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1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund och syfte 
Vattenfall Eldistribution AB avser att söka om förhandsmedgivande och ändring av nätkoncession för linje 

(tillstånd) enligt 2 kapitlet 8 och 27 §§ ellagen avseende de två befintliga 150 kV-ledningarna NL1S2 och NL5 

på sträckan mellan Vattenfall Eldistributions regionnätsstation i Stornorrfors och stolparna 154 och 79, Umeå 

kommun, Västerbottens län, se Figur 1–1.  

De två befintliga 150 kV-ledningarna NL1S2 (Stornorrfors-Vännäs) och NL5 (Stornorrfors-Köpmanholmen) har 

koncessioner som gäller tillsvidare. Koncessionsbesluten meddelades 1975 respektive 1978.  

Vattenfall Eldistribution har uppmärksammat att ledningarna på sträckan mellan Stornorrfors och stolparna 

154 (NL1S2) och 79 (NL5) är placerade något förskjutet söderut jämfört med vad koncessionskartorna utvisar. 

Ett av syftena med ändringsansökan är därför att justera koncessionen för befintliga ledningar enligt den 

placering som de haft sedan de anlades.  

Vattenfall Eldistribution planerar att bygga ut station Stornorrfors, se Figur 1–1. I samband med ombyggnad 

av stationen, och omkoppling av ledningar till denna, behöver de befintliga ledningarna NL1S2 och NL5 

byggas om mellan stolparna 169 och 92 och där de går in i den nya stationen. Dessa planerade ändringar är 

därför ytterligare ett syfte med ändringsansökan.  

Som en del i arbetet inför att ta fram ansökan vill Vattenfall Eldistribution härmed samråda med berörda parter 

enligt miljöbalken.  

 
Figur 1–1. Befintliga 150 kV-ledningar mellan station Stornorrfors och stolparna 154 och 79.  

Den nya stationen ingår inte i denna prövning utan beslutas i samband med bygglov.  
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1.2 Tillståndsansökan 
För att få uppföra, driva och ändra en kraftledning krävs ett tillstånd, nätkoncession för linje, enligt ellagen 

(1997:857). Tillståndsprocessen inleds med samråd med berörda parter enligt 6 kapitlet miljöbalken 

(1998:808). Ansökan ska innehålla en miljökonsekvensbeskrivning enligt 6 kapitlet miljöbalken och 

miljöbedömningsförordningen (2017:966). Koncessionsansökan lämnas till Energimarknadsinspektionen (Ei) 

som handlägger ärendet och efter remisshantering fattar beslut. Ansökan omfattar bland annat teknisk 

beskrivning, fastighetsägarförteckning, miljökonsekvensbeskrivning och karta. 

Rubricerade ledningar utgörs av två befintliga 150 kV-ledningar som har stått på samma plats i cirka 45 år. Nu 

behöver koncessionerna justeras och Vattenfall Eldistribution kommer därför att ansöka om 

förhandsmedgivande och ändring av koncessionerna enligt 2 kapitlet 8 och 27 § ellagen.  

Ledningarna NL1S2 och NL5 är en del av Vattenfall Eldistributions maskade elnät som har som ändamål att 

upprätthålla ett intakt kraftsystem i mellersta Norrland och Umeåregionen. Den nya stationen planeras att 

färdigställas under 2024 och då ska de två ledningarna anslutas till den nya stationen. Det är därmed 

brådskande och av yttersta vikt att ledningarna då är byggklara. För att detta ska vara möjligt kommer även ett 

förhandsmedgivande enligt 2 kapitlet 8 § ellagen att sökas.  

1.3 Inbjudan till samråd 
Vattenfall Eldistribution bjuder in till ett skriftligt samråd enligt 6 kap. 23–25 §§ miljöbalken för rubricerat 

ärende.  

Syftet med samrådet är att informera om projektet och att inhämta synpunkter och information som kan vara 

värdefull för projektet och för avgränsning av innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivning som 

ska bifogas tillståndsansökan.  

Synpunkter och information som kan vara värdefulla för det fortsatta arbetet lämnas senast fredag den  

14 januari 2022 skriftligen via e-post till jenny.lundberg@sweco.se eller till: 

Jenny Lundberg 

Sweco Sverige AB 

Box 864 

891 18 Örnsköldsvik 

Har ni några frågor är ni välkommen att kontakta Jenny via telefon 073-098 62 46 eller e-post 

jenny.lundberg@sweco.se 

Under vecka 52 och vecka 1 2022 är Jenny svår att nå på grund av julledighet. 

Personuppgifter (namn och adress) till berörda i samrådet är hämtat från Lantmäteriet och Skatteverket. Syftet 

är att genomföra samrådsförfarande enligt kap. 6 miljöbalken. 
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2 TEKNISK UTFORMNING 

2.1 Befintliga ledningar 
De befintliga luftledningarna NL1S2 och NL5 har en nominell spänning på 150 kV och en 

konstruktionsspänning på 170 kV. Ledningarna är cirka 3,7 kilometer långa på sträckan mellan station 

Stornorrfors och stolparna 154 och 79. Stolparna är utformade som portalstolpar i trä, se Figur 2–1, och har 

en ungefärlig höjd på 15–30 meter beroende på terrängförhållanden och avståndet mellan stolparna. 

Fasbredden (avståndet mellan ytterfaser) är cirka tio meter, avståndet mellan faslinorna är cirka fem meter 

och normalspannet mellan stolparna är omkring 140–250 meter.  

 
Figur 2–1. Portalstolpe på den aktuella sträckan. 

2.2 Ändrad delsträcka 
Vattenfall Eldistribution planerar att bygga ut station Stornorrfors, se Figur 2–2. I samband med ombyggnad 

av stationen, och omkoppling av ledningar till denna, behöver de befintliga ledningarna NL1S2 och NL5 

byggas om mellan stolparna 169 och 92 och där de går in i den nya stationen.  

Mellan stolparna 169 och 92 på nordvästra sidan av Sjöforsdammen och stolparna 172 och 95 vid den nya 

stationen, se Figur 2–2, kommer stolpar och linor att bytas ut. Från stolparna 172 och 95 leds ledningarna in i 

den nya stationen. De nya stolparna planeras, beroende på terrängförhållandena, att utformas som en 

variation mellan enkelstolpar och portalstolpar. Ledningarna byggs antingen med trästolpar och/eller med en 

kombination mellan, trä-, stål- och kompositstolpar. I övrigt kommer portalstolparna utformas enligt dagens 

standard och ha samma utformning som befintliga ledningar. 
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Figur 2–2. Karta över den sträckning som behöver byggas om. 

En enkelstolpe har en ungefärlig totalhöjd på 30 meter och avståndet mellan faslinorna är cirka fyra meter i 

höjdled och cirka fem meter i sidled. Spannet mellan stolparna kan variera beroende på topografi och 

markens beskaffenhet. Normalspannet för denna typ av ledningar är mellan 130–220 meter, men spannet kan 

vara både kortare och längre.   

Ledningarna kommer att förses med en eller två topplinor beroende på ledningens utformning. 

Vattenfall Eldistribution fasar ut kreosotimpregnerade stolpar, vilket innebär att inga nya inköp av 

kreosotimpregnerade stolpar görs vid reinvestering eller anläggande av nya ledningar. 

2.3 Tillvägagångssätt under rasering 
I och med ombyggnaden av de två nya ledningarna in i den nya stationen ska de sträckor av befintliga 

ledningar som inte längre används raseras, se Figur 2–2. De delsträckor som ska raseras är cirka 700 meter 

(NL1S2) respektive cirka 600 meter (NL5) långa. En anmälan för samråd enligt 12 kapitlet 6 § miljöbalken 

upprättas vid behov. 

Ledningarna består av faslinor, isolatorer och portalstolpar i trä. Alla åtgärder kommer att ske inom befintlig 

ledningsgata och det nya stationsområdet. Vid raseringen uppstår markingrepp vid stolpplatserna. Stolphålen 

kommer att fyllas igen med befintliga jordmassor. Befintligt vägnät bedöms kunna användas för transporter till 

och från ledningsgatan. Tillfälliga upplag av stolpar och linor kommer att anläggas invid befintliga vägar. 

Sådana platser upprättas inte på platser med vattenförekomster. Nedmonterade stolpar kommer att 

transporteras till godkänd mottagningsanläggning för destruktion. Raserad lina, stål samt isolatorer 

transporteras till återvinningsanläggning. 
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3 Områdets förutsättningar och bedömning av miljöeffekter 

3.1 Elektriska och magnetiska fält 
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 bl.a. 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 högspänningsanläggningar. Fältet avskärmas lätt av t.ex. växter 

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 

faslinornas inbördes placering och avståndet emellan dem. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på 

avståndet till ledningen men avskärmas inte av normala byggnadsmaterial.  

När det gäller elektriska och magnetiska fält utgår Vattenfall Eldistribution i sitt arbete ifrån miljöbalkens 

försiktighetsprincip. Vattenfall Eldistribution följer aktivt forskningen inom området för att anpassa sin 

verksamhet till eventuella risker. Trots mångårig forskning runt om i världen finns ännu inga säkra, entydiga 

resultat som visar om växlande magnetfält påverkar oss människor negativt. Mot bakgrund av detta bedöms 

inte elektromagnetiska fält ha betydande miljöeffekt.  

Det vetenskapliga underlaget anses fortfarande inte tillräckligt gediget för att det ska gå att sätta ett 

gränsvärde. Energimarknadsinspektionen rekommenderar dock att elbolag bör utreda möjligheter för att 

reducera magnetfältsnivåer vid de platser där människor vistas stadigvarande om magnetfältsvärdet 

överstiger 0,4 mikrotesla (μT). Vattenfall Eldistribution följer denna rekommendation. Förutsättningarna i detta 

projekt beskrivs i avsnitt 3.3 nedan.  

3.2 Landskap och boendemiljö 
Landskapet som berörs av de befintliga luftledningarna är flackt till svagt kuperat och domineras av Svenska 

kraftnäts två 400 kV-ledningar och Vattenfall Eldistributions två 150 kV-ledningar, samt även av Umeå Energis 

elledningar vid station Stornorrfors. Terrängen längs ledningarna består av öppet jordbrukslandskap och 

skogsmark med inslag av vatten och mindre vägar. En kortare sträcka i ytterkanten av Umeå Sörfors 

Golfklubbs golfbana gränsar till ledningarna. Tillsammans dominerar elledningarna landskapsbilden där 

landskapet är öppet.  

Ändringen av de två ledningarna sker i skogsmark vid station Stornorrfors. På grund av den visuellt 

kumulativa påverkan som Svenska kraftnäts och Vattenfall Eldistributions elledningar tillsammans skapar 

bedöms effekterna på boendemiljön vad gäller visuell påverkan i de öppna delarna av landskapet som 

oförändrade vid fortsatt drift och underhåll. Ledningarna behåller samma utseende som de haft i cirka 45 år 

och ingen ny påverkan sker på landskapsbilden där människor bor och vistas. 

En magnetfältsberäkning har genomförts för de två fastigheter med bostadshus som står närmast 

ledningarna.  

Beräkningen, som även innefattar Svenska kraftnäts ledningar, visar på att magnetfältets årsmedelvärde 

ligger på 0,39 uT vid husväggen på bostadshuset för den södra fastigheten Sörfors 34:1 med hänsyn tagen till 

en befintlig skärmslinga som är uppförd på fastigheten. I enlighet med praxis avser Vattenfall Eldistribution 

inte att utreda ytterligare magnetfältssänkande åtgärder på fastigheten. 
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Beräkningen visar på magnetfältsvärde 0,42 uT vid husväggen på bostadshuset på den norra fastigheten 

Sörfors 13:1 och magnetfältet överstiger därmed precis 0,4 uT. I följande utredningsarbete kommer Vattenfall 

Eldistribution därför att utreda flytt av stolpar för den närmast stående ledningen NL1S2 som lämplig åtgärd. 

Flytten kan ske till det mellanrum mellan ledningarna NL1S2 och NL5 som Umeå Energis tidigare raserade 

ledning lämnat kvar. Effekter, konsekvenser och kostnader för denna åtgärd kommer att beskrivas i 

miljökonsekvensbeskrivningen.  

3.3 Naturmiljö och fågel 
I nordväst passerar ledningarna NL1S2 och NL5 en värdetrakt för vitryggig hackspett, se Figur 3–1. 

Värdetrakten kan utgöra lämpliga födosökshabitat för mindre- och vitryggig hackspett. Ledningarna passerar 

över Sörforsdammen som är ett Natura 2000-område på grund av dess skyddsvärda land- och vattenlevande 

växter. På var sida av dammen byts stolparna ut till högre stolpar för att möjliggöra att ledningarnas faslinor 

kommer längre ifrån vattenytan. Inga förhållanden för dammen kommer att förändras och Natura 2000-

området och dess skyddsvärden kommer inte att påverkas under byggnation, drift eller underhåll. Södra delen 

av ledningarna går genom Nedre Umeälvens värdetrakt med barrskog som är framtagen inom arbete med 

grön infrastruktur.  

 
Figur 3–1. Karta med omgivande utpekade natur- och kulturmiljöintressen. 

Ingen förändring planeras på ledningarna mellan stolparna 154 och 79 och stolparna 169 och 92 under drift 

och underhåll jämfört med i dag. Det kan dock som åtgärd bli aktuellt att flytta ett antal stolpar vid fastigheten 

Sörfors 13:1, men detta sker i så fall inom befintlig ledningsgata och ingen ny påverkan på naturmark sker. 

För övrig sträcka planeras alla åtgärder på ledningarna (ombyggnation, rasering, drift och underhåll) att 

genomföras inom befintlig ledningsgata och det nya stationsområdet varpå ingen ny påverkan sker i 

naturmark.  
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Högre stolpar på sista sträckan in mot station Stornorrfors kan ha en inverkan på fågellivet i området. Effekter, 

konsekvenser och hänsynsåtgärder kommer att beskrivas i den kommande miljökonsekvensbeskrivningen. 

Åtgärderna kommer inte leda till avverkningar av träd, varvid effekterna på mindre- och vitryggig hackspett 

bedöms som obetydlig. För resterande fågelliv bedöms effekterna vara begränsade. 

Eftersom ledningarna har stått på samma plats i cirka 45 år har naturmiljön anpassat sig till ledningsgatan och 

fortlöpande underhållsåtgärder. Den sammanfattade bedömningen är att inga negativa effekter på naturmiljön 

bedöms uppkomma av ledningarna under ombyggnation, rasering, drift eller underhåll.  

3.4 Rennäring  
Ledningarna ligger inom Ran och Ubmeje Tjeälddie samebyars vinterbetesmarker. Det är främst Ran sameby 

som nyttjar markerna. De befintliga ledningarna passerar, tillsammans med Svenska kraftnäts ledningar, ett 

stort område av riksintresse för rennäringen som även utpekats som trivselland. Trivselland är områden dit 

renarna naturligt söker sig för bete och vila under en längre period.  

Genom vattenregleringen i Umeälven har Ran samebys flytt av renarna över älven försvårats eller i vissa fall 

omöjliggjorts på grund av det dåliga isläget som är en följd av vattenregleringen. Under lång tid har samebyn 

därför haft svårt att nyttja området söder om Stornorrfors som betesland under vintern, men historiskt så har 

området använts för vinterbete. Med hjälp av lastbil har samebyn kunnat nyttja området igen under modern 

tid. Samebyn inleder med att nyttja betesmarkerna längre österut mot kusten genom att lasta renarna på 

lastbil som körs till områden söder om Stornorrfors. Sedan betar sig renarna västerut fram till vårflytten. 

Området kring station Stornorrfors fungerar som uppsamlingsområde under våren dit renarna naturligt 

samlas. Samebyn bygger då upp tillfälliga hagar dit renarna samlas in för att sedan flyttas samlat över 

Umeälven vidare norrut. Passagen vid station Stornorrfors och efterföljande passage av väg och järnväg är 

svåra passager.  

På sin väg norrut/västerut drivs renarna i dag sydväst om stationsområdet, där det idag är ledningsgata. 

Passagen avgränsas huvudsakligen av stationsområdet, och den täta skogen strax söder om stationen, och 

ett mindre vattendrag i söder. Detta vattendrag är ofta oförutsägbart på våren och man vill inte komma för 

nära då både renar och skotrar kan fastna. 

Andra verksamheter som också pågår inom samebyns betesmark, och som kan skapa kumulativa effekter på 

rennäringen är framförallt skogsbruk, vindkraftparker, Inlandsbanan och väg E45.  

Ingen förändring sker på ledningarna mellan stolparna 154 och 79 och stolparna 169 och 92 jämfört med i 

dag. Det kan dock som åtgärd bli aktuellt att flytta ett antal stolpar vid fastigheten Sörfors 13:1, men detta sker 

i så fall inom befintlig ledningsgata och ingen ny påverkan på rennäring sker. För övrig sträcka förbi station 

Stornorrfors sker alla åtgärder på ledningarna (ombyggnation, rasering, drift och underhåll) inom befintlig 

ledningsgata och det nya stationsområdet varpå ingen ny påverkan av ledningarna sker på naturmark.  

De planerade förändringarna bedöms inte utgöra påtaglig skada på riksintresset för rennäring då ledningarna 

inte bedöms försvåra rennäringens bedrivande väsentligt och inte utgör något hinder till att pågående 

markanvändning kan fortsätta. Eventuella effekter av ledningsändringarna, med ökad mänsklig aktivitet och 

tillfälligt förhöjda ljudnivåer, bedöms som begränsade och tillfälliga för rennäringen i det fall renarna befinner 

sig i området. Om renarna inte befinner sig i området bedöms inga negativa effekter uppkomma då 

ledningsändringarna inte begränsar renarnas framkomlighet i ledningsgatan under drift och underhåll. 
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3.5 Bedömning av betydande miljöpåverkan 
Vattenfall Eldistribution bedömer att verksamheten inte kan antas medföra en betydande miljöpåverkan enligt 

miljöbalkens bestämmelser. Bedömningen grundar sig på att ledningarna stått på samma plats i cirka 45 år 

och att inga nya intrång eller effekter sker på landskapsbild, boendemiljö, naturmiljö och rennäring, varken vid 

rasering och ombyggnation av den södra delen av ledningarna eller under fortsatt drift och underhåll för hela 

sträckan. Vattenfall Eldistribution kommer utreda möjligheten för att reducera magnetfältsnivån vid 

bostadshuset på den norra fastigheten.  

4 Fortsatt arbete 
Efter samrådet kommer inkomna synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse som biläggs till 

förhandsmedgivandet och ansökan om ändring av två koncessioner. Denna kommer innehålla Vattenfall 

Eldistributions kommentarer med anledning av synpunkterna. En liten miljökonsekvensbeskrivning (förutsatt 

att länsstyrelsen delar Vattenfall Eldistributions bedömning att det inte föreligger betydande miljöpåverkan) 

kommer att arbetas fram för ledningarna som behandlar konsekvenserna under byggnation, drift och 

underhåll och vid behov lämpliga försiktighetsåtgärder. 

De viktigaste frågorna i miljökonsekvensbeskrivningen är direkta och indirekta konsekvenser för landskap, 

boendemiljö, naturmiljö, fågel och rennäring.  

Ansökan om förhandsmedgivande och ändring av de två koncessionerna planeras att lämnas in våren 2022. 

5 Rätten till mark på annans fastighet 
I samband med att koncession och övriga tillstånd erhålls behöver ledningshavaren säkra rätten till mark för 

ledningen samt dess tillbehör. Detta sker vanligtvis i överenskommelse mellan berörda fastighetsägare och 

ledningshavaren genom undertecknande av ett avtalsservitut, så kallat markupplåtelseavtal.  

Vid tecknande av markupplåtelseavtal förblir marken i fastighetsägarens ägo och ledningshavaren ges rätt att 

nyttja området enlig i avtalet givna villkor. För markupplåtelseavtalet utgår en engångsersättning för 

markintrånget, därtill ersätts markägaren för eventuell övrig skada som uppkommer i samband med 

anläggningsarbeten eller liknande. Markupplåtelseavtalet skrivs in i fastighetsregistret och kan komma att 

ligga till grund för ansökan om ledningsrätt. 

I de fall ett projekt omfattar ombyggnad av befintlig ledning finns oftast markupplåtelseavtal eller ledningsrätt 

sedan tidigare. I dessa fall ses befintliga rättigheter över och justeras vid behov. 

 


