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Underlag för samråd enligt Esbokonventionen om ett utbyggnadsförslag för
planerad 400 kV kraftledning mellan station Messaure i Jokkmokks
kommun och korsningspunkten av Torne älv, vid Risudden i Övertorneå
kommun, Norrbottens län, vidare till station Keminmaa i Finland.
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Läsanvisning
I Sverige pågår ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet miljöbalken om ett
utbyggnadsförslag för planerad 400 kV kraftledning mellan transmissionsnätsstation Messaure i Jokkmokks kommun och korsningspunkten av Torne älv,
vid Risudden i Övertorneå kommun, Norrbottens län. Kraftledningen fortsätter
sedan vidare till transmissionsnätsstation Keminmaa i Finland.
Eftersom projektet är gränsöverskridande genomförs även ett samråd enligt artikel
4-5 i ECE-konventionen om miljökonsekvensbeskrivningar i ett gränsöverskridande sammanhang (Esbokonventionen). Som underlag till samrådet enligt
Esbokonventionen har detta dokument tagits fram. Här aktuellt underlag är
baserat på det samrådsunderlag som tagits fram i det svenska avgränsningssamrådet, som har förkortats och översatts till finska.
Den planerade kraftledningen i Sverige blir ungefär 180 km lång. I underlaget för
avgränsningssamrådet har sträckan delats upp i fem delområden. I detta underlag
för samråd enligt Esbokonventionen presenteras huvudsakligen det delområde
som ligger närmast gränsen till Finland, detta benämns delområde 5 och är ca
16 km långt. De preliminära konsekvensbedömningar som gjorts för ledningssträckningen som helhet för respektive miljöaspekt finns inte inkluderade i detta
samrådsunderlag då de bedöms vara av begränsat intresse i samrådet enligt
Esbokonventionen. Istället redovisas en kortfattad samlad bedömning av hela den
svenska sträckningen samt en preliminär bedömning av projektets
gränsöverskridande påverkan.
Den fullständiga innehållsförteckningen hörande till underlaget för avgränsningssamrådet finns bifogad i detta dokument, med en markering av vilka rubriker som
ingår i detta underlag för samråd enligt Esbokonventionen och därmed översatts
till finska. De översatta texterna har i vissa fall förkortats jämfört med i underlaget
för avgränsningssamrådet.
Det fullständiga underlaget för avgränsningssamrådet finns att tillgå på svenska på
projektets hemsida: https://www.svk.se/messaure-keminmaa

The contents of this publication are the
sole responsibility of Svenska kraftnät
and do not necessarily reflect the
opinion of the European Union.

3 (48)

Svenska kraftnät
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift att förvalta Sveriges
transmissionsnät för elkraft, som omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med
stationer och utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el. Svenska
kraftnät utvecklar transmissionsnätet och elmarknaden för att möta samhällets
behov av en säker, miljövänlig och kostnadseffektiv elförsörjning. Därmed har vi
också en viktig roll i klimatpolitiken.
Svenska kraftnät har snart 670 medarbetare, de flesta vid huvudkontoret i
Sundbyberg. Vi har även kontor i Sundsvall, Halmstad och Sollefteå. Ytterligare
flera hundra personer sysselsätts på entreprenad för drift och underhåll av
transmissionsnätet runt om i landet. År 2018 var omsättningen 11,5 miljarder
kronor.
Svenska kraftnät har ett dotterbolag och sex intressebolag, bland andra den
nordiska elbörsen Nord Pool AS. Mer information finns på vår webbplats
www.svk.se.
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Sammanfattning
Affärsverket Svenska kraftnät och deras finska motsvarighet, Fingrid Abp, planerar
en ny kraftledning mellan transmissionsnätsstation Messaure i Jokkmokks
kommun, Norrbottens län, och transmissionsnätsstation Keminmaa i Finland.
Kraftledningen planeras att byggas som en 400 kV luftledning för växelström. Den
nya kraftledningen behövs för att förbättra marknadsintegrationen och utjämna
elpriser mellan Finland och övriga Norden, för ökad försörjningssäkerhet i Finland
och för att ge möjlighet till minskad klimatpåverkan från fossil elproduktion. EUkommissionen har utsett projektet som helhet till ett projekt av gemensamt
intresse.
Detta dokument utgör underlag för samråd enligt Esbokonventionen och omfattar
den del av transmissionsnätsledningen som byggs i Sverige. Det vill säga
sträckningen mellan transmissionsnätsstation Messaure och Risudden vid Torne
älv (korsningspunkten av riksgränsen mellan Sverige och Finland).
Planeringen för kraftledningen är i ett skede där flera alternativa ledningssträckningar inom en bred utredningskorridor studeras. Utredningskorridoren har
föreslagits efter en tidig myndighetsdialog, som omfattade flera alternativa
korridorer. Syftet med det avgränsningssamråd som sker i Sverige är dels att
informera berörda myndigheter och allmänheten om planerna för den nya
kraftledningen, dels att samla in synpunkter och information. En viktig del i såväl
avgränsningssamrådet som samrådet enligt Esbokonventionen är även att avgränsa
innehåll och utformning av den miljökonsekvensbeskrivningen som tas fram inför
tillståndsansökan. Efter samrådet sammanställs alla inkomna yttranden i en
samrådsredogörelse.
Efter samråden görs en samlad bedömning av sträckningsalternativen och Svenska
kraftnät väljer den sträckning för den nya kraftledningen som tillstånd sedan söks
för, så kallad nätkoncession för linje. Inkomna synpunkter utgör en viktig del i
bedömningen. En miljökonsekvensbeskrivning för vald ledningsträckning tas fram
och ligger till grund för kommande koncessionsansökan. Eftersom den nya kraftledningen utgör en utlandsförbindelse sker handläggningen av Energimarknadsinspektionen, men beslut fattas av regeringen.
Den föreslagna utredningskorridoren är cirka 180 kilometer lång och i regel mellan
400 och 500 meter bred, se Figur 1. Den sträcker sig från transmissionsnätsstation
Messaure i Jokkmokks kommun till Risudden i Övertorneå kommun.
Utredningskorridoren följer i huvudsak befintliga transmissionsnätsledningar och
berör kommunerna Jokkmokk, Gällivare, Boden, Överkalix och Övertorneå. Vid
Kalixälven och Torne älv delar sig utredningskorridoren vid respektive plats i två
separata delkorridorer. Delkorridorerna Nord och Syd korsar Kalixälven.
Delkorridor Syd avviker från att följa den befintliga transmissionsnätsledningen.
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Delkorridorerna Väst och Öst korsar Torne älv. Även delkorridor Öst avviker från
att följa den befintliga transmissionsnätsledningen.

Figur 1. Översiktskarta över utredningskorridor mellan transmissionsnätsstation Messaure och finska
gränsen vid Risudden.

Lokaliseringen och utformningen av utredningskorridoren är gjord med hänsyn till
kända värden och intressen. Det är främst totalförsvarets intresseområden,
rennäringen och korsningarna av de stora älvarna som påverkat. Även föreslagen
sträckning inom utredningskorridoren har till stor del utformats utifrån samma
intressen men med justeringar för bostäder samt höga natur- och kulturvärden.
Utredningskorridoren ligger inom ett glest bebyggt område som till stor del består
av skogsmark, olika typer av vattendrag och fuktiga områden. Höjdskillnaderna är
bitvis stora och det finns flera stora älvar inom området. Genomförd naturvärdesinventering visar på mycket höga naturvärden bland annat i skogsområden som
har fått stå orörda länge utan mänsklig påverkan och i myrområden.
Den nya kraftledningen antas medföra betydande miljöpåverkan. För driftskedet
förväntas påverkan uppstå från den nya kraftledningen på totalförsvaret,
befolkning, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, rennäring, klimatet, rekreation
och friluftsliv, naturresurser samt infrastruktur. Under byggskedet förväntas
påverkan uppstå för bland annat närboende samt mark och vatten. Bedömningarna
som kan förutses idag har gjorts utifrån Svenska kraftnäts bedömningsmetodik.
Bedömningarna kan förändras framöver utifrån val och justeringar av slutlig
ledningssträcka, ytterligare information från utredningar och inventeringar och
annan information som kommer fram under samrådet.
Totalförsvaret har intresseområden inom större delen av utredningskorridoren. I
närheten av Messaure finns ett så kallat stoppområde för höga objekt och kopplat
till Lombens skjutfält finns ett så kallat hinderfrihetsområde. Inom dessa krävs
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särskild hänsyn vid lokalisering och teknisk utformning. Målet är att den nya
kraftledningen inom dessa områden ska ha samma höjd eller vara lägre än
befintliga hinder. Den planerade kraftledningens främsta negativa påverkan på
totalförsvarets intresseområden bedöms vara att kraftledningens stolpar och linor
kan komma att försämra hinderfriheten. De negativa konsekvenserna av en ny
luftledning parallellt med befintlig luftledning genom totalförsvarets
intresseområden bedöms kunna bli små till måttliga.
För Svenska kraftnät är det viktigt att boendemiljöer påverkas så lite som möjligt.
Vid planeringen av nya ledningar används Svenska kraftnäts magnetfältspolicy som
ett hjälpmedel, men det går inte alltid att undvika boendemiljöer helt. Enstaka
bostäder kan komma att påverkas negativt av den planerade kraftledningen genom
förhöjt magnetiskt fält och intrång på tomtmark. Det kan även uppstå negativ
påverkan för det visuella intrycket vid bostäder. Konsekvenser från magnetiska fält
och eventuella intrång för boendemiljöer till följd av den nya kraftledningen i sin
helhet bedöms bli små och negativa. För några enstaka bostäder kan dock de
negativa konsekvenserna bli mycket stora.
Inom utredningskorridoren finns många platser med unika visuella värden i form
av sammanhållen karaktär, landmärken och visuella stråk som är välbesökta av
allmänheten. Exempel på sådana platser är vid älvdalarna, öppna landskap vid
Torne älvdal och Kalixälven, samt i de kuperade landskapen mellan
transmissionsnätsstation Messaure och Råneälven. Stora delar är obebodd
naturmark som genomsyras av en känsla av vildmark, vilket är värdefullt för
rekreation och friluftsliv samt turism. Negativ påverkan minskar då andra
luftledningar redan finns i närområdet. Konsekvenserna för att upprätta en ny
luftledning parallellt med den befintliga luftledningen kan bli små till måttliga och
negativa.
Det finns flera olika typer av naturmiljöer inom utredningskorridoren. Det har vid
både skrivbordsstudier och fältinventeringar identifierats många områden med
höga och mycket höga naturvärden. Den nya kraftledningen kommer beröra två
stora Natura 2000-områden: Råneälven samt Torne och Kalix älvsystem.
Utredningskorridoren berör fyra riksintressen för naturvård. Tre av dessa
överlappar med Natura 2000-områdena längs huvudfårorna för de stora älvarna.
Inom utredningskorridoren finns även Karsbergets naturreservat och tre
naturreservat som är under bildande. Påverkan och möjligheter till skyddsåtgärder
främst för Natura 2000-områdena kommer att studeras vidare. Därav bedöms
konsekvenserna av den nya kraftledningen bli obetydliga till stora och negativa för
berörda naturmiljöer.
Kulturmiljön i området bedöms i stort ha ett högt värde och sammantaget bedöms
påverkan bli liten till måttlig. Delar av kulturmiljön kan komma att påverkas, men
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ingen värdekärna förväntas skadas och de upplevelsevärden och pedagogiska
värden som finns i området bibehålls i stor utsträckning.
Utredningskorridoren berör ett antal samebyar i området. Utredningskorridoren
berör flera riksintresseområden för rennäringen, kärnområden, flyttleder,
trivselland och rastbeten. Bedömningen av påverkan och konsekvenserna för
rennäringen kommer att göras i ett senare skede i samråd med samebyarna.
Området kring den planerade ledningen bedöms ha höga värden för rekreation och
friluftsliv. Negativ påverkan bedöms främst uppkomma till följd av det visuella
synintryck som kraftledningen kommer att utgöra. Konsekvenserna av den nya
luftledningen för rekreation och friluftsliv inom utredningskorridoren kan bli små
till måttliga och negativa, samt små till måttliga och positiva för tillgängligheten.
Miljöpåverkan kopplad till byggskedet är främst störningar genom fysiskt intrång
och buller. Fysiska intrång innebär tillfartsvägar till ledningsgatan samt
uppställningsplatser för maskiner och material.
En samlad bedömning av de preliminära konsekvenser som kan uppkomma för
berörda områden och miljöer till följd av den nya kraftledningen som helhet finns i
kapitel 7. Den kommande miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) kommer innehålla
mer specifika beskrivningar av påverkan och de faktiska åtgärder som kommer att
vidtas. Baserat på detta kommer konsekvenserna av planerad ledning att beskrivas
för de intressen och värden som berörs av den ledningssträcka som Svenska
kraftnät slutligen kommer söka koncession för.
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Innehållsförteckning underlag för avgränsningssamråd
Nedan redovisas den innehållsförteckning som finns i underlaget för det svenska
avgränsningssamrådet. De rubriker som markerats i grått finns med i detta
underlag för samråd enligt Esbokonventionen. Notera att för rubrikerna 2.1.2, 6.4
och 6.6 har endast de textavsnitt som handlar om delområde 5, det vill säga det
geografiska området närmast gränsen till Finland tagit med. Gällande bilagorna
har namnen på dessa översatts i kapitel 11, dock inte bilagorna i sig. Endast bilaga 1
och bilaga 10 bifogas detta samråd enligt Esbokonventionen.
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1

Inledning

I detta inledande kapitel beskrivs Svenska kraftnäts uppdrag, syfte och behov av
den planerade ledningen, syftet med detta dokument, beskrivning av vilka metoder
som tillämpats och vilka avgränsningar som gjorts.

1.1

Svenska kraftnäts uppdrag

Svenska kraftnät ansvarar för Sveriges transmissionsnät för elkraft och har
systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Svenska kraftnäts uppdrag, se
Figur 2, kan sammanfattas i följande fyra punkter:
>

Erbjuda säker, effektiv och miljöanpassad överföring av el på
transmissionsnätet.

>

Utöva systemansvaret för el kostnadseffektivt.

>

Främja en öppen svensk, nordisk och europeisk marknad för el.

>

Verka för en robust elförsörjning.

Figur 2. Illustration av elens väg och elhandelns aktörer.

1.2

Behovet av planerad ledning

För att förbättra marknadsintegrationen och utjämna elpriser mellan Finland och
övriga Norden planerar

Svenska

kraftnät

tillsammans med den finska

transmissionsnätsoperatören Fingrid Abp en ny växelströmsförbindelse mellan
Sverige och Finland.

Avsikten är att förbindelsen även ska

medföra

försörjningssäkerhet i Finland, bättre utnyttjande av reglerresurser

ökad

på båda sidor
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av gränsen och minskad klimatpåverkan från fossil elproduktion.

I praktiken

innebär den planerade förbindelsen att en ny kraftledning byggs som komplement
till de två transmissionsnätsledningar som finns mellan Sverige och Finland i
dagsläget. Det kommer innebära att elhandelskapaciteten mellan Sverige
(elområde SE1) och Finland ökar med 40-45 %.
För ökad försörjningssäkerhet innebär den tredje kraftledningen mellan Finland
och Sverige att konsekvenserna vid bortfall av en av de befintliga kraftledningarna
mot Finland blir mycket lindrigare. I dagsläget kan felet medföra stabilitetsproblem
och överlaster i kraftsystemet och resulterar alltid i kraftiga begränsningar i
elhandelskapacitet mellan elområde SE1 och Finland.
För det nordiska kraftsystemet som helhet innebär den tredje kraftledningen
mellan Sverige och Finland att risken för separering av Finland från övriga Norden
minskas. Idag föreligger den risken alltid vid avbrott på en av
växelströmsledningarna mot Finland och separeringen skulle inträffa om fel
uppstår på den andra. Separering av Finland från det nordiska kraftsystemet
innebär minskning av robustheten i systemet. En tredje kraftledning möjliggör
därmed att underhållsarbeten och reparationer på ledningarna mot Finland kan
genomföras med bibehållen robusthet för det nordiska kraftsystemet.
Genomförda nätanalyser visar att den mest fördelaktiga nätlösningen är att ansluta
den planerade växelströmsförbindelsen till transmissionsnätstation Messaure i
Norrbottens län. Andra alternativ som analyserats skulle kräva förstärkningar av
andra delar av det svenska transmissionsnätet och har därför avfärdats.
Den nya kraftledningen kommer gå från transmissionsnätsstation Messaure i
Jokkmokks kommun, till transmissionsnätsstation Keminmaa i Finland. Fingrid
bygger sedan vidare till transmissionsnätsstation Pyhänselkä i ett separat projekt.

1.3

Projekt av gemensamt intresse

Projektet utsågs 2017-11-23 till EU-kommissionens lista över projekt av gemensamt
intresse (Projects of Common Interest, PCI). Status kan beviljas projekt som är
väsentliga för EU:s inre energimarknad och för att uppnå EU:s energipolitiska mål.
Huvudsyftet med EU:s energipolitik är en ekonomisk, leveranssäker och hållbart
producerad energi. PCI-projekt omfattas av EU:s förordning nr 347/2013 som
anger att den planerade förbindelsen med Finland ska betraktas som ett angeläget
allmänt intresse och att handläggningen av ärendet ska prioriteras hos berörda
myndigheter. Bestämmelserna i PCI-förordningen får för svensk del innebörden att
ett projekt av gemensamt intresse ska ges samma status som ett riksintresse för
energidistribution enligt 3 kapitlet 8 § andra stycket miljöbalken (1998:808).
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1.4

Syftet med samråden

När en ny kraftledning ska byggas behöver nätägaren, i detta fall Svenska kraftnät,
ansöka om tillstånd (koncession) hos Energimarknadsinspektionen (Ei). Då
kraftledningen utgör en utlandsförbindelse handläggs ärendet av Ei för att sedan
lämnas över, tillsammans med ett förslag till beslut, till regeringen. Tillståndet
kommer gälla för den del av kraftledningen som byggs inom Sverige. Vid prövning
av en koncessionsansökan ska miljöbalkens (MB) lagstiftning avseende samråd
tillämpas. Samrådsprocessen följer därför lagstiftningen i MB som reglerar den
specifika miljöbedömningen, hur processen med att ta fram en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska gå till och vad en MKB ska innehålla. En
mycket viktig del av den specifika miljöbedömningen är samrådet.
Samrådet inför koncessionsansökan innefattar verksamhetens lokalisering,
omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra
i sig eller till följd av yttre händelser samt miljökonsekvensbeskrivningens innehåll
och utformning. Svenska kraftnäts samrådsprocess för nya kraftledningar
genomförs i flera steg.
Processen för att ansöka om tillstånd hos Energimarknadsinspektionen
•

Utredning och förstudie
Behovet av en ny elförbindelse identifieras, flera områden väljs ut och
utreds vidare inför myndighetsdialog.

•

Myndighetsdialog
Flera olika utredningskorridorer presenteras för berörda kommuner och
länsstyrelser samt andra aktörer som kan ha avgörande intressen.

•

Val av utredningskorridor
En utredningskorridor väljs utifrån en samlad bedömning från
myndighetsdialogen och egna utredningar.

•

Sträckningsförslag
Ett förslag på sträckning inom den valda utredningskorridoren tas fram.

•

Samråd om sträckningsförslag
Sträckningsförslaget presenteras i ett samrådsunderlag och synpunkter
samlas in.

•

Samrådsredogörelse
Synpunkterna bemöts och sammanställs i en samrådsredogörelse som
läggs ut på www.svk.se
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•

Val av sträckning
En sträckning väljs utifrån en samlad bedömning där inkomna synpunkter
utgör en viktig del.

•

Tillståndsansökan
En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) tas fram och skickas tillsammans
med ansökan till Energimarknadsinspektionen.

•

Tillstånd
Energimarknadsinspektionen fattar beslut om tillstånd (koncession).
Tillstånd till en utlandsförbindelse lämnas av regeringen efter att Ei
handlagt ärendet.

Utöver den koncession som regeringen i detta fall beslutar om krävs ytterligare
samråd, tillstånd och dispenser.

1.4.1

Myndighetsdialog

Som en del i Svenska kraftnäts tidiga process för lokaliseringsutredning genomförs
en myndighetsdialog med berörda kommuner, länsstyrelser och andra aktörer som
kan ha avgörande intressen. Inom ramen för denna dialog beskrivs flera
identifierade potentiella utredningskorridorer, se även kapitel 6.
Svenska kraftnät genomförde under vintern 2018 till 2019 en myndighetsdialog om
flera utredningskorridorer mellan transmissionsnätsstation Messaure i Jokkmokks
kommun och korsningspunkten över Torne älv, vid Risudden i Övertorneå
kommun. Myndighetsdialogen mynnade ut i den korridor som utsetts till
huvudalternativ samt flera alternativa korridorer vilka i nuläget bedöms innebära
en större påverkan på omgivningen än huvudalternativet. Valet av huvudalternativ
beror till stor del på Försvarsmaktens synpunkter då det är svårt att i övrigt finna
en framkomlig väg förbi totalförsvarets riksintresseområden.

1.4.2 Undersökningssamråd och betydande miljöpåverkan
Enligt 6 kapitlet 23 § MB ska verksamhetsutövaren, i detta fall Svenska kraftnät,
undersöka om verksamheten kan antas medföra betydande miljöpåverkan. Denna
undersökning görs genom ett så kallat undersökningssamråd och beslut tas sedan
av länsstyrelsen. Vissa typer av verksamheter antas dock alltid medföra betydande
miljöpåverkan vilket innebär att ett undersökningssamråd inte behöver
genomföras. Miljöbedömningsförordningen (2017:966) anger att ”en anläggning
för starkströmsluftledning med en spänning på minst 220 kilovolt och en längd av
minst 15 kilometer” ska antas medföra betydande miljöpåverkan, vilket är fallet för
den planerade kraftledningen mellan transmissionsnätsstation Messaure och
Risudden. Ett undersökningssamråd har därmed inte genomförts för projektet.
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Vid betydande miljöpåverkan ställs bland annat krav på mer omfattande
samrådskrets och miljökonsekvensbeskrivning.

1.4.3 Avgränsningssamråd
I Sverige pågår ett avgränsningssamråd enligt 6 kapitlet 29 § MB.
Samrådet omfattar samtliga utredda korridorer mellan transmissionsnätsstation
Messaure i Jokkmokks kommun och korsningspunkten över Torne älv, vid
Risudden i Övertorneå kommun. Huvudalternativet beskrivs närmare i
samrådsunderlaget och benämns som utredningskorridoren. Därutöver beskrivs en
föreslagen ledningssträckning inom förespråkad korridor som baseras på aktuellt
kunskapsläge vid samrådsperiodens start. Syftet med samrådet är att informera
berörda samt inhämta ytterligare kunskapsunderlag och synpunkter från samtliga
samrådsparter. Resultatet från avgränsningssamrådet, tillsammans med annat
tillkommande kunskapsunderlag, kommer att användas för att besluta vilken
lokalisering och utformning som tillstånd ska sökas för. Syftet är att finna det
förslag som uppnår ändamålet med verksamheten med minst intrång och
olägenheter.

1.4.4 Samrådsredogörelse, MKB och tillstånd
Svenska kraftnät kommer efter avslutat samråd sammanställa och bemöta
inkomna yttranden i en samrådsredogörelse. Därefter utförs vidare utredningar för
att i nästa steg välja en linjesträckning utifrån en samlad bedömning där inkomna
synpunkter utgör en viktig del. Efter det tas en miljökonsekvensbeskrivning fram
som ligger till grund för kommande koncessionsansökan till Ei.

1.4.5

Samråd inför ansökan om tillstånd för åtgärd i Natura 2000område

Samråd sker även inför ansökan om tillstånd enligt 7 kapitlet 28a § MB för att vidta
åtgärder inom berörda Natura 2000-områden.
Samrådet omfattar samtliga utredda korridorers korsningspunkter över Natura
2000-områdena Råneälven samt Torne och Kalix älvsystem. Huvudalternativet
beskrivs närmare och benämns i handlingen som utredningskorridoren. Därutöver
beskrivs en föreslagen ledningssträckning inom förespråkad korridor som baseras
på aktuellt kunskapsläge vid samrådsperiodens start. Syftet med samrådet är att
informera om de åtgärder som kan vara aktuella inom berörda Natura 2000områden och att inhämta synpunkter som kan ligga till grund för omfattningen och
utformningen av kommande MKB och Natura 2000-ansökan.

1.5

Avgränsningar

Avgränsningssamrådet har avgränsats till geografiska områden i Sverige som
planerad förbindelse kan komma att påverka. Här aktuellt samråd enligt
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Esbokonventionen inkluderar även geografiska områden i Finland som ledningen
kan komma att påverka.
Den utredningskorridor som beskrivs närmare i samråden utgörs av ett cirka 180
kilometer långt område som sträcker sig från transmissionsnätsstation Messaure i
väster till korsningspunkten över Torne älv, vid Risudden i öster, se översiktskarta i
Figur 3 och Bilaga 1. Utredningskorridoren är i regel cirka 400 till 500 meter bred
och följer norra (längs Stora Luleälven östra sidan om) och södra sidan om de
befintliga transmissionsnätsledningarnas ledningsgator. Korridoren omfattar inte
den befintliga ledningsgatan. Möjliga ledningssträckningar har föreslagits inom
utredningskorridoren. Elförbindelsen fortsätter på finska sidan först till
transmissionsnätsstation Keminmaa (sydost om Pekanpää i Ylitornio kommun)
och sedan till transmissionsnätsstation Pyhänselkä i Muhos, vilket inte ingår i
samråden.

Figur 3. Översiktskarta över utredningskorridoren.

Underlaget för avgränsningssamrådet har i sak avgränsats till att behandla de
betydande miljöeffekterna som verksamheten kan förväntas medföra samt de
miljöaspekter som projektet i första hand förväntas påverka. I driftskedet
behandlas miljöaspekterna för totalförsvaret, befolkning, landskapsbild,
naturmiljö, kulturmiljö, rennäring, klimatpåverkan, rekreation och friluftsliv och
naturresurser. I byggskedet behandlas miljöaspekter för närboende och
landskapsbild, naturmiljö, kulturmiljö, rennäring, mark och vatten,
klimatpåverkan och infrastruktur. Samrådsunderlaget kommer inte att behandla
miljöpåverkan av ledningsåtgärder från andra berörda ledningsägare. Detta
underlag för samråd enligt Esbokonventionen avgränsas till att huvudsakligen
behandla den planerade ledningens gränsöverskridande påverkan.
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1.6

Metod

Här redovisas de tidiga utredningar och de underlag som ligger till grund för den
utredningskorridor som beskrivs närmare i de samråd som genomförs.

1.6.1

Lokaliseringsutredning för utredningskorridor

Den utredningskorridor som beskrivs närmare i denna samrådshandling har tagits
fram genom en lång intern lokaliseringsprocess hos Svenska kraftnät.
Lokaliseringsprocessen har omfattat följande steg:
>

Gränsöverskridande studie av tekniska aspekter gällande den planerade
elförbindelsen. Studien är gjord tillsammans med den finska
transmissionsnätsoperatören Fingrid.

>

Framkomlighetsstudie med hänsyn till kända och registrerade natur- och
kulturvärden, bebyggelse med mera. Kritiska punkter utgjordes främst av
korsningspunkter över Kalixälven och Torne älv, vilka till största delen
begränsades av möjligheten att komma fram mellan bebyggelsen längs älven
och påverkan på riksintressen för till exempel rennäringen, totalförsvaret och
Natura 2000-områden. Studien resulterade i ett antal möjliga
utredningskorridorer för utbyggnad av elförbindelsen.

>

Byggbarhetsanalys. En jämförelse av tekniska aspekter och kostnader för de
olika möjliga utredningskorridorerna.

>

Myndighetsdialog om flera utredningskorridorer. Till myndighetsdialogen togs
ett underlag fram och fysiska dialogmöten hölls med berörda myndigheter,
kommuner, samebyar och länsstyrelsen.

>

Förslag på utredningskorridor för fortsatta utredningar och samråd.

>

En teknisk förprojektering vilken resulterade i ett förslag till möjliga
sträckningar av kraftledningen med kraftledningsgata och översiktliga förslag
till stolpplaceringar. Förslaget studerades därefter av de biologer och
arkeologer som har utfört natur- och kulturmiljöutredningarna samt
sakkunniga inom rennäringen. Därefter diskuterades områden där förslaget
medför betydande negativa konsekvenser och åtgärder för att mildra dessa inte
kan utföras genom flytt av sträckningen inom föreslagen korridor. Vid dessa
platser har utredningskorridoren utökats för att det ska vara möjligt att studera
konsekvenserna av alternativa sträckningar.

1.6.2 Utredningar och inventeringar
Lokaliseringsutredningen och det fortsatta arbetet bygger på en initial
skrivbordsstudie som gjordes med digitala kartunderlag från Länsstyrelsen i
Norrbottens län, Skogsstyrelsen, Jordbruksverket, Riksantikvarieämbetet,
Försvarsmakten och ArtDatabanken (SLU). Skrivbordsstudien har kompletterats
med fältbesök och inventeringar i fält.
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För att erhålla ytterligare information om området inför bedömning av påverkan
och konsekvenser har följande utredningar genomförts:
>

En fågelinventering utfördes i maj till juni 2019 i utredningskorridoren på
myrar med avsikten att bedöma myrarnas värde för fågellivet. Fokus låg på
artgrupperna lommar, trana, änder, gäss och vadare.

>

En naturvärdesinventering enligt SIS-standard 199000:2014 genomfördes
under maj till oktober 2019 av nästan hela utredningskorridoren.
Inventeringen utfördes på nivå fält medel med tilläggen värdeelement
(skyddsvärda träd), kartering av Natura 2000-naturtyper, generellt
biotopskydd och detaljerad redovisning av artförekomst. Komplettering,
tillsammans med fördjupade artinventeringar, kommer att göras under 2020.

>

En biotopkartering för vattendrag har utförts under juli och augusti 2019 enligt
en metod framtagen av Länsstyrelsen i Jönköpings län. Vattendrag inom
Natura 2000-områdena Råneälven samt Torne och Kalix älvsystem
prioriterades. Komplettering kommer att göras under 2020 av de sträckor som
inte inventerades 2019.

>

En utredning med fältbesök motsvarande arkeologisk utredning steg 1 i
kulturmiljölagen (1988:950) utfördes under maj till september 2019.
Utredningen är inte beställd av länsstyrelsen och ett separat samråd enligt
kulturmiljölagen sker med Länsstyrelsen i Norrbottens län. Kompletterande
utredningar kan komma att göras under 2020.
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2

Utredningskorridorens lokalisering,
utformning och omfattning

Arbetet med att hitta en lämplig sträckning för den nya kraftledningen är en lång
process som sker i flera steg. De olika samråd som genomförs är en del av denna
process. I detta kapitel beskrivs lokalisering, utformning och omfattning för den
korridor som valts som huvudalternativ. I samrådet enligt Esbokonventionen har
detta kapitel förkortats till att fokusera på de delar av projektet som kan komma att
få gränsöverskridande påverkan.

2.1

Ledningens föreslagna lokalisering

I lokaliseringsutredningens tidiga skeden har flera olika möjligheter för anslutning
i Sverige studerats. Efter beslut att kraftledningen ska anslutas till
transmissionsnätsstation Messaure har flera breda utredningskorridorer tagits
fram och förankring har skett genom en tidig myndighetsdialog. Utifrån
synpunkter i myndighetsdialogen och information om motstående intressen har
fortsatta utredningar fokuserats på en utredningskorridor. Utredningarna har gett
upphov till flertalet modifieringar av korridoren jämfört med den utformning som
presenterades i den tidiga myndighetsdialogen.
Områden som utgör stora eller omfattande begränsningar eller kräver mycket stor
hänsyn vid lokalisering av ledningsträckning eller teknisk utformning är i detta fall
främst totalförsvarets områden, rennäringen och korsningarna av de stora älvarna.

2.1.1

Utredningskorridoren

Utredningskorridoren är cirka 180 kilometer lång och är i regel en 400 till 500
meter bred korridor som sträcker sig från transmissionsnätsstation Messaure till
Risudden. Utredningskorridoren är både smalare och bredare på vissa ställen.
Utredningskorridoren har delats in i fem delområden där områdenas olika
förutsättningar beskrivs var för sig, se Figur 4. I detta underlag för samråd enligt
Esbokonventionen beskrivs endast delområde 5 som ligger närmast finska gränsen.
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Figur 4. Utredningskorridoren med delområden 1-5.

Ledningssträckningen föreslås lokaliseras inom utredningskorridoren. I dagsläget
har några olika alternativa ledningsträckningar utretts översiktligt på ett par av
delsträckorna. Utgångspunkten har varit att ledningssträckningen i huvudsak ska
gå längs med delar av befintlig ledningsgata för transmissionsnätsledningarna UL4
S1-2 som går mellan transmissionsnätsstation Messaure och
transmissionsnätsstation Svartbyn (Boden kommun) och UL8 S1-4 som går mellan
transmissionsnätsstation Letsi och transmissionsnätsstation Petäjäskoski
(Finland), men avvikelser har gjorts på vissa ställen för att minska påverkan på
värdefulla bevarandevärden så som natur- och kulturmiljöer. De befintliga
kraftledningarna visas i Figur 5.

Figur 5. Befintligt transmissionsnät.
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Utredningskorridoren och föreslagen ledningssträckning kan komma att justeras
ytterligare utifrån uppgifter som kommer fram inom samrådet och de utredningar
och inventeringar som kvarstår att utföras.
Vid koncessionsansökan söks tillstånd för en ledningssträcka och den utgörs då av
en linje med vingelmån. Med vingelmån avses generellt ett 50 meter brett område
(25 meter på varje sida om kraftledningens mittlinje). Kraftledningens mittlinje ska
av el- och driftsäkerhetsmässiga skäl inte placeras närmare än 40 meter från
mittlinjen på andra parallellgående transmissionsnätsledningar. Vingelmånen
finns till för att sträckan i samband med detaljprojekteringen ska kunna
finjusteras. Den justerade sträckningen måste även efter ändringen stämma
överens med kartan i koncessionsbeslutet och får inte bryta mot eventuella villkor
och försiktighetsåtgärder. Vinkelpunkterna, det vill säga de punkter där
kraftledningens riktning ändras, måste fastställas inför koncessionsansökan. På
vinkelpunkterna byggs vinkelstolpar vilkas position inte utan stor påverkan kan
flyttas i ett senare skede. Övriga stolpar, där ledningsriktningen inte ändras kan
flyttas längs med kraftledningens centrumlinje, därmed kan den exakta placeringen
bestämmas i ett senare skede efter ytterligare utredning.

2.1.2 Delområden och sträckningsförslag
Delområdena är framtagna för att underlätta förståelsen och beskrivningen av att
det längs den cirka 180 kilometer långa sträckan mellan transmissionsnätsstation
Messaure och Risudden råder mycket olika förutsättningar.
En del förutsättningar gäller övergripande för hela utredningskorridoren så som
tillåtet minsta avstånd till befintliga transmissionsnätsledningar och att den
planerade ledningen ska undvika att korsa andra transmissionsnätsledningar
eftersom varje korsning utgör en inbyggd svaghet i nätet.
Endast i sällsynta undantagsfall kan en kraftledning i transmissionsnätet tillåtas
korsa en annan transmissionsnätsledning. Varje korsning innebär att en (1) enskild
incident kan slå ut två kraftledningar vilket kan påverka systemstabiliteten. Det är
därför inte möjligt för den nya kraftledningen att, i sin parallellgång med UL4 S1-2
och UL8 S1-4, alternera mellan de två olika sidorna om befintlig kraftledning, även
om det kan framstå så när varje delområde beaktas separat. När en korsning av
parallellgående transmissionsnätsledning gjorts kommer den nya kraftledningen
således fortsätta på den sidan fram till Risudden. Vid beslut om slutgiltig
ledningssträckning sker en avvägning mellan intrång och påverkan på olika
motstående intressen samt tekniska och kostnadsmässiga begränsningar. Svenska
kraftnät föredrar ur systemteknisk synpunkt att korsningen från norra till södra
sidan om UL8 S1-4 sker inom befintlig seriekompenseringsstation Isovaara.
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Delområde 5
Delområde 5, Figur 6, går från Isovaara seriekompenseringsstation till Risudden
och finska gränsen vid Torne älv och ligger inom Övertorneå kommun. Delsträckan
är ungefär 16 km lång.

Figur 6. Delområde 5 mellan Isovaara seriekompenseringsstation och korsningen över Torne älv vid
Risudden.

Utformningen av utredningskorridoren inom delområdet styrs främst av
placeringen av Isovaara seriekompenseringsstation och korsningen av Torne älv
vid Risudden. Här krävs även hänsyn till och samstämmighet med Fingrid om var
den finska delen av kraftledningen ska kunna dras. Den planerade ledningen
måste, för att stämma med Fingrids planer, korsa Torne älv söder om befintlig
kraftledning UL8. Den nödvändiga korsningen från norra till södra sidan av
befintlig kraftledning UL8 föreslås ske inom befintlig seriekompenseringsstation
Isovaara.
Även här kan korsningen av älven innebära förhållandevis omfattande
grundläggningsåtgärder och utredningskorridoren har breddats för att möjliggöra
två alternativa korsningspunkter över Torne älv, delkorridorerna Öst och Väst.
Naturvärdena är höga inom delområdet. Längs Torne älv finns flertalet bostäder.
Många fastigheter inom området sträcker sig långsmala i nordsydlig riktning.
Föreslagen ledningssträckning går parallellt med och söder om befintlig
kraftledning UL8 S3-4 och korsar älven inom delkorridor Väst.
Ledningssträckningen kan komma att påverka en bergtäkt och gå nära bostadshus.

2.2

Ledningens utformning och omfattning

Detta kapitel har förkortats från underlaget för avgränsningssamrådet till här
aktuellt underlag för samråd enligt Esbokonventionen.

23 (48)

2.2.3 Teknisk utformning
Den nya kraftledningen planeras i huvudsak att utformas som en luftledning med
portalstolpar i stål, se Figur 7. I punkter där luftledningen byter riktning används
så kallade vinkelstolpar, se Figur 8. I undantagsfall, där utrymmet för
kraftledningen är begränsat, kan smalare, men högre stolpar användas.
Höjden på stolparna blir i regel cirka 30 meter från mark till topp men kommer vid
korsningarna av de stora älvarna bli betydligt högre. Stolparnas höjd beror i
huvudsak på terrängens höjdskillnader samt spannlängden (avståndet mellan två
stolpar). Avståndet mellan stolparna blir strax över 300 meter men på vissa
sträckor och korsningar av vattendrag kan avståndet bli uppemot 1000 meter.

Figur 7. Exempel på stolpar. Stagad A-stolpe (till vänster). Ostagad B-stolpe (till höger).
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Figur 8. Exempel på vinkelstolpar, till vänster en stubbe för mycket stora vinklar och till höger en
vinkelstolpe för måttliga vinklar.

Ledningsgata kallas den yta en luftledning tar i anspråk. Det innefattar den
skogsgatan under och kring en kraftledning som avverkas och regelbundet röjs
samt sidområden där kantträd som riskerar att falla på linorna avverkas, se
Figur 9. Bredden på den planerade kraftledningens ledningsgata beräknas i regel
uppgå till cirka 40 meter men kan variera beroende på vilken stolptyp som
används.
Då stora delar av ledningssträckan planeras att byggas parallellt med den befintliga
kraftledningen finns en viss överlappning mellan skogsgatorna. Den totala bredden
blir därför något mindre än summan av vad två enskilt byggda ledningar skulle ha.
Här förväntas den totala ledningsgatans bredd, för den nya och den befintliga gatan
tillsammans, uppgå till mellan 80 och 90 meter.
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Figur 9. Principsskiss över en ledningsgata i skogsmark.

Utformning inom delområde 5
I detta avsnitt beskrivs kort teknisk utformning specifikt för delområde 5 utifrån
den förprojektering som gjorts.
Delområdet beskrivs i avsnitt 2.1.2 och visas på karta i Figur 6. Inom delområde 5
går föreslagen ledningssträckning söder om och parallellt med befintlig
kraftledning. De två parallellbyggda kraftledningarna kommer bli cirka 60 till 70
meter från ytterfas på den ena ledningen till ytterfas på den andra ledningen. Den
gemensamma ledningsgatan kommer bli cirka 80 till 90 meter bred vilket innebär
en breddning på cirka 40 meter. Kraftledningens höjd begränsas inte av
totalförsvarets intresseområden men det eftersträvas ändå att hålla så låg höjd som
möjligt för att minska negativ påverkan. Vid den tekniska utformningen krävs
hänsyn till segelfri höjd på Torne älv.

3

Rådande miljöförutsättningar

Utredningskorridoren sträcker sig från transmissionsnätsstation Messaure i väster
till Risudden vid Torne älv och finska gränsen i öster. Korridoren angränsar till
övervägande del till befintlig ledningsgata. Området är glesbebyggt och består till
stor del av skogsområden med lång kontinuitet, olika typer av vattendrag och
fuktiga områden så som sumpskogar och myr- och våtmarker. Flera stora älvar
ligger inom området. Höjdskillnaderna är bitvis stora. Figur 10, Figur 11, och Figur
12 visar vyer över några av de områden som identifierats ha höga naturvärden.
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Figur 10. Till höger vy över kärr med höga naturvärden och till vänster vy från sumpskog med höga
naturvärden. Foto: Jakobi Sustainability AB.

Geologin inom utredningskorridoren varierar i hög grad. Detta ger olika
grundförutsättningar för landskapsbild och förekommande naturtyper, vilka
varierar i stor utsträckning inom utredningskorridoren. Även landskapsbildens och
naturtypernas känslighet varierar i hög grad.
Mycket höga naturvärden har identifierats i skogsområden med lång kontinuitet,
vilket beror på att naturvärdena ofta är höga i skog som har fått stå orörd utan
mänsklig påverkan. Dessa skogsområden är känsliga för direkt nedtagning av
skogen, vilket gör att värdena försvinner. Även om skogsområdena får stå kvar kan
förändringar i omkringliggande områden påverka hydrologi och solinstrålning
vilket ger mycket stora förändringar för artsammansättningen i dessa områden.
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Figur 11. På en silverfura kan det finnas många specialiserade arter bland annat vedflamlav som
indikerar på höga naturvärden. Foto: Jakobi Sustainability AB.

Inom utredningskorridoren finns också ett flertal myrområden vars naturvärden
beror på dess storlek, struktur och näringsstatus. Ofta hyser myrar stora värden för
fågellivet. Naturvärdena i en myr är känsliga för direkt påverkan genom nedtagning
av träd på myrarna, anläggning av patrullstig samt tillförsel av massor eller annan
påverkan som förändrar myrens hydrologi till så hög grad att myrens karaktär
förändras. Nedtagning av skog för kraftledningsgatan ger fragmentering i
myrområden, vilket kan ge negativa konsekvenser för fågellivet genom
habitatförlust och ökad risk för påflygning av kraftledningens linor.
Naturförutsättningarna, i synnerhet kring älvarna, har gett upphov till stora värden
för kultur och friluftsliv inom område.
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Figur 12. Myr med höga naturvärden. Foto: Jakobi Sustainability AB.

Landskapsbilden är känslig för etablering av nya anläggningar. I området söder om
Svartbyn finns långa siktlinjer över älven vilket gör att känsligheten blir särskilt
påtaglig där.
Boendemiljöer är generellt känsliga för förändringar av landskapsbilden och för
förhöjda magnetiska fält. Inom eller i närheten av utredningskorridoren
förekommer det endast några mindre samhällen vid Kalixälven och Torne älv och
några enstaka bostäder längs andra delar av den föreslagna ledningsträckningen.
Inga områden med detaljplaner finns inom utredningskorridoren.

29 (48)

4

Betydande miljöpåverkan

I underlaget för avgränsningssamrådet redovisas en beskrivning av vad i miljön
som kan antas bli betydligt påverkat och de betydande miljöeffekterna som
verksamheten kan väntas medföra i sig eller till följd av yttre händelser. För
driftskedet förväntas påverkan uppstå från den nya kraftledningen på
totalförsvaret, befolkning, landskapsbild, natur- och kulturmiljö, rennäring,
klimatet, rekreation och friluftsliv, naturresurser samt infrastruktur. Under
byggskedet förväntas påverkan uppstå för bland annat närboende samt mark och
vatten. Bedömningarna som kan förutses idag har gjorts utifrån Svenska kraftnäts
bedömningsmetodik. Bedömningarna kan förändras framöver utifrån val och
justeringar av slutlig ledningssträcka, ytterligare information från utredningar och
inventeringar och annan information som kommer fram under samrådet. En
samlad bedömning av den planerade ledningen som helhet redovisas i kapitel 7.
I detta underlag för samråd enligt Esbokonventionen redovisas endast den
gränsöverskridande påverkan som kan komma att uppstå till följd av den planerade
kraftledningen.

4.3

Gränsöverskridande påverkan

Under både bygg- och driftskedet kan den nya kraftledningen ge upphov till
påverkan både i Sverige och i Finland. Samma sak gäller för den del av den nya
kraftledningen som byggs i Finland.
Fingrid ligger i dagsläget längre fram i processen och har ansökt om tillstånd. I
samband med tillståndsansökan har en övergripande konsekvensbedömning för
projektet i sin helhet, inklusive den svenska delen, tagits fram.
Området som kommer att beröras av den nya kraftledningen mellan
transmissionsnätsstation Messaure och transmissionsnätsstation Pyhänselkä är
stort, då ledningen totalt sett är mycket lång. De rådande förutsättningarna och
känsligheten i området där kraftledningen kommer att anläggas varierar.
Ledningen kommer passera allt från urbana miljöer till glesbygd och vildmark.
Större delen av den totala sträckningen går genom Finland.
De gränsöverskridande effekterna har studerats översiktligt, se Tabell 1. Det
bedöms främst vara visuell påverkan som uppstår.
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Tabell 1. Sammanställning av den översiktliga studien av gränsöverskridande effekter till följd av den
nya kraftledningen.

Intresse

Gränsöverskridande effekter

Försvarsmaktens

Inga gränsöverskridande negativa konsekvenser bedöms

verksamhet

kunna uppstå på de berörda Försvarsmakternas
verksamheter till följd av den nya kraftledningen.

Befolkning

Vid Torne älv bedöms det finnas en viss risk för
gränsöverskridande negativa konsekvenser på grund av
visuell påverkan vid boendemiljöer till följd av den nya
kraftledningen.

Landskapsbild

Kraftledningens sträckning på ömse sidor om Torne älv
bedöms kunna ge negativa konsekvenser för
landskapsbilden på båda sidorna om älven. Figur 13 visar
en vy av Torne älv där den befintliga kraftledningen
korsar älven och ett fotomontage av hur det kan komma
att se ut om den nya kraftledningen byggs parallellt med
den befintliga i delkorridor Väst.

Naturmiljö

Då Torne älv utgör en naturlig barriär är det inte troligt
att det finns gränsöverskridande ekologiska
spridningssamband mellan naturmiljöer på land på
svenska och finska sidan av landsgränsen. Det bedöms
inte kunna uppstå några gränsöverskridande negativa
konsekvenser för naturmiljöer på land till följd av den
nya kraftledningen.
Torne älv utgör en del av Natura 2000-området Torne
och Kalix älvsystem. Ingen direkt gränsöverskridande
påverkan bedöms uppstå till följd av den nya
kraftledningen om föreslagen ledningssträckning inom
delkorridor Väst byggs. Bedömningen grundar sig på att
stolparna på respektive sida om älven kommer att
placeras utanför Natura 2000-området och åtgärder
kommer vidtas för att undvika negativ påverkan vid
anläggningsarbetet.

Kulturmiljö

Vid Torne älv bedöms det finnas en viss risk för
gränsöverskridande negativa konsekvenser på grund av
visuell påverkan på berörda kulturmiljöer till följd av den
nya kraftledningen.
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Rennäring

Det bedöms inte uppstå några betydande negativa
gränsöverskridande effekter för rennäringen till följ av
den nya ledningen.

Klimatpåverkan

Det bedöms kunna uppstå positiva konsekvenser för
klimat då den nya kraftledningen innebär att fossil
elproduktion i Baltikum och Finland kan minskas genom
import av grönare el från eller via Sverige.

Rekreation och

Inga gränsöverskridande konsekvenser bedöms uppstå

friluftsliv

på rekreation och friluftsliv till följd av den nya
kraftledningen utöver de negativa konsekvenser som den
visuella påverkan kan ge.

Naturresurshållning

Inga gränsöverskridande konsekvenser bedöms uppstå
på varken på skogs- eller jordbruket eller på andra
näringsgrenar till följd av den nya kraftledningen.

Infrastruktur

Inga gränsöverskridande konsekvenser bedöms uppstå
på befintlig infrastruktur till följd av den nya
kraftledningen.
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Figur 13. Övre bilden: Vy av den befintliga kraftledningen sedd från finska sidan där den korsar
Torne älv. Nedre bilden: Fotomontage av hur det kan komma att se ut om den nya kraftledningen
korsar Torne älv parallellt med befintlig kraftledning. Foto: Fingrid Oyj 2019.
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5

Föreslagna skyddsåtgärder

I detta kapitel beskrivs de åtgärder som kan vara möjliga för att förebygga, hindra,
motverka eller avhjälpa negativa miljöeffekter, utifrån den kännedom som finns
idag. Inför anläggläggningsarbetet kommer en specifik miljöåtgärdsplan tas fram.

5.2

Specifika skyddsåtgärder

I detta avsnitt redovisas förslag till skyddsåtgärder utifrån de i dagsläget kända
förutsättningarna. De skyddsåtgärder som sedan beskrivs i MKB:n ska vara direkt
kopplade till negativa miljöpåverkan och även beskriva vad som är syftet med
skyddsåtgärderna.

5.2.1

Skydd av naturmiljön

För att minska påverkan på naturmiljön genomförs en naturvärdesinventering för
att lokalisera och dokumentera berörda naturvärden.
Här följer förslag till åtgärder i samband med utformningen och driften av den nya
kraftledningen med utgångspunkt i inventeringen och gjorda bedömningar i kapitel
4:
>

Inom områden med utpekade skogliga naturvärden och vid vattendrag (främst
de som ligger inom de berörda Natura 2000-områdena) är det önskvärt att
skyddsvärda träd och buskar sparas i ledningsgatan i största möjliga
utsträckning. Toppkapning kan vara aktuellt för att minska påverkan på
skogliga naturvärden. Syftet är att gynna den biologiska mångfalden inom den
ledningsgata som röjs vid anläggande av ledningen och vid det framtida
underhållet.

>

Stolpar bör placeras en bit bort från vattendrag (främst de som ligger inom de
berörda Natura 2000-områdena) med syftet att undvika kantzoner,
översvämningsområden och påverkan på vegetation nära vattendragen. Stolpar
i myrmarker bör i möjligaste mån undvikas eller placeras i kantzonerna. Syftet
är att minska risken för påverkan under både bygg- och driftskedet.

>

I områden där det bedöms att fåglar kan vara utsatta för hög risk att kollidera
med kraftledning kommer möjligheten att montera fågelavvisare att
utvärderas. Syftet är att minska risken för att fåglar kolliderar med
kraftledningen.

>

Specifika åtgärder ska tas fram för att minska negativ påverkan för skyddade
områden och arter skyddade enligt artskyddsförordningen. Detta gäller både i
och utanför de berörda Natura 2000-områdena. Syftet är att minska negativ
påverkan under både bygg- och driftskedet för berörda arter.

>

Anpassningar av lokaliseringen och förläggningsmetod för den längsgående
jordlinan ska göras i så stor utsträckning som möjligt för att minska negativ
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påverkan på naturmiljöer på land och i vatten. Alternativa lösningar utreds där
intrånget från den nergrävda jordlinan riskerar att bli oacceptabelt. Syftet är att
minska ingreppet och påverkan på värdefulla naturmiljöer.
Här anges exempel på åtgärder som kan vara aktuella att vidta under
anläggningstiden:
>

Tidsrestriktioner för bullrande arbeten under anläggningsarbeten kan bli
aktuellt vid våtmarker (myrmarker klass 1 och 2) och utpekade fågelrika myrar,
förslagsvis under perioden 15 april till den 15 augusti. Syftet med åtgärden är
att minska eventuell påverkan på häckningsmöjligheter för den fågelfauna som
dokumenterats i området.

>

Tidsrestriktioner för bullrande arbeten och avverkningar under
anläggningsarbeten i skogsmiljöer kan bli aktuellt vid boplatser för prioriterade
fågelarter under perioden 15 februari till 15 augusti. Särskild hänsyn som
utökade skyddszoner kan bli aktuell vid eventuella rovfågelsbon.

>

Arbeten i närheten av vatten ska utföras med försiktighet. Detta gäller både i
och utanför de berörda Natura 2000-områdena. Kantzonerna kan vid behov
märkas ut i fält.

>

Varsam avverkning i strandzoner ska ske för att förhindra körskador och för att
i möjligaste mån spara buskskikt med enar, viden och andra växter som inte
kommer nå kraftledningens faslinor. Syftet är att vid behov bevara skyddande
vegetation utmed stränder/strandzoner.

>

Skyddsåtgärder ska i möjligaste mån vidtas för att förhindra spridning av
grumligt vatten. Det kan vara aktuellt att sätta tidsrestriktioner (vid fiskarnas
lektider) för grumlande arbeten i vattendrag och i närheten av sjöar. Syftet är
att förhindra negativ påverkan på fiskbestånd och flodpärlmussla.

>

Krav bör ställas på att tillräckliga skyddsåtgärder vidtas av utförande
entreprenör för att förhindra att föroreningar från cement och cementrester
sprids till vattendrag och myrmarker.

>

Betong som används ska uppfylla kraven i KIFS 2008:2 för att undvika utsläpp
av krom-VI.

>

Läget för tillfälliga patrullstigar och körvägar ska anpassas för att minska
negativ påverkan på naturmiljöer.

>

Placering av tillfälliga upplagsplatser ska anpassas för att minska negativ
påverkan på naturmiljöer.

>

Planering av masshantering ska ske för att minska negativ påverkan på
naturmiljöer.
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>

Vissa typer av arbeten och transporter ska förläggas till vintern då marken är
betydligt mindre känslig för körskador.

>

Vissa typer av arbeten och transporter ska undvikas under perioden efter
snösmältningen då marken är mättad på vatten och bärförmågan är kraftigt
nedsatt.

>

Den eller de entreprenörer som anlitas för att bygga den nya kraftledningen ska
ha en plan för åtgärder vid ett eventuellt utsläpp av farliga kemikalier,
drivmedel eller liknande.

5.2.2 Skydd av kulturmiljön
För att minska påverkan på fornlämningar genomförs en kulturmiljöutredning
(påbörjad 2019 och kompletteras vid behov under 2020) för att lokalisera och
dokumentera den berörda kulturmiljön.
Om kraftledningsstolpar måste placeras nära nyidentifierade kulturhistoriskt
värdefulla områden som klassats som utredningsobjekt bör samråd ske i god tid
med länsstyrelsen. Syftet med samrådet är att utreda om behov finns för en
arkeologisk utredning av objektet.
Här följer förslag till åtgärder i samband med utformningen och driften av
ledningen med utgångspunkt i hittills genomförd inventering och gjorda
bedömningar i kapitel 4:
>

Placering av stolpar ska göras med hänsyn så att intrång i enskilda lämningar i
möjligaste mån undviks.

>

Särskilda restriktioner för det framtida underhållet tas vid behov fram för
fornlämningar belägna inom planerad ledningsgata. Syftet med åtgärden är att
undvika skada på fornlämningar vid framtida underhållsåtgärder.
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Åtgärder som är aktuella att vidta under anläggningstiden kommer att utredas
vidare och beskrivas i kommande MKB. Här anges exempel på åtgärder som kan
vara aktuella att vidta under anläggningstiden:
>

Samråd kan komma att ske med länsstyrelsen för att bestämma
skyddsområden för enskilda lämningar inom arbetsområde i samband med
anläggande av kraftledningen.

>

Fornlämningar och övriga kulturhistoriska lämningar kan skyddas från skador
genom att grindar eller stängsel sätts upp. Fornlämningsområden och
skyddsområden kommer att märkas ut tydligt i fält så att dessa områden inte
används för körning eller upplag.

>

Om fornlämningar som inte varit kända sedan tidigare påträffas i samband
med arbetet med kraftledningen kommer arbetet stoppas och en anmälan
göras till länsstyrelsen.

5.2.3 Skadeförebyggande och skadelindrande åtgärder samt
kompensationsåtgärder rennäring
Behov av skadeförebyggande och skadelindrande åtgärder kommer att utredas
vidare i nära samarbete med samebyarna då renskötsel är mycket komplext och
samebyarna har kunskap och erfarenhet av hur områdena nyttjas. Åtgärder som
kan vara aktuella är till exempel att anpassa stolpplaceringar samt bygga om eller
bygga nya hagar för renskötseln.
I första hand kommer skadeförebyggande och skadelindrande åtgärder att vidtas.
Om det inte är möjligt att vidta tillräckliga åtgärder kan kompensationsåtgärder bli
aktuellt, till exempel om byggnadsarbeten ger upphov till störningar som medför
merarbete för samebyarna.
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6

Utredda alternativ och utformningar

I myndighetsdialogen, från september 2018, presenterades ett antal
utredningskorridorer inom vilka Svenska kraftnät utrett möjligheten att anlägga
den planerade ledningen mellan transmissionsnätsstation Messaure och Risudden.
De utredda alternativen finns beskrivna i avsnitt 6.3.

6.1

Nollalternativet

Nollalternativet beskriver den förutsedda utvecklingen om den planerade
elförbindelsen mellan transmissionsnätsstation Messaure och Risudden inte byggs.
De värden som finns i området i nuläget, avseende bland annat natur- och
kulturmiljö, rekreation och friluftsliv samt naturresurser kommer att finnas kvar
och kan fortsätta att utvecklas. Rennäringen kommer att kunna bedrivas i området
på samma sätt som i nuläget även fortsättningsvis. Inga boendemiljöer påverkas
negativt.
Nollalternativet innebär att handelskapaciteten mellan Sverige och Finland inte
kommer att öka och dessa nyttor därmed uteblir.
För Sveriges och Finlands försörjningssäkerhet och kraftsystemets robusthet
innebär nollalternativet att bortfall av specifika ledningar i norr även
fortsättningsvis kan innebära ett ansträngt läge för kraftsystemet i både Finland
och Sverige.
Nedan listas konkreta exempel på nollalternativets konsekvenser:
>

Marknadsintegrationen kommer inte att förbättras vilket innebär fortsatt stora
elprisskillnader mellan Finland och övriga Norden.

>

Minskad klimatpåverkan av fossil elproduktion uteblir eftersom Finlands
behov av att importera el från grannländer samt användning av egen fossil
elproduktion inte påverkas.

>

Dagens svårigheter för kraftsystemet att hantera bortfall av en av de två
befintliga växelströmsledningarna mot Finland kvarstår. I dagsläget kan felet
medföra stabilitetsproblem och överlaster i kraftsystemet vilket alltid resulterar
i kraftiga begränsningar i elhandelskapacitet mellan Sverige och Finland.

>

Vid avbrott på en av de två befintliga växelströmsledningarna mot Finland,
tillexempel för underhålls- och reparationsarbeten, kvarstår risken för
separering av Finland från det nordiska kraftsystemet vid bortfall av den andra
ledningen.
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6.2

Alternativa stationslägen och alternativa
korsningspunkter över Torne älv

I det tidiga planeringsskedet utreddes alternativa stationslägen för anslutningen av
den planerade kraftledningen och även alternativa korsningspunkter över Torne
älv. Läget för den anslutande transmissionsnätsstationen och korsningspunkten
över Torne älv utgör förutsättningar för den fortsatta planeringen.

6.2.1 Alternativa stationslägen
I en tidig utredning undersöktes två alternativa transmissionsnätsstationer för
anslutning av den nya växelströmsförbindelsen till Finland,
transmissionsnätsstation Messaure och transmissionsnätsstation Svartbyn 1.
De nätanalyser som gjordes visade att transmissionsnätsstation Messaure var den
mest fördelaktiga nätlösningen. Alternativet transmissionsnätsstation Svartbyn
skulle innebära att en mindre exportkapacitet skulle kunna utnyttjas än vad som
blir fallet för alternativet transmissionsnätsstation Messaure. Elkapaciteten
kommer till stora delar av året att gå från Sverige till Finland vilket gör att Svenska
kraftnät ser en stor fördel med att dra ledningen nära produktionsområdet i
Luleälven. Dessutom bedömdes en etablering av en ny 400 kV ledning från finska
gränsen till transmissionsnätsstation Svartbyn innebära större påverkan på
bebyggelse än motsvarande till transmissionsnätsstation Messaure, samt intrång i
andra riksintresseområden för totalförsvaret. Sett till den totala samhällsnyttan
inklusive förluster bedömdes därför transmissionsnätsstation Messaure vara det
bästa alternativet. Utifrån utredningens slutsatser beslutades att den nya ledningen
ska anslutas till transmissionsnätsstation Messaure.
Transmissionsnätsstation Messaure besöktes för att se om det är troligt att en
förnyelse kan ske på samma plats som det befintliga ställverket är placerad på.
Bedömningen i detta skede är att förnyelsen kan genomföras i stort sett innanför
stängslet på den befintliga transmissionsnätsstationen.

6.2.2 Alternativa korsningspunkter över Torne älv
Sju gränskorsningspunkter längs Torne älv identifierades och utreddes av både
Svenska kraftnät och Fingrid, se Figur 14. Även utredningskorridorer kopplade till
samtliga gränskorsningspunkter identifierades och utreddes. Korridorerna gjordes
i detta skede cirka 1 kilometer breda för att det skulle vara möjligt att undvika
mindre objekt i senare skeden.

Transmissionsnätsstation Svartbyn ligger i Bodens kommun och ska inte förväxlas med samhället Svartbyn som ligger strax
norr om utredningskorridoren i Överkalix kommun.

1
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Figur 14. Utredda korsningspunkter över Torne älv.

Valet av gränskorsningspunkt gjordes i samarbete mellan Svenska Kraftnät och
Fingrid. Det avgörande vid bedömningen av de utredda gränskorsningspunkterna
var att hitta en eller flera korsningspunkter som sammantaget var mest lämpliga,
sett ur så väl svensk som finsk synvinkel. Korsningspunkt D valdes.
Efter att korsningspunkt över Torne älv hade valts återstod fyra möjliga
utredningskorridorer. Dessa utredningskorridorer har bedömts vara tekniskt
genomförbara och ge minst påverkan på rennäring, boendemiljö, natur- och
kulturmiljö, naturresurser, riksintressen jämfört med övriga studerade alternativ.

6.3

Utredningskorridorer

Myndighetsdialogen omfattade fyra utredningskorridorer benämnda D1 till D4, se
Figur 15. Utredningskorridorernas placering (lokalisering) gjordes genom en
process där den negativa påverkan minskades utifrån tekniska förutsättningar och
hänsyn till bevarandevärden. Utredningskorridorerna var 400 m breda med
undantag för områden som kan kräva extra hänsyn.
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Figur 15. Översiktskarta utredningskorridorer D1-D4 i myndighetsdialogen.

Resultatet av myndighetsdialogen (se avsnitt 1.4.1) ledde till att utredningskorridor
D3 valdes som huvudalternativ att gå vidare med. Alternativet har utretts vidare
och är den korridor som i huvudsak beskrivs i detta samrådsunderlag. De övriga tre
korridorer som omfattades av myndighetsdialogen bedöms medföra en större
negativ påverkan än föreslagen huvudkorridor.

6.4

Utredda delkorridorer inom huvudkorridoren

Inom föreslagen huvudkorridor har fördjupade utredningar gjorts i form av bland
annat natur- och kulturinventeringar, förprojektering och fältbesök. Genom de
fördjupade utredningarna har två delsträckor identifierats med stora oklarheter
gällande framkomlighet och påverkan på omkringliggande värden. Det gäller
korsningen av Kalixälven samt Lombens skjutfält och korsningen av Torne älv. För
dessa delsträckor har två alternativa delkorridorer (Nord och Syd respektive Öst
och Väst) studerats för respektive delsträcka. En fullständig förprojektering har
gjorts för samtliga delkorridorer för att ge en fördjupad kunskap om
framkomligheten och den påverkan som en ny kraftledning inom delkorridoren
kan ge upphov till.
Nedan presenteras den alternativa delsträckning, kallad Öst, som utretts för
passagen av Torne älv. Efter fördjupad utredning har detta alternativ bedömts ha
större sammantagen negativ påverkan och därmed preliminärt bedömts utgöra ett
mindre lämpligt alternativ än föreslagen ledningssträckning i delkorridor Väst.
Denna bedömning kan komma att revideras efter genomfört avgränsningssamråd,
samråd enligt Esbokonventionen samt därpå följande utredningar.

Delkorridor Öst
Delkorridor Öst rör korsningen av Torne älv. Förprojekterat sträckningsalternativ
som korsar älven inom delkorridoren följer den föreslagna sträckningen parallellt
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med och söder om befintlig transmissionsnätsledning fram till strax väster om
bergtäkten. Där vinklar den alternativa sträckningen av mot sydost och korsar
älven inom delkorridor Öst, se Figur 16.

Figur 16. Förprojekterad sträckning inom delområde 5 och delkorridor Öst.

Där sträckningsalternativet går parallellt med befintlig kraftledning kommer det bli
cirka 60 till 70 meter från ytterfas på den ena ledningen till ytterfas på den andra
ledningen. Den totala ledningsgatan kommer bli cirka 80 till 90 meter bred vilket
innebär en breddning på cirka 40 meter.
Där sträckningsalternativet avviker från parallellgång med den befintliga
kraftledningen kommer det gå i obruten terräng och i områden som inte redan är
påverkade av höga objekt. Ledningsgatan kommer bli drygt 40 meter bred. Den nya
kraftledningen skulle här innebära att Svenska kraftnäts
transmissionsnätsledningar (befintlig och ny) gör intrång i flertalet fastigheter på
två ställen.
Vid korsningen av Torne älv skulle sträckningsalternativet innebära ett nytt inslag
av visuell påverkan. Det skulle främst beröra de intressen och värden som är
särskilt känsliga för visuell påverkan som landskapsbilden, kulturmiljön samt
rekreation och friluftsliv. På grund av att sträckningsalternativet går i obruten
terräng och genom dess negativa visuella påverkan bedöms alternativet vara
mindre lämpligt än föreslagen ledningsträckning inom delkorridor Väst.
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6.6

Angränsande projekt

I detta avsnitt beskrivs andra i dagsläget kända pågående infrastrukturprojekt eller
liknande som kan påverka eller påverkas av den nya kraftledningen. I här aktuellt
underlag för samråd enligt Esbokonventionen redovisas endast det som berör
förväntad gränsöverskridande påverkan.

Ny kraftledning mellan Finska gränsen och transmissionsnätsstation
Pyhänselkä, Finland
Den nya kraftledningen från transmissionsnätsstation Messaure kommer gå via
transmissionsnätsstation Keminmaa till transmissionsnätsstation Pyhänselkä i
Muhos, Finland, se Figur 17. Tekniskt sett kommer ledningen mellan
transmissionsnätsstation Messaure och transmissionsnätsstation Keminmaa vara
en kraftledning som överför elkraft mellan de två transmissionsnätsstationerna.
Kraftledningen kommer omfattas av två separata tillstånd då den korsar
landsgränsen mellan Sverige och Finland. Den del som byggs i Sverige kommer
ägas och drivas av Affärsverket Svenska kraftnät och den del som byggs i Finland
kommer ägas och drivas av Fingrid Abp. De två delarna är beroende av varandra
för att kraftledningen ska fylla sitt syfte. Beroendena gäller tillstånd, lokalisering
och teknisk utformning.

Figur 17. Planerad växelströmsledning mellan transmissionsnätsstationerna Messaure och Pyhänselkä.
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7

Samlad bedömning

Den samlade bedömningen har gjorts för föreslagen ledningsträckning som helhet
utifrån befintligt kunskapsläge och kan med ökad kunskap komma att ändras, se 2.
Den samlade bedömningen gäller för driftskedet. Först i MKB:n kommer den
slutliga bedömningen kunna göras. Vid beslut om slutlig sträckning kommer
Svenska kraftnät även att ta hänsyn till vad som är tekniskt möjligt, driftsäkert och
ekonomiskt hållbart. Då bedömningarna är preliminära är spannet för bedömd
konsekvens i vissa fall mycket stora.
Tabell 2. Preliminär samlad konsekvensbedömning för den föreslagna ledningssträckningen under drift.

Intresseområde

Preliminär konsekvens

Totalförsvarets

Föreslagen ledningsträckning går inom stoppområde för

intresseområden

höga objekt och inom området med särskilt behov av
hinderfrihet kring Lombens skjutfält. Stor hänsyn har
tagits vid föreslagen placering och utformning av
stolparna, Svenska kraftnät har strävat efter att placera
den nya ledningen så nära befintlig ledning som möjligt
och planera för så låga stolpar som möjligt. Det är dock av
tekniska och terrängmässiga skäl inte möjligt överallt. Den
främsta negativa påverkan bedöms därmed vara att
kraftledningens stolpar och linor kan komma att försämra
hinderfriheten. Sammantaget bedöms de negativa
konsekvenserna av en ny luftledning parallellt med
befintlig kraftledning genom totalförsvarets
intresseområden kunna bli små till måttliga.

Befolkning

Området inom och nära utredningskorridoren är glest
befolkat. Föreslagen ledningssträckning kan komma att
byggas nära några enstaka bostäder. Negativ påverkan kan
bestå av visuella aspekter, intrång på tomtmark och
förhöjda magnetiska fält. Sammantaget bedöms
konsekvenser för boendemiljöer som helhet till följd av den
nya kraftledningen bli små och negativa. För några få
enstaka bostäder kan dock de negativa konsekvenserna bli
mycket stora.
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Landskapsbild

Inom utredningskorridoren finns många platser med unika
visuella värden i form av sammanhållen karaktär,
landmärken och visuella stråk som är välbesökta av
allmänheten. Parallella kraftledningar kan uppfattas som
dominerande men då den ena är befintlig blir förändringen
liten mot dagsläget. Sammantaget bedöms konsekvenserna
för att upprätta ny luftledning parallellt med den befintliga
kraftledningen bli små till måttliga och negativa.

Naturmiljö

Föreslagen ledningsträckning går genom naturreservatet
Karsberget och korsar Natura 2000-områdena Råneälven
samt Torne och Kalix älvsystem. Risk finns att ekologiska
samband försvagas eller bryts och att artmångfalden
minskar lokalt. Påverkan kan variera beroende på intrång
och möjligheter till åtgärder. Sammantaget bedöms
konsekvenserna av den nya kraftledningen bli obetydliga
till stora och negativa för berörda naturmiljöer.

Kulturmiljö

Föreslagen ledningsträckning berör riksintressen för
kulturmiljö, kulturmiljöer inom Norrbottens
kulturmiljöprogram samt enskilda fornlämningar och
övriga kulturhistoriska lämningar. Kraftledningens
påverkan på kulturmiljöer bedöms främst bestå av
förändrade upplevelsevärden. Sammantaget bedöms
konsekvenserna för berörda kulturmiljöer bli små till
måttliga och negativa till följd av den visuella påverkan
som den nya luftledningen kan ge.

Rennäring

Utredningskorridoren berör flera riksintresseområden för
rennäringen. Dessa sammanfaller med flera kärnområden
och korsar flera flyttleder. Även större sammanhängande
trivselland och rastbeten berörs. Bedömningen av
påverkan och konsekvenserna för renskötseln kommer att
göras i samråd med berörda samebyar.

Klimatpåverkan

Med den nya kraftledningen kan fossil elproduktion i
Baltikum och Finland minskas genom import av grönare el
från eller via Sverige. Den nya kraftledningens
konsekvenser för klimatet bedöms bli positiva.
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Rekreation och

Föreslagen ledningsträckning kommer beröra

friluftsliv

riksintressen för friluftsliv. Fiskeintresset är framförallt
knutet till älvarna. Jakt- och vildmarksintresset är främst
knutet till skogslandskapet. Sammantaget bedöms
konsekvenserna av den nya luftledningen för rekreation
och friluftsliv bli små till måttliga och negativa på grund
av visuell påverkan, samt små till måttliga och positiva
för tillgängligheten.

Naturresurs-

Längs hela utredningskorridoren förekommer en stor

hållning

andel skogsbruk. Älvarna och dess biflöden har betydelse
för yrkesfisket. Längs föreslagen ledningssträckning finns
också två planerade vindkraftparker och en bergtäkt.
Negativ påverkan bedöms främst uppstår till följd av
intrång i skogsmark och om skuggande vegetation tas bort
vid strandzoner. Sammantaget bedöms de negativa
konsekvenserna bli obetydliga.

Infrastruktur

Föreslagen ledningssträckning kommer att korsa två
riksintressen för kommunikation, europaväg E10 och
Malmbanan (Luleå-Narvik). Den kommer även korsa ett
tiotal allmänna vägar. Negativ påverkan på befintlig
infrastruktur kan uppstå om den nya kraftledningen stör
eller begränsar möjligheten att nyttja berörda intressen nu
eller i framtiden. Sammantaget bedöms konsekvenserna
för befintlig infrastruktur till följd av den nya
kraftledningen bli obetydliga.
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8

Preliminär utformning av MKB

8.1.1

MKB för koncessionsansökan

En miljökonsekvensbeskrivning (MKB) kommer att tas fram för den sträckning och
för den utformning som efter samrådsprocessen bedöms som mest lämplig. I
MKB:n beskrivs och bedöms effekterna mer detaljerat än i samrådsunderlag och
fullständiga rapporter från inventeringar och andra utredningar tas med. MKB:n
kommer att utgöra underlag för ansökan om nätkoncession. Se preliminär
innehållsförteckning för kommande MKB i bilaga 10.

8.1.2 MKB för ansökan om tillstånd för åtgärder i Natura 2000område
Den MKB som ska utgöra underlag för ansökan om åtgärder inom de berörda
Natura 2000-områdena kommer tas fram för samma sträckning som
koncessionsansökan kommer att gälla för. Omfattningen och utformningen av
MKB:n kommer inom ramen för detta avgränsningssamråd att diskuteras med
Länsstyrelsen i Norrbotten län. Svenska kraftnät föreslår att samma MKB ska
kunna användas både för koncessionsansökan och för ansökan om tillstånd för
åtgärd inom Natura 2000-områden.
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10

Tidplan

Nedan visas tidplanen för projektet. Tidplanen bör betraktas som både överskådlig
och preliminär. Det finns flera faktorer som kan påverka tidplanen och gör att den
kan komma att justeras under projektets gång.
Samråd om utbyggnadsförslag

mars-maj 2020

Ansökan om koncession till
Energimarknadsinspektionen och regeringen

Vår 2021

Beslut om koncession

Vår 2023

Detaljprojektering klar

Sommar 2023

Ledningsrätt

Vinter 2023

Planerad byggstart

2024

Planerad idrifttagning

2025
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11

Bilagor

Följande bilagor finns med i underlaget för avgränsningssamråd. I detta underlag
för samråd enligt Esbokonventionen bifogas endast bilaga 1, Översiktskarta, och
bilaga 10, Preliminär innehållsförteckning MKB.

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

Översiktskarta
Kartserie totalförsvarets intresseområden
Kartserie Natura 2000-områden
Kartserie naturmiljö
Karta kulturmiljö
Kartserie rennäring
Kartserie riksintressen
Utredning höjd av hinder
Metodbeskrivning konsekvensbedömning
Preliminär innehållsförteckning MKB
Rapport naturvärdesinventering
Rapport fågelinventering
Rapport biotopkartering Råneälven
Kulturmiljörapport

