


Välkommen 
– samrådsmöte inför koncessionsansökan för

• Trafikverkets 130 kV kraftledning mellan 

Yttersjön och anslutningspunkt strax 

utanför Robertsfors tätort, ca 60 km

• Skellefteå Krafts 170 kV kraftledning 

mellan Högaliden och anslutningspunkt 

strax utanför Robertsfors tätort, ca 30 km



Trafikverkets planerade 130 kV kraftledning, syfte & behov

• Kraftförsörjning av Norrbotniabanan del mellan Umeå och Skellefteå

• Den planerade järnvägen är mycket känslig för avbrott och kräver därför en säker 

kraftförsörjning och att det finns redundans i nätet

Skellefteå Krafts planerade 170 kV kraftledning, syfte & behov

• Kraftöverförening från Högalidens vindkraftspark till överliggande nät via 

transformatorstation utanför Robertsfors

• Ökad redundans i nätet



Norrbotniabanan gör 
Sverige närmare



Samråd kraftförsörjning 
till Norrbotniabanan

Tomas Tossavainen
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• Kort om Norrbotniabanan

• Nätkoncession för kraftledningar

• Tid för frågor

Agenda



• Befintlig järnväg låg standard med lågkapacitet

• Sårbart system med långa omvägar

• Ej lämplig för persontrafik

• Minskade godstransportkostnader, ca 30 %

• Halverade restider

• Minskade CO2-utsläpp

Varför Norrbotniabanan



Norrbotniabanan
• 27 mil ny kustnära järnväg mellan Umeå-Luleå

• Enkelspårig järnväg med mötesstationer, ca 10:e km

• Dimensioneras för 250 km/h

• 22 godståg och 44 persontåg/dygn

• Kostnad 29 miljarder kr (2013-06)



Vart är vi nu?
• Beslutad järnvägskorridor Umeå-Luleå

• Fastställd järnvägsplan Umeå-Dåva

• Byggstart Umeå-Dåva 2018

• Järnvägsplaner Dåva-Skellefteå – klara 2021

• Byggstart Dåva-Skellefteå 2024

• Skellefteå-Luleå?

Umeå Robertsfors Skellefteå            Piteå              Luleå   



Kraftledningsnätets 
funktion och utformning



Stamnätsledning, 400 kV Regionnätsledning, 170 KV Lokalnät (10 kV) samt 
Regionnätsledning, 36 kV



Tillståndsprocess inför koncessionsansökan

• För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt ellagen (1998:857) att 

nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för linje

• Ansökan om tillstånd (koncession) för ledning söks hos Energimarknadsinspektionen

• Tillstånd gäller vanligtvis tills vidare med möjlighet till omprövning efter 40 år

• Vid prövning av en koncessionsansökan ska miljöbalkens lagstiftning avseende samråd tillämpas

• Trafikverket och Skellefteå Kraft bedömer att deras respektive verksamheter kan antas innebära en 

betydande miljöpåverkan (enligt miljöbedömningsförordningen (2017:966)) en specifik miljöbedömning 

skall genomföras enligt miljöbalkens bestämmelser

• Trafikverket och Skellefteå kraft genomför nu avgränsningssamråd som en del i den specifika 

miljöbedömningen



Tillståndsprocess inför koncessionsansökan

Miljöbalken 6 kap. 29 §

”Avgränsningssamrådet ska genomföras inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen och 

innebära att den som avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden samråder om 

verksamhetens eller åtgärdens lokalisering, omfattning och utformning, de miljöeffekter som 

verksamheten eller åtgärden kan antas medföra i sig eller till följd av yttre händelser samt om 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning.”



Tillståndsprocess inför koncessionsansökan

Till pågående avgränsningssamråd har Trafikverket och Skellefteå Kraft bl.a bjudit in

• Länsstyrelsen i Västerbottens län och berörda kommuner (Vindeln, Umeå, Robertsfors och 

Skellefteå kommuner), Försvarsmakten, Elsäkerhetsverket m fl myndigheter

• Fastighetsägare som är direkt berörda av utredningskorridorerna samt närliggande 

fastigheter

• Berörda samebyar

• Naturskyddsföreningen, Västerbottens Ornitologiska förening, LRF, Svenska 

Jägarförbundet, m fl



Tillståndsprocess inför koncessionsansökan

Inför avgränsningssamrådet har Trafikverket och Skellefteå Kraft haft dialog/ tidiga samråd 

med Länsstyrelsen, berörda kommuner, berörda samebyar och Västerbottens Ornitologiska 

Förening

Övriga utredningar

Arkeologisk utredning steg 1 utförd av Jamtli sommaren 2019, enligt Länsstyrelsens beslut 

Naturvärdesinventering enlig SIS-standard utförd av Pelagia Nature & Environment AB under 

hösten 2019, efter samråd med Länsstyrelsen



Anslutningspunkter 
och utrednings-
korridorer 



Förordat alternativ 



Tekniska förutsättningar 
– Trafikverkets planerade ledning

• Trafikverkets planerade ledning byggs i 

huvudsak med enbenta ostagade stolpar med 

två faser i horisontalplan. Vid vinklar kan stag 

komma att krävas. Fasavstånd 4 meter, 

normalspannet ligger på ca 150 meter.

• Stolparna har en höjd på ca 13-18 meter 

beroende på terräng och avstånd mellan 

stolpar. 

• Den planerade ledningen byggs utan topplina. 

Eventuellt eftermonteras ADSS separat under 

regeln vid ett senare tillfälle.



Tekniska förutsättningar 
– Skellefteå Krafts planerade ledning

• Skellefteå Krafts planerade ledning byggs i 

huvudsak med stagade portalstolpar med 

faslinorna placerade i ett horisontalplan och 

eventuellt en topplina.

• Fasavstånd ca 5 meter, normalspannet ligger 

på ca 150-250 meter.

• Portalstolparna har en höjd på ca 15-22 meter 

beroende på terräng och avstånd mellan 

stolpar.



Ledningsgata som i skogsmark består av en kalavverkad skogsgata med sidoområden 

Principskiss som visar 
Trafikverkets 130 kV 
ledning (raklinjestolpe, 
enbent & ostagad)

Övergripande miljökonsekvenser



Övergripande miljökonsekvenser

Principskiss som visar 
Skellefteå Krafts 170 kV 
ledning (portalstolpe på
rak linje, ostagad)

Där de planerade ledningarna samlokaliseras erhålls en ca 50 meter bred kalavverkad skogsgata.



Övergripande miljökonsekvenser

• Rennäring

• Våtmarker och sumpskogar

• Fåglar upptagna i Artskyddsförordningen

• Kulturmiljö

• Rekreation och friluftsliv



Relaterade ärenden

• Markupplåtelseavtal och ledningsrätt

• Tillstånd eller dispenser enligt andra kapitel i MB, t.ex. anmälan om vattenverksamhet 11 

kap, Natura 2000 enligt 28 a § 7 kap och enligt annan lagstiftning t.ex. kulturmiljölagen 



Tidplan

• Vår 2020 MKB och inlämning av ansökan till Energimarknadsinspektionen

• Höst 2020 Eventuella kompletteringar

• 2021 Tillstånd

• 2022 Markupplåtelseavtal och ledningsrätt

Byggnation



Synpunkter

Synpunkter på respektive planerad verksamhet lämnas senast 14 januari 2020

Trafikverket

Trafikverket, Ärendemottagningen, Stora projekt, Norrbotniabanan, Box 810, 781 28 Borlänge 

eller via e-post till investeringsprojekt@trafikverket.se. Ange ärendenummer TRV 

2019/123861.

Skellefteå Kraft Elnät AB

WSP Sverige AB, Att: Greta Lindberg, Dragarbrunnsgatan 41, 753 20 Uppsala

eller via e-post till greta.lindberg@wsp.com. 

mailto:investeringsprojekt@trafikverket.se
mailto:greta.lindberg@wsp.com


Tack!


