstadsviken (s.35 MKB). Eftersom dialogen uträttas löpande, har berörd ornitologisk förening 
en ständig möjlighet att yttra sig. Berörd ledning har inte kommit upp på något av dessa 
sammanträden.  

Det kan även sägas att Sökanden regelmässigt samråder med länsstyrelsen enligt 12 kap. 6 § 
miljöbalken inför att det ska ske skogligt underhåll som kan komma att väsentligt ändra naturmiljön. 
Sökanden kommer att följa de åtgärder som länsstyrelsen förelägger Sökanden att vidta för att 
begränsa och motverka skador på naturmiljön, inklusive fågel. Sökanden kommer därutöver att söka 
eventuella dispenser och tillstånd när så krävs. Eftersom naturvärden och metoder för underhåll 
förändras över tid kan Sökanden inte åta sig att vidta vissa specifika skyddsåtgärder utan detta är som 
angetts något som lämpligen hanteras i dialog med länsstyrelsen.  

• Har ni gjort ett utdrag ur Artdatabanken på skyddsklassade arter? Om detta genomförts 
behöver det framgå tydligare, och om så inte är fallet behöver ansökan kompletteras med 
denna information.    

Data har begärts ut från SLU enligt följande parametrar:   

Fåglar: Utbredningsområde 500 meter från ledningen. Rödlistade arter, arter i   
fågeldirektivets bilaga 1 och skyddsklassade arter, från och med år 2000.   

Övriga arter (växter, grod-och kräldjur, insekter och däggdjur): Utbredningsområde 200 meter från 
ledningen. Rödlistade arter, N2000, (habitatdirektivets bilaga 2,4,5), fridlysta arter (exkl fåglar) och 
skyddsklassade arter, från och med år 2000.   

Se Bilaga I. 

• Enligt miljökonsekvensbeskrivningen framgår det att en översiktlig sökning på ett större område 
runt aktuell kraftledning visar på 10 rapporter av rödlistade fågelarter. Ni behöver specificera 
vad ni menar med ett större område. Hur har ni avgränsat området?   

500 m på vardera sida om ledningen (1000 m ledningsgata). 

• Enligt er miljökonsekvensbeskrivning har ni varit i kontakt med en lokal ornitologisk förening 
där det framkommit att enligt ett utlåtande utgör befintlig ledning inte något hinder av 
betydelse för fågellivet i Gammelstadsviken. Vi skulle vilja ta del av utlåtandet som föreningen 
har gjort. 
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Kommunikation mellan Norrbottens Ornitologiska Förening och Vattenfall Eldistribution sker 
kontinuerligt och enligt ett utlåtande utgör befintlig ledning inte något hinder av betydelse för fågellivet i 
Gammelstadsviken (s.35 MKB). Eftersom dialogen uträttas löpande, har Norrbottens ornitologiska 
förening en ständig möjlighet att yttra sig. Befintlig ledning har inte kommit upp på något av dessa 
möten.  

Rennäring 

• Sökt alternativ befinner sig i ett område där rennäring bedrivs. Av 
miljökonsekvensbeskrivningen framgår att besiktningar på ledningarna utförs delvis via 
helikopter. Vilka konsekvenser kan detta få för rennäringen? Planerar ni att föra dialog med 
berörd sameby vid underhåll som kan störa rennäringen?    

Befintlig ledning har funnits i cirka 60 år på platsen vilket innebär att rennäringen anpassat sig. 
Inbjudan till skriftligt samråd inklusive samrådsunderlag sändes till Gällivare sameby den 7 december 
2017. Några yttranden inkom ej.  

Inför underhållsarbeten kontaktas berörd sameby. Eftersom helikoptrar används inom rennäringen, 
anses en besiktning som sker sällan (i bestämda intervall) och under en begränsad tid, inte påverka 
rennäringen nämnvärt. 

Magnetfältsberäkningar 

• Ni behöver presentera värdet på magnetfältet för sökt alternativ för den närmaste bostaden för 
att vi ska kunna bedöma om värdena påverkar människors hälsa.   

Magnetfältsberäkningar har inte genomförts för aktuell ledning då det inte finns några bostäder, skolor 
eller dylikt närheten av ledningen (inom 100 meter). Magnetfältet avtar med avståndet från ledningen 
och efter 100 meter bedöms påverkan från magnetfält vara försumbar (s.41 MKB). 

• Ni behöver ange vilken årsmedelströmlast som ligger till grund för magnetfältet. 

Årsmedelströmlasten som ligger till grund för magnetfältet är: 180 A 

Karta 

• Ni behöver komplettera med en karta för sökt alternativ i skala 1:50 000. Det ska även framgå 
var i Sverige ledningen är belägen.   

Karta i skala 1:50 000 finns i Bilaga II 

Fastighetsägarförteckning 

• Ni behöver komplettera fastighetsägarförteckningen med en version i Excel-format. 

En uppdaterad fastighetsförteckning av de närmst berörda inom 50 meter på vardera sida ledningen 
(100 meter korridor) har tagits ut. Se Bilaga III Fastighetsägarförteckning. 

 

Med vänliga hälsningar   
Vattenfall Eldistribution AB  

 
Gruppchef 
DS-URN 
Koncessioner och miljöfrågor 
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