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Figur 4. Mätpunkt 2 - positiva värden i x-led visar fältets utbredning söder om BL2S5.

Omkring den delsträckan som ska ledningsförstärkas är närmaste bostadshuset omkring 90 meter
från ledningens centrum i östlig riktning och befintlig ledning är ensam.
Vid 90 meter på vardera sida sträckning vid mätpunkt 1 och 2, föreligger ingen risk för att värdet 0,4
µT överskrids utan det understigs med god marginal. Ledningsförstärkningen bedöms således inte
riskera påverka människors hälsa negativt då flödestätheten vid 90 meter är nära noll µT.
Koncessionskarta, GIS-filer
•

Eftersom ni ansökt om att återkalla 6 km av den ansökta sträckningen så behöver ni komma in
med ny koncessionskarta och nya GIS-filer. Ni kan läsa mer på Ei:s hemsida för information
kring GIS-filer.

Sökande avser att ansöka om tillstånd för hela sträckan då det ännu inte är beslutat om någon ny
koncession gällande 130 kV ledningar Hedenlunda – SSAB, Oxelösund. Inskickad shp-fil och
koncessionskarta gäller.
Information om berörda intressen
•

I er ansökan och i er miljökonsekvensbeskrivning har ni beskrivit sträckningen mellan Arnö
och Oxelösund och dess påverkan på olika intressen. Vi behöver veta om det är några
omständigheter eller intressen som inte längre berörs eller som inte är aktuella för sträckan
som ska prövas.

Alla intressen för hela sträckningen presenteras i inlämnad MKB.
Fastighetsförteckning
•

Fastighetsförteckningen som bifogats ansökan är mer än två år gammal och förhållanden kan
ha ändrats sedan dess. Ansökan behöver därför kompletteras med en ny förteckning över
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Figur 3. Mätpunkt 1 - positiva värden i x-led visar fältets utbredning söder om BL2S5.

Tekniska uppgifter
•

Effektbehov. Ange den effekt (MW) som ledningen överför.

Överföringsbehovet vid nu kända förutsättningar är cirka 175 MW. Överföringsbehovet kan komma att
förändras i framtiden om t.ex. andra elektriska anläggningar ansluts i nätet eller om eleffektbehovet
ändras på annat sätt än vi har kännedom om idag.
•

Överföringskapacitet. Ange den överföringskapacitet (MW) som ledningen är dimensionerad
för. Om överföringskapaciteten inte motsvaras av angivet effektbehov så ska den
tillkommande överföringskapaciteten motiveras.

Överföringskapaciteten är dimensionerad för 200 MW.
•

Tvärsnittsareor. Ange ledningens tvärsnittsarea (mm2) och motivera med dimensionerande
strömvärde. Om ledningen har fler teknikutföranden ska även tvärsnittsareor för dessa anges i
kompletteringen.

Arnö-Oxelösund är idag sammankopplade med både 593 och 234mm2 (aluminiumlegering) vilket ger
överföringsförmåga enligt ovan.
•

Systemjordning. Ange typ av systemjordning, nollpunktsutrustning, beräknad
jordslutningsström och frånkopplingstid. Ange även vilken version av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter som tillämpas på ledningens utförande, samt vilket år och om möjligt
datum som ledningen först sattes i drift.

Ledningen utgör en del av ett direktjordatsystem. Cirka 3 kilometer av befintlig luftledning är byggd år
1953 och resterande del byggdes år 1976, ledningen har konstruerats för att uppfylla då gällande
elsäkerhetsföreskrifter.

Med vänliga hälsningar
Vattenfall Eldistribution AB
Tillståndsspecialist
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Uppdaterad fastighetsförteckning finns i bilaga I samt i bestyrkt form i bilaga II.
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fastighetsägare. Förteckningen ska vara bestyrkt och för remittering behöver Ei även en
förteckning i Excel-format. Ni kan läsa mer på Ei:s hemsida för information kring
fastighetsförteckning.

