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1. Inledning  

1.1. Bakgrund, syfte och behov 

Trafikverket (Sökanden) avser att ansöka om nätkoncession för linje (tillstånd) för en ny 

130 kV luftburen kraftledning mellan Yttersjön i Vindelns kommun och Robertsfors 

tätort, Robertsfors kommun, Västerbottens län. Syftet med ledningen är att förse den 

planerade järnvägssträckan Norrbotniabanan mellan Umeå och Skellefteå med elektrisk 

energi i rätt spänning och frekvens (nätfrekvensen 16,7 Hz som bara används för 

järnvägsdrift). Den nya kraftledningen planeras mellan befintlig transformatorstation i 

Yttersjön och ny transformatorstation i Robertsfors, se karta i Figur 1.  

Järnvägssträckan mellan Umeå och Skellefteå kommer också att föreses med el från 

Umeå och Skellefteå. Behovet av el måste dock tillgodoses av ytterligare elöverföring. 

Befintlig station i Yttersjön har identifierats som den geografiskt bäst lämpade stationen 

som har möjlighet att förse Norrbotniabanan med elektrisk energi i rätt frekvens. Med 

elöverföring från Umeå och Skellefteå tillsammans med den planerade elöverföringen 

från Yttersjön erhålls ett system som lever upp till den driftsäkerhet som krävs för 

järnvägen.  

Denna samrådshandling utgör underlag för undersöknings- och avgränsningssamråd 

enligt 6 kap MB.  

Ett undersöknings- och avgränsningssamråd genomförs enligt miljöbalkens 

bestämmelser inför arbetet med miljökonsekvensbeskrivningen (MKB) och innebär att 

den som avser att bedriva verksamheten samråder om verksamhetens lokalisering, 

omfattning och utformning, de miljöeffekter som verksamheten kan antas medföra i sig 

eller till följd av yttre händelser samt om miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och 

utformning.  



 

Figur 1, befintlig station i Yttersjön och ny stationsplacering i Robertsfors. 

1.2. Disposition  

Föreliggande handling börjar med en beskrivning av planerad verksamhet, aktuellt 

område och ramar för en tillståndsprocess för elkoncession. Därefter beskrivs miljö-

förutsättningarna vid studerade sträckningsalternativ, t.ex. skyddade/skyddsvärda 

områden så som riksintressen, naturreservat och nyckelbiotoper eller annan angiven 

användning av mark- och vattenresurser. Vidare görs en närmare bedömning av 

påverkan inklusive översiktligt föreslagna skyddsåtgärder. Underlaget presenterar sedan 

en samlad bedömning och valt huvudalternativ/förordat alternativ. Slutligen ges förslag 

på avgränsning och innehåll i kommande MKB.  

2. Tillståndsprocessen 

För att bygga och använda elektriska starkströmsanläggningar i Sverige krävs enligt 

ellagen (1997:857) att nätägaren har ett särskilt tillstånd, en så kallad nätkoncession för 

linje. Ansökan om nätkoncession för linje prövas av Energimarknadsinspektionen (Ei) 

Ei remitterar handlingarna till samtliga berörda instanser. Efter remisstiden beslutar Ei 

om koncession (d.v.s. tillstånd) ska erhållas. Tillstånd beviljas vanligtvis tills vidare med 

möjlighet till omprövning efter 40 år. Vid ett eventuellt överklagande prövar mark- och 

miljödomstolen frågan.  

Tillståndsprocessen följer lagstiftningen i miljöbalken som bland annat reglerar den 

specifika miljöbedömningen, hur processen med att ta fram en 

miljökonsekvensbeskrivning (MKB) ska gå till och vad MKB-dokumentet ska innehålla. 
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En mycket viktig del av miljöbedömningen är samrådet, där alla intressenter, bland 

annat berörda länsstyrelser, kommuner, övriga myndigheter, organisationer, 

fastighetsägare och allmänheten ska få möjlighet att yttra sig om den planerade 

ledningen. Samrådet innefattar verksamhetens och åtgärdernas lokalisering, omfattning 

och utformning, de miljöeffekter som kan antas medföra samt 

miljökonsekvensbeskrivningens innehåll och utformning. När samrådet är avslutat 

sammanställs inkomna yttranden i en samrådsredogörelse som kommer att biläggas 

kommande MKB. 

Föreliggande dokument utgör underlag för avgränsningssamråd. Trafikverket har gjort 

bedömningen att projektet kommer att medföra betydande miljöpåverkan och 

hemställan om beslut till länsstyrelsen avseende betydande miljöpåverkan kommer inte 

att göras.   

2.1. Genomförda samråd 

Inför genomförandet av föreliggande avgränsningssamråd har Länsstyrelsens i 

Västerbottens län, berörda kommuner, berörda samebyar och Västerbottens 

Ornitologiska förening och Projekt Kungsörn bjudits in till tidigt samråd. Dessa 

intressenter har givits möjlighet att påverka projektet genom att lämna synpunkter på 

samrådshandlingen och/eller ge värdefull information om bland annat pågående 

markanvändning.  

Översiktlig information om projektet samt karta skickades till berörda kommuner i maj 

2019. Kommunerna erbjöds inför samråd med Länsstyrelsen att inkomma med 

synpunkter på lokaliserade alternativ samt på samrådsunderlagets utformning och 

omfattning. Fysiskt möte med representanter från Trafikverket och WSP erbjöds också. 

Inget fysiskt möte genomfördes.   

Trafikverket träffade Länsstyrelsen i Västerbottens län i Umeå under våren 2019. 

Länsstyrelsen lämnade synpunkter på underlaget och framtida utformning av MKB:n. 

Vidare diskuterades en alternativ sträckning som inkluderats i denna handling.  

Berörda samebyar (Gran, Svaipa och Malå) kontaktades i ett tidigt skede i 

samrådsprocessen och erhöll då information om den planerade verksamheten och 

kartunderlag. I augusti 2019 träffade Trafikverket Gran och Svaipa sameby för inledande 

samråd. Synpunkter från dessa samråd finns inarbetade i föreliggande 

samrådsunderlag. Dessa kommer också att redogöras mer utförligt i kommande 

samrådsredogörelse.   

I november 2019 träffade Trafikverket Västerbottens Ornitologiska Förening (VOF) i 

huvudsyfte att utreda om de studerade alternativen innebär konflikt med i huvudsak 

kungsörn. Även andra fågelintressen i området diskuterades.  

2.2. Genomförda utredningar 

En arkeologisk utredning steg 1 och en naturvärdesinventering i enlighet med Svensk 

Standard (SS199000:2014) har genomförts.  Den arkeologiska utredningen har 



genomförts av Jamtli. Naturvärdesinventeringen har genomförts av Pelagia Nature & 

Environment AB (Pelagia). 

Naturvärdesinventeringen har i samråd med Länsstyrelsen i Västerbottens län 

genomförts för alternativet A (fram till A1), A1, A2 och för hela alternativ B. Den 

förordade sträckan har i viss mån anpassats efter resultat från 

naturvärdesinventeringen. 

Den arkeologiska utredningen, som har genomförts enligt beslut från Länsstyrelsen, och 

naturvärdesinventeringen kommer att behandlas närmare i kommande MKB. 

Respektive rapport kommer också att ingå som bilagor till MKBn. 

2.3. Annan lagstiftning 

Förutom koncession behöver ledningsägaren även säkra rätten till marken. Detta sker 

vanligen genom markupplåtelseavtal och ledningsrätt. För fastighetsägaren innebär 

markupplåtelsen att marken förblir i fastighetsägarens ägo men att ersättning för 

intrånget erhålls i form av ett engångsbelopp när avtalet tecknas.  

Utöver nätkoncession för linje enligt ellagen och de bestämmelser som berörs i 6 kap. 

miljöbalken (MB) kan tillstånd eller dispenser även krävas enligt andra kapitel i MB, 

exempelvis anmälan om vattenverksamhet enligt 11 kap. Tillstånd eller dispenser kan 

också krävas enligt annan lagstiftning, exempelvis kulturmiljölagen.  

Enligt 28a § 7 kap MB krävs tillstånd för att bedriva verksamheter eller vidta åtgärder 

som på ett betydande sätt kan påverka miljön i ett naturområde enligt 27 §, Planerade 

åtgärder kan komma att kräva tillstånd för Natura 2000 enligt 28 a § MB.  

2.4. Bedömning av betydande miljöpåverkan 

Enligt 6 kap 23 § miljöbalken ska den som avser att bedriva en sådan verksamhet eller 

vidta en sådan åtgärd som avses i 20 § första stycket 2 undersöka om verksamheten eller 

åtgärden kan antas medföra en betydande miljöpåverkan. Vid bedömning om 

verksamhet eller åtgärd kan antas medföra betydande miljöpåverkan ska hänsyn tas till 

verksamhetens eller åtgärdens utmärkande egenskaper, verksamhetens eller åtgärdens 

lokalisering samt de möjliga miljöeffekternas typ och utmärkande egenskaper.  

Trafikverket bedömer att etableringen av den planerade 130 kV ledningen mellan station 

Yttersjön och station Robertsfors kan antas ha betydande miljöpåverkan då ledningen 

sträcker ca 60 km genom till stor del obruten skogsmark och berör pågående 

markanvändning i samband med framförallt rennäring.  
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3. Orientering och lokalisering  

3.1. Utredningsområde 

Planerad kraftledning sträcker sig mellan befintlig transformatorstation i nära 

anslutning till byn Yttersjön i Vindelns kommun och en planerad transformatorstation 

utanför Robertsfors tätort i Robertsfors kommun, Västerbottens län. Samtliga studerade 

alternativ för den planerade sträckan sträcker sig genom Umeå kommuns norra delar 

och det nordligaste alternativet passerar en kort sträcka genom Skellefteå kommuns 

södra del.    

Utredningsområdet avgränsas i väster av befintlig anslutningspunkt i Yttersjön och 

kommande anslutningspunkt i närheten av Robertsfors tätort i öster, se karta i Figur 1.  

3.2. Alternativlokalisering 

3.2.1. Tidig förstudie och studerade alternativa lokaliseringar 

En förstudie i form av en framkomlighetsanalys för den planerade ledningen 

genomfördes under 2017. Syftet med förstudien var att identifiera sträckningsförslag 

mellan Trafikverkets station i Yttersjön och en planerad anslutning i Robertsfors.  

Norrbotniabanans sträcka Umeå-Skellefteå kommer att förses med elektrisk energi från 

kopplingsstationer i Umeå och Skellefteå. För att skapa en tillförlitlig försörjning av 

Norrbotniabanan, och en redundans i systemet, behöver den planerade järnvägen förses 

med elektrisk kraft från ytterligare en kopplingsstation. Längs med stambanan genom 

övre Norrland finns idag ett antal kopplingsstationer som förser trafik på stambanan 

med elektrisk energi i rätt spänningsnivå och frekvens. För Norrboniabanans delsträcka 

mellan Umeå och Skellefteå har kopplingsstationen i höjd med Yttersjön lokaliserats 

som den geografiskt bäst lämpade stationen som kan mata/förse delsträckan med 

elektrisk kraft och på så sätt erhålla nödvändig försörjning till den planerade järnvägen.  

Framkomlighetsanalysen syftade till att finna möjliga sträckningar för en kraftledning 

med avseende på byggbarhet och på intressen i området. Analysen resulterade i 3 

alternativa lokaliseringar för den planerade ledningen. Vid fortsatt utredning och 

alternativlokalisering har ytterligare alternativ tillkommit och fördjupade utredningar 

om var det är tekniskt möjligt att bygga gjorts, där framförallt geografi och 

vattenområden är begränsande aspekter. Därefter har hänsyn tagits till 

naturmiljöintressen, kulturmiljöintressen, pågående markanvändning och pågående 

näringar. En så kort sträcka som möjligt har eftersträvats då detta innebär minst 

störning i landskapet och även minsta möjliga resursförbrukning. Under hösten 2019 

genomfördes en naturvärdesinventering för alternativet A (fram till A1), A1, A2 och för 

hela alternativ B. Alternativen har därefter justerats något för att undvika identifierade 

naturvärden. 

Under våren 2019 meddelade Skellefteå Kraft att de har för avsikt att etablera en ny 170 

kV luftburen kraftledning mellan anslutningspunkt vid Högaliden och Robertsfors. 

Trafikverket har därefter sett över de lokaliserade alternativen och gjort vissa justeringar 



som möjliggör samlokalisering (gemensam ledningsgata) av Trafikverkets och Skellefteå 

Krafts planerade kraftledning (från Högaliden och österut). 

Vid samrådsmöte med Länsstyrelsen i Västerbotten under våren 2019 lokaliserades 

ytterligare en alternativ delsträcka som studerats översiktligt och presenteras nedan. 

3.2.2. Delområden, korridorer och sträckningsalternativ  

Utredningsområdet har delats upp i tre delområden (1, 2 och 3), se karta i Figur 2 och 

bilaga 1. Tre alternativa lokaliseringar som sträcker sig mellan Yttersjön och Robertsfors 

har identifierats för den planerade kraftledningen, dessa benämns alternativ A, B och C 

se karta i Figur 2 och bilaga 1. För Alternativ B har två förslag studerats i höjd med 

Åkullsjön.  

Det norra alternativet (alternativ A) kan kombineras med det mittersta alternativet 

(alternativ B) genom alternativen som benämns A1 och A2.,  

Alternativen utgörs av breda korridorer inom vilka möjliga linjedragningar kan ske, 

detta för att hitta flexibilitet när den slutliga sträckningen skall lokaliseras. Alternativen 

beskrivs från väster till öster. 

  

 

Figur 2, översiktskarta, lokaliserade alternativ samt de delområden som utredningen uppdelats i 
(delområde 1-3). 

 

Alternativ lokalisering A  

Sträckning: Alternativ A lämnar Yttersjön norr om de två sjöarna Lill-Stensjön och 

Hjuksnorträsket i ett område som domineras av barrskog. Sträckningsförslaget passerar 
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norr om Bredträsket och korsar sedan över Brokträskets södra del. Därefter följer en 

sträcka med blandad terräng med huvudsakligen skogsmark. Norr om Skavvikberget 

korsar sträckningsalternativet sundet mellan Vägsjön och Villsjön för att gå längs med 

väg 721 söderut längs en sträcka om ca 4 km. Alternativet fortsätter mellan sjöarna Stor- 

och Lillsävarträsk och passerar här ett område med myrmark och lämningar av ett 

fångstgropsystem. Orter som passeras är Lillsävarträsk, Innerå- och Ytteråträsk, Selsfors 

och Smårödingen.  

Mellan sjöarna Storsävarträsket och Lillsävarträsket passerar alternativ A ett område 

med våtmarker och vattendrag. Området utgör även ett område av vikt för rennäringen 

och flertalet fornminnen. 

Längd: ca 65 kilometer. 

 

Alternativ lokalisering B 

Sträckning:  Alternativet sträcker sig norr om Lill-Stensjön och Djursjön och 

fortsätter vidare österut, söder om Hjuksnorträsket och Umsjön. Därefter passerar 

alternativet söder om Kluddtjärn för att sedan vika av i sydostlig riktning mot Nymyran, 

ca 2 kilometer söder om Lillsävarträsk. Sträckningsalternativet går därefter österut över 

Sävarån och fortsätter vidare österut genom ett landskap rikt på tjärnar. Vid Åkullsjön 

har två alternativa sträckor studerats (benämns B1 och B2), se karta i Figur 3.  Alternativ 

B1 sträcker sig längre från den samlade bebyggelsen i Åkullsjön i huvudsak i skogsmark. 

Alternativ B2 sträcker sig närmare Åkullsjön i skogs- och jordbruksmark och sträcker sig 

över Åkullsjöns el-ljusspår. Söder om Åkullsjön viker alternativet söderut för att undvika 

ett kuperat område. Därefter går sträckningen i sydostlig riktning fram till Robertsfors. 

Den planerade ledningen sträcker sig i huvudsak genom barrskogsområden men även en 

del våtmarker och jordbruksmark förekommer. 

Längd: ca 64 kilometer. 

 

Figur 3, alternativ vid Åkullsjön. 



Alternativ lokalisering A1  

Sträckning: Alternativ lokalisering A1 innebär att alternativ A kan kombineras med 

alternativ B. Alternativ A1 utgår från alternativ lokalisering A strax öster om Storberget, 

därefter fortsätter A1 söderut mot Hästkälen. Strax söder om Lövknösen, vid Skellefteå 

Krafts planerade avgreningspunkt Högaliden, sammanfaller alternativ A1 med alternativ 

B.  Sträckningsalternativet sträcker sig i huvudsak över skogsmark och myrområden. 

 

Södra delen av sträckan har lokaliserats till strax väster om Skellefteå Krafts planerade 

kraftledningar (ledningen innehar tillstånd och kommer att anläggas).  

Sträckningsalternativet korsar ett våtmarksområde som enligt våtmarksinventeringen 

innehar höga naturvärden.    

Längd:  ca 4,3 kilometer. Vid en kombination av alternativ A, A1 och alternativ B blir 

den totala sträckan för ny kraftledning ca 65 km.  

 

Alternativ lokalisering A2 

Sträckning: Alternativ lokalisering A2 innebär att alternativ A kan kombineras med 

alternativ B.  Alternativ A2 viker av från alternativ A ca 2 km öster om Broknäsudden, 

sträcker sig i sydostlig riktning och ansluter sedan till alternativ B. 

Sträckningsalternativet sträcker sig i utkanten av ett våtmarksområde med höga 

naturvärden i områden nedanför/väster om Bränt-Kulsjöliden. 

Längd:  ca 4,5 kilometer. Vid en kombination av alternativ A, A2 och alternativ B blir 

den totala sträckan för ny kraftledning ca 65 km.  

 

Alternativ lokalisering C  

Sträckning: Från transformatorstationen i Yttersjön sträcker sig alternativ C norr om 

Lill-Stensjön och Djursjön och vidare österut söder om Hjuksnorträsket och Umsjön. 

Därefter passerar sträckningsalternativet norr om Aggbäcken, Granliden, Fjädernäs och 

Kamsjön, en sträcka som främst kantas av barrskogsområden men även en del 

jordbruksmark. Alternativet går därefter österut, cirka 3 kilometer söder om Lill-

Sävarträsk och sedan över Sävarån och norr om Botsmark, där alternativet har 

lokaliserats till en smal passage mellan befintliga och planerade vindkraftsparker. Här är 

landskapet i hög grad kuperat och täckt av tall- och granskog. Alternativet fortsätter 

vidare söder om Åsjön och korsar Ö Dalkarlsån och Mjösjöbäcken öster om Liljabäck 

och leds därefter vidare i östlig riktning till transformatorstation söder om Robertsfors. 

Sista delen av sträckningsalternativet går främst genom barrskog och myrmark. 

Alternativ C sträcker sig över partier med blockterrräng, vilket försvårar och fördyrar 

anläggningsarbetet. Alternativet sträcker sig över ett område med fångstgropar strax 

öster om Sävarån.  

Längd: ca 63,5 kilometer. 
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3.2.3. Nollalternativ 

Nollalternativet beskriver den förutsedda utvecklingen om den planerade elförbindelsen 

mellan Trafikverkets befintliga kopplingsstation i Yttersjön och den planerade 

transformatorstationen utanför Robertsfors tätort inte byggs. 

Nollalternativet innebär att Norrbotniabanan inte erhåller den tillförlitliga försörjningen 

av elektrisk kraft som den planerade ledningen kommer att bidra med. Ledningen 

innebär också att en redundans byggs in i systemet och även denna funktion uteblir om 

ledningen inte byggs. För att Norrbottniabanan ska förses med elektrisk kraft och för att 

bygga in redundans i systemet måste detta i så fall ske med en elförbindelse från en 

kopplingsstation som i ett tidigt utredningsskede bedömts vara ett sämre alternativ 

jämfört med den befintliga stationen Yttersjön.   

Nollalternativet innebär också att de miljökonsekvenser som kan förväntas uppkomma 

vid koncession för den nya 130 kV ledningen uteblir. 

4. Tekniska förutsättningar 

Utbyggnad av en kraftledning om 130 kV innebär omfattande markintrång. De 

sträckningsalternativ som presenteras i föreliggande samrådsunderlag är framtagna 

med hänsyn till miljö, framkomlighet, kostnad och intressen i området. I Yttersjön finns 

en befintlig anslutningspunkt till stambanan. I Robertsfors kommer en ny 

transformatorstation att uppföras för anslutning.  

4.1. Planerad teknisk utformning 

Ledningen planeras att utformas som luftledning. Luftledning är ett mycket driftsäkert 

och kostnadseffektiv utformning för ledningar på aktuell spänningsnivå. Ett eventuellt 

fel på en markkabel tar längre tid att lokalisera och reparera än ett eventuellt fel på en 

luftledning och aktuell ledning är mycket känslig för avbrott. Felfrekvensen är högre för 

markkabel jämfört med trädsäkra luftledningar och alltför långa sträckningar med 

markkabel riskerar dessutom påverka stabiliteten i kraftledningsnätet. Vid eventuella fel 

på den planerade elförsörjningen till Robertsfors och Norrbotniabanan uppstår mycket 

stora störningar på tågtrafiken.   

Långa markkabelförläggningar på denna spänningsnivå kräver kostsam utrustning för 

att kompensera för den ökade strömförlusten som uppstår.  

En markkabel påverkar landskapsbilden delvis på samma sätt som en luftledning 

eftersom även en kabel kräver en öppen ledningsgata, även om den blir påtagligt 

smalare än en trädsäker skogsgata, se nedan. En markkabel innebär också en större 

markpåverkan i ledningsgatan. Förutom röjning av ledningsgatan utmed 

kabelsträckningen måste ytskiktet avlägsnas och kabelgraven schaktas. Även sprängning 

kommer att krävas där berg i dagen finns. Vid markkabelförläggning behöver en väg 

med god bärighet anläggs längst schaktet, om inte befintliga vägar finns att tillgå. 

Massor från schaktet kommer att behöva forslas bort liksom att nya massor behöver 

tillföras. En sådan väg behövs normalt sett inte vid byggnation av luftledning eftersom 

ledningsgatan kan användas för ledningsfordon.  



Höjden på stolarna för den planerade ledningen varierar utifrån terräng och 

spannlängd. Spannlängden (avståndet mellan stolparna) varierar utmed sträckningen 

och styrs av terräng samt natur- och kulturvärden. I normalfallet är spannlängden 

mellan 150 och 250 meter. Avstånd mellan faserna för planerad ledning är 4 meter. 

Materialval för stolpar kan exempelvis bli trä, komposit, metall eller annat material. För 

trä- och kompositstolpar krävs generellt inga fundament utan stolparna schakts ca 2 

meter ned i marken.  Ibland måste staglinor användas. Där ledningen byter riktning 

fodras vinkelstolpar. Staglinor och vinkelstolpar tar något större plats i anspråk än 

raklinjestolpar. Trafikverkets planerade 130 kV matarledning mellan Yttersjön och 

Robertsfors kommer att bestå av två linor/faser i företrädesvis horisontal placering.  

4.2. Markbehov och underhåll 

Ledningen kommer att byggas i trädsäkert utförande vilket i korthet innebär att ingen 

växtlighet ska riskera att komma i kontakt med ledningens faser, stolpar eller andra 

ledningsdelar. Utanför skogsgatan kan det bli aktuellt att fälla enstaka höga s.k. ”farliga 

kantträd” som befinner sig inom sidoområdet och som riskerar att falla på ledningen. I 

aktuellt fall kommer den maskinellt avverkade skogsgatans bredd att uppgå till ca 30 

meter för enskild ledning och ca 50 meter vid samlokalisering med Skellefteåkrafts 

ledning. En principskiss för ledningsgata med en ca 30 meter bred skogsgata kan ses i 

Figur 4.  

I våtmarker eller på marker med dålig bärighet utförs avverkning om möjligt när 

marken är torr eller väl tjälad för att undvika större skador på mark och grumling av 

vattendrag. Vid behov används temporära broar eller skyddsmattor, i vissa fall kan 

motormanuell avverkning vara nödvändig. 

Skogsgatan kräver kontinuerligt underhåll. Det skogliga underhållet omfattar 

underhållsröjning av skogsgatan samt avverkning av farliga kantträd i ledningsgatans 

sidoområden. Röjning ska se ungefär var tionde år men intervallen beror på hur snabbt 

vegetationen växer. Röjning av skogsgatan sker normalt motormanuellt. Avverkning av 

farliga kantträd i skogsgatan sidoområden sker normalt med hjälp av 

avverkningsmaskiner.  
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Figur 4, principskiss av en ledningsgata med en öppen skogsgata om cirka 30 meter. 

 

4.3. Anläggningsförfarande  

Vid byggnation av ledningen kommer terrängkörning med arbetsmaskiner att ske längs 

med hela ledningsgatan i samband med uttransport av material till nya stolpplatser. I 

huvudsak används bandburna maskiner tillsammans med stockmattor eller körplåtar 

där så erfordras. Transport med helikopter kan bli till platser som är svåråtkomliga med 

markfordon. 

Ledningen kan tekniskt sett anläggas när som helst under året. Berörda myndigheter 

kan ställa krav på att arbetet utförs under vissa perioder inom känsliga områden, 

exempelvis inom våtmarker där markskador kan begränsas genom att arbetat utförs vid 

tjälad mark.  

4.4. Anläggningsvägar och upplagsplatser 

Behov av särskilda anläggningsvägar som kan komma att krävas för uppförande av 

aktuell ledning kommer att utredas när ledningen detaljprojekteras.  

Ett antal upplagsplatser för materiel behöver anordnas i direkt anslutning till befintliga 

vägar längs vald sträckning. Antal och placering av upplag är beroende av vald 

stäckning, samt antalet angreppspunkter.  

4.5. Geologi och grundläggningsförhållanden 

Det område som de studerade alternativen berör består främst av ett grundlager av 

morän, se Figur 5. Mellan Yttersjön och Botsmark finns också områden med torv och 

isälvssediment. Kring Botsmark och österut mot Robertsfors ersätts dessa av områden 

med berg och på många ställen förekommer berg i dagen. Här finns även en del torv, 

lerig till siltig jord samt så förekommer postglacial sand-grus.  



Berggrunden i området består till störst del av metagråvacka. Mellan Yttersjön och 

Botsmark finns även vissa områden med metamorf granitoid samt basalt. Mellan 

Yttersjön och Sävarträsken finns även ett område med granit.  

Vid projektering av stolparnas placering är grundläggningsförhållanden avgörande och 

hänsyn till detta har tagit vid lokalisering av presenterade alternativ. Bland annat har 

områden med svårframkomlig terräng så som branta sluttningar, blockig terräng och 

mossar/myrmark i möjligaste mån undvikits.  

 

Figur 5,Jordartskarta för området, hämtad ur SGUs öppna webbdata 2017-08-10. 

 

5. Miljökvalitetsnormer 

Miljökvalitetsnormer (MKN) är föreskrifter om viss lägsta miljökvalitet inom ett 

geografiskt område. Miljökvalitetsnormer utfärdas med stöd av 5 kap. miljöbalken och 

avser kvalitet på mark, vatten, luft och miljön i övrigt som behövs för att varaktigt 

skydda, eller förbygga skador på, människors hälsa och miljön. Miljökvalitetsnormer 

finns för närvarande utfärdade för bl.a. luftkvalitet, omgivningsbuller, grundvatten och 

ytvatten. Arbetet med anläggning och drift av kraftledning skall förhålla sig till dessa 

normer och en konsekvensbeskrivning för dessa kommer att ingå i kommande MKB.  
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6. Berörda intressen och bedömd påverkan 

6.1. Planbestämmelser 

6.1.1. Förutsättningar 

Vindelns kommuns översiktsplan antogs 22 september 2014. I planens tillhörande 

översiktskarta bedöms de studerade alternativen inte stå i konflikt med pågående eller 

planerad markanvändning. 

Robertsfors kommuns översiktsplan antogs sommaren 2019. I denna finns intressen 

utpekade i områden för de studerade utredningsstråken. Väster om Åsjön och Gulltjärn, 

nordöst om Botsmark, finns ett område med riksintresse för vindbruk. Ett område runt 

Åkullsjön (cirka 4 kilometer i diameter) och ett sammanhängande område runt 

Långsjön, Rislandet, Östbyn och Överklinten (cirka 5 kilometer i diameter) har i 

översiktsplanen pekats ut som utvecklingsområden för bostäder.  Norr om Överklinten 

finns ett vattenskyddsområde utpekat (Klintheden).  

Umeå kommuns översiktsplan antogs 2018. Till denna finns ett Tematiskt tillägg för 

landsbygden vilken också antogs 2018 och vars syfte är att förtydliga översiktsplanen. 

De studerade alternativen sträcker sig genom norra delarna av Umeå och denna del 

ingår i det tematiska tillägget. Området beskrivs som ett glest bebyggt område med svag 

bebyggelseutveckling. Öst och nordöst om Botsmark finns riksintresse för vindbruk och 

området hänger samman med riksintresset för vindbruk som beskrivs i Robertsfors 

kommuns översiktsplan.   

Vidare har, år 2010, ett tillägg till Umeås ÖPL98 antagits som behandlar vindkraften i 

Umeåregionen, i vilken även Vindeln och Robertsfors kommuner ingår. Som grund till 

kommunala planer för vindkraft finns utpekade riksintresseområden för 

energiproduktion. Samtliga utredda alternativ i denna rapport passerar ett område som 

utpekats som riksintresse för energiproduktion. Området är lokaliserat öst och nordöst 

om Botsmark.  

Skellefteå kommuns översiktsplan antogs 1991. I planens tillhörande översiktskarta 

bedöms de studerade alternativen inte stå i konflikt med pågående eller planerad 

markanvändning. 

Samtliga studerade sträckningsalternativ ligger utanför detaljplanelagt område.  

6.1.2. Bedömd påverkan och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

Förordat alternativ förväntas inte stå i strid med rådande kommunala planer eller andra 

pågående planprocesser. Lokalisering av alternativ har anpassats utifrån kända planer 

som finns för vindkraft för Umeåregionen.  

Om en aktör ianspråktar områden där utpekat riksintresse för energiproduktion finns 

idag och erhåller tillstånd för etablering av vindkraft kan en intressekonflikt uppstå. 

Kontinuerlig dialog med kommunerna föreslås som förebyggande åtgärd. I nuläget finns 

planer för vindkraftsetablering i område ost- och nordost om Botsmark. En kraftledning 

bedöms vara möjlig att samlokalisera med dessa.  



Den planerade kraftledningen kommer uppföras utanför detaljplanelagt område och 

omfattas därför inte av några detaljplanrestriktioner. 

Samråd bör hållas med Skogsstyrelsen inför avverkning av skog i ledningsgata och 

tillfartsväg. Vid andra aktiviteter kan det även bli aktuellt med samråd enligt 12 kap 6 § 

miljöbalken.  

6.2. Fastighetsförhållanden 

6.2.1. Förutsättningar 

Området mellan Yttersjön och Robertsfors präglas av den uppdelningen av mark som 

gjordes vid 1800-talets början; marken i och kring byarna är uppdelade i långa smala 

skiften, så kallade laga skiften, medan mark på mer obefolkade ytor karakteristiskt 

utgörs av storskiften med betydligt större fastigheter. Exempel på rådande 

fastighetsförhållanden med laga skiften och storskiften kan ses i Figur 6.  

 

Figur 6, karta utvisande fastighetsstruktur för området kring Botsmark. Karta hämtad från SGUs 
öppna webbarkiv med brunnsdata 2019-05-20.  

6.2.2. Bedömd påverkan och föreslagna åtgärder 

Både för fastighetsägare och för tillståndsmässiga och ekonomiska skäl kan det vara 

fördelaktigt att korsa över ett färre antal fastigheter då en ny kraftledning skall dras. Vid 

en översiktlig studie av fastighetskartan ser förutsättningarna likvärdiga ut för de 

studerade alternativen.  

6.3. Boendemiljö, Elektromagnetiska fält 

Vid överföring av el via kraftledning uppkommer så kallade elektromagnetiska fält, som 

är ett samlingsnamn för elektriska och magnetiska fält. Elektriska fält avskärmas lätt av 

väggar i byggnader och även av växter. Påverkan från elektriska fält orsakade av 

kraftledningar brukar därför inte hanteras vidare. Magnetiska fält avskärmas däremot 
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inte av väggar och därför kan magnetfältet inne i hus nära kraftledningar vara högre än 

vad som normalt förekommer i bostäder.  Magnetiska fält mäts i mikrotesla (µT) och 

styrkan varierar med strömlast, fasernas inbördes placering och på avståndet mellan 

faserna. Magnetfältet avtar normalt med kvadraten på avståndet till ledningen.  

Befintligt vetenskapligt underlag anses idag fortfarande inte tillräckligt för att man ska 

kunna sätta ett gränsvärde för långvarig exponering av magnetfält från kraftledningar. 

Forskningen har inte gett entydiga resultat som visar om magnetfält påverkar oss 

människor negativt. 

I Sverige har fem myndigheter; Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, 

Socialstyrelsen och Strålsäkerhetsmyndigheten, tagit fram en vägledning för 

beslutsfattare som rekommenderar följande: 

”…sträva efter att reducera fält som avviker starkt från vad som kan anses normalt i 

den aktuella miljön. När det gäller nya elanläggningar och byggnader bör man redan 

vid planeringen sträva efter att utforma och placera dessa så att exponeringen 

begränsas.” (ADI 477) 

Arbetsmiljöverket har senare även upprättat en föreskrift (AFS 2016:3) innehållandes 

metoder för riskbedömning, gränsvärden, insatsnivåer och allmänna råd med avseende 

att skydda arbetstagare från förhöjda elektromagnetiska fält på arbetsplatser.   

Det finns inga bostäder eller byggnader inom eller nära intill de studerade 

utredningskorridorerna som kan komma att påverkas av magnetfält som överstiger 

rekommenderade riktvärden. Påverkan från elektromagnetiska fält på människors miljö 

för aktuell typ av ledning kan vid behov beskrivas närmare i kommande MKB.  

6.4. Rennäring  

6.4.1. Förutsättningar  

I området för utredda alternativ verkar Gran, Malå och Svaipa samebyar, se karta figur 7 

och Bilaga 2. Området berörs av riksintresse för rennäringen vilket regleras genom MB 3 

kap 5 §. Riksintresset redovisas tillsammans med utredda alternativ i karta 7.  

Renskötseln styrs av renens vandringar över året. Renarna flyttas mellan olika 

betesområden utifrån årstid och tillgången på bete. Hur betesmarkerna nyttjas skiljer sig 

åt från år till år och beror på klimat och andra yttre förutsättningar, inte minst påverkan 

genom mänsklig aktivitet och exploateringar. Detta innebär att inte bara områden 

utpekade som riksintressen är viktiga från ett rennäringsperspektiv.  

I området mellan Yttersjön och Robertsfors finns främst marker för vinterbete men här 

finns också så kallade nyckelområden, flyttningsleder, kärnområden, och även fasta 

anläggningar som nyttjas av rennäringen. Nyckelområden utgör platser dit renarna 

naturligt söker sig för bete, eller till viss del flyttas med renskötarnas hjälp. Dessa 

nyckelområden förbinds oftast med flyttleder. För att renskötseln skall fungera krävs 

förutom nyckelområden marker runt omkring som kallas för kärnområden där renarna 

kan beta och ströva i ro. Utöver dessa nämnda områdesindelningar så finns även 



betesmarkerna, vilka säsongsvis betas i och med den årliga förflyttningen mellan 

fjällområden sommartid och låglänt/kustnära bete vintertid. 

Berörda samebyar (Gran, Svaipa och Malå) kontaktades i ett tidigt skede i 

samrådsprocessen och erhöll då information om den planerade verksamheten och 

kartunderlag.  Som en del i samrådet träffade Trafikverket och Svaipa respektive Gran 

sameby i augusti 2019. Svaipa framhöll att det största problemet med kraftledningar är 

skoterspår i ledningsgatan som kan orsaka oönskad spridning av renarna. Detta kan 

innebära att olika samebyars renar blandas vilket innebär mycket merarbete. Denna 

problematik kan uppstå även vid anläggande av nya vägar.  

Gran sameby upplever också att ett stort problem med kraftledningar är den ökade 

skotertrafiken. När skotrarna kör efter kraftledningen så underlättar det för renarna att 

gå efter skoterspåret vilket kan leda till oönskad och snabb spridning av renarna, 

speciellt om spår i kraftledningen sträcker sig i väst-östlig riktning. 

Kommande MKB kommer att inkludera en mer utförlig beskrivning av påverkan på 

renskötseln och skyddsåtgärder som kan vidtas här.  

Figur 7, Översiktskarta med riksintressen för rennäring, studerade alternativ samt de olika 

samebyarnas renskötselområden.  

 

6.4.2. Studerade alternativ  

Alternativ lokalisering A  

Från Yttersjön och österut sträcker sig alternativ A genom Gran samebys 

renskötselområden. Ca 2,5 kilometer från Yttersjön sträcker sig alternativ A nära 

intill/inom två flyttleder längs ca 5 kilometer, se figur 7. Dessa flyttleder ingår i 



21 
 

riksintresset för rennäringen och leder renar i nord-sydgående respektive väst-

östgående riktning. Alternativ A fortsätter därefter utanför riksintresset för rennäring, 

genom Gran samebys renskötselområde. Norr om Lillsävarträsk tar Svaipa samebys 

marker vid, och drygt en kilometer österut så korsar alternativet två flyttleder, varav av 

den första inte ingår i riksintresset för rennäring medan den andra flyttleden ingår i 

riksintresset. Vidare fortsätter alternativ A över Svaipa samebys renskötselområde i 

omkring 13 kilometer för att sedan igen passera in i Gran samebys renskötselområde. 

Här passerar alternativ A över ytterligare en flyttled som går i väst-östlig riktning. Öster 

om denna flyttled (som inte ingår i riksintresset) fortsätter alternativ A vidare genom 

även Malås renskötselområde innan alternativet når anslutningspunkt Robertsfors utan 

att passera över ytterligare område för riksintresse för rennäringen. Alternativ A korsar 

totalt 5 flyttleder.  

Alternativ lokalisering B 

Från Yttersjön sträcker sig alternativ B genom Gran samebys renskötselområde fram till 

Sävarån där Svaipa samebys områden tar vid. Längs alternativets första ca 8 kilometer 

sträcker sig alternativ B genom en korridor som utgörs av riksintresse för rennäring 

vilket här utgörs av flyttled. Därefter fortsätter alternativet över mark som inte ingår i 

riksintresset till söder om Lill-Sävarträsk där alternativet korsar ett riksintresseområde 

inklusive flyttled. Vid Sävarån breder ett område ut sig som utgörs av riksintresset för 

rennäring. Området är cirka 2,5 kilometer brett där förordat alternativ passerar genom 

området. Vid Sävarån sträcker sig alternativet över Svaipa sameby renskötselområde, 

och passerar igenom detta längs en sträcka om ca 7 kilometer. Efter dessa 7 kilometer 

fortsätter alternativet vidare över Gran samebys renskötselområde hela vägen ned till 

anslutningspunkten i Robertsfors. På denna sista sträcka finns inga riksintressen för 

rennäring. Totalt korsas för sträckningen 5 st flyttleder. För karta se figur 7.  

Alternativ lokalisering A1 

Alternativ A1 sträcker sig i sin helhet över Svaipa samebys betesmarker. Alternativ A1 

passerar inte över någon flyttled eller riksintresse för rennäringen.  

Alternativ lokalisering A2 

Alternativ A2 avviker söderut från alternativ A, ungefär 2 kilometer in i den flyttled som 

A går igenom. Efter cirka en kilometer korsar alternativ A2 ett område med riksintresse 

för rennäringen, området berörs i ca 2 km. Alternativet ligger i sin helhet inom Grans 

renskötselområde. 

Alternativ lokalisering C 

Från några hundra meter från Yttersjön sträcker sig alternativ C parallellt med en 

flyttled som ingår i riksintresset för rennäringen. Efter cirka 5 kilometer passerar 

alternativ C över denna flyttled som går i nordvästlig-sydostlig riktning. Ytterligare 2,5 

kilometer efter denna passage passerar alternativ C över ytterligare en flyttled med 

samma status. Alternativ C sträcker sig vidare cirka 4 kilometer i samma korridor som 

flyttleden befinner sig. Alternativ C sträcker sig därefter i drygt 8 kilometer över mark 

som inte ingår i riksintresset för rennäringen. Därefter korsas en riksintresseklassad 

flyttled. Alternativ C sträcker sig sedan vidare i Gran samebys renskötselområden för att 

vid Sävarån korsa tre nära varandra liggande flyttleder varav två ingår i riksintresset för 

rennäring. Efter att flyttlederna passerats vid Sävarån sträcker sig alternativ C genom 



Svaipa och Grans renskötselområde, utanför riksintresse för rennäringen. Alternativet 

innebär korsningar av 6 st flyttleder.  

6.4.3. Bedömd påverkan och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

All byggande och drift av infrastruktur innebär påverkan på renskötseln i ett område där 

sådan bedrivs.  

Under anläggningsskedet kan störningar uppstå till följs av bland annat avverkning för 

ledningsgatan, körning i skogsgatan, transporter av material och schaktarbeten. 

Anläggningsskedet innebär en ökad mänsklig närvaro och förhöjda ljudnivåer och en 

tillfällig nedsättning av beteskvaliteten kan också vara effekter som påverkar 

rennäringen.  

Drift av en kraftledning innebär ianspråktagande av mark där det tidigare fanns skog 

eller öppen terräng. Tillfälliga störningar kan uppstå vid underhållsåtgärder och vid det 

återkommande skogliga underhållet av ledningen. 

En öppen ledningsgata kan innebära att passager skapas som renhjorden eller enstaka 

renar följer och kan röra sig snabbt inom. Ledningsgatan kan också nyttjas för 

skoterkörning som kan komma att störa rennäringen. Till en början kan 

undvikelseeffekter kring en ny luftledning ske hos renarna.  

Ett oönskat scenario är att en etablerad kraftledning skapar en sådan fragmentering av 

området att renarna måste flyttas mellan betesområden i högre utsträckning än hur det 

var innan etableringen av kraftledningen.  

Kumulativa effekter kan innebära att andra områden får ett allt högre betestryck, vilket 

långsiktigt kan utarma betespotentialen.  

Samtliga studerade alternativ korsar flyttleder och passerar vinterbetesmark som nyttjas 

av rennäringen. Sammantaget bedöms effekterna av samtliga alternativ bli likvärdiga 

och måttligt negativa för rennäringen.  

Skadeförebyggande åtgärder  

Trafikverket har för avsikt att den planerade ledningen ska påverka rennäringen i så 

begränsad omfattning som möjligt. Tidpunkten för byggnation i känsliga områden kan 

anpassas för att begränsa störningar från arbetsmaskiner mm. Påverkan på rennäringen 

bedöms bli större om ledningen byggs vintertid när renar kan finnas i området. I det 

fortsatta koncessionsarbetet och inför byggnation av den nya ledningen kommer 

Trafikverket att föra en fortsatt nära dialog med berörda samebyar. 

6.5. Landskapsbild 

6.5.1. Förutsättningar  

Landskapet för den omkring 6 mil långa sträckan varierar från att innehålla mycket 

sjöar och vattendrag i väst, till en mer kuperad sektion omkring Botsmark och därefter 

övergå i planare skogsmark i öst mot Robertsfors. Öppna landskap med ängs- och 
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mindre områden jordbruksmark med bebyggelse finns i nära anslutning till byar och 

orter i området. I figurer nedan finns foton (från fältbesök 2017-08-23) som visar hur 

delar av området ser ut under sensommaren.  

 

 

 

 

 

Figur 9, landskap med sjöar och kuperad terräng. Här Stavträsket vid Ytteråträsk, 

Figur 8, landskap med myrar och kärr. Foto taget i område norr om 
Lillsävarträsk. Området korsas av alternativ lokalisering A. 



 

Figur 10, landskap med ängsmark, Rickleån och i bakgrunden kuperad terräng med barrskog.  

Marktyp kring Älglund som korsas av alternativ B, delområde 3. 

 

 

Figur 11, landskap med älvar och vattendrag. Här Sävarån mellan Botsmarkssjön och Selet. 
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Figur 12, landskap med blandskog, löv- och barr. 

 

6.5.2. Bedömd påverkan och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

Landskapsbilden kommer att bli påverkad av planerad luftledning. Synintrycket blir 

störst där kraftledningen passerar öppna ytor som sjöar, ängsmark och mindre 

jordbrukslandskap. Men även ledningsgator i skogsmark medför en visuell påverkan på 

landskapsbilden lokalt i och med att en ny skogsgata öppnas upp i landskapet. 

Konsekvensen av den påverkade landskapsbilden blir störst där många människor bor 

och/eller rör sig.  Alternativ A innebär att ledningen tydligt exponeras vid passagen av 

Brokträsket. 

Bebyggelse finns bland annat kring den södra delen av alternativ A samt där alternativ B 

passerar Åkullsjön och alternativ B och alternativ C passerar Kamsjöbäcken. I kuperade 

områden kan kraftledningen exponeras för människor även på långt håll.  

Alternativ A i kombination med A1 eller A2 och alternativ B innebär att Trafikverkets 

planerade ledning kan samlokalisering med Skellefteå Krafts planerade 170 kV 

luftledning mellan Högaliden och Skellefteå Krafts nya station i Robertsfors. Genom att 

samlokalisera kraftledningarna bedöms den sammanvägda påverkan på landskapsbilden 

begränsas. Det samlade ledningsstråket, med båda ledningarna, kan dock lokalt 

upplevas som framträdande i landskapet.   



6.6. Naturmiljö 

6.6.1. Förutsättningar  

Nedan beskrivs de fysiska förutsättningarna gällande särskilt skyddsvärd naturmiljö 

som berörs av de studerade sträckningsalternativen. Alternativen är beskrivna för 

respektive delområde (1-3) i västlig till östlig riktning. Bilaga 3 redovisar naturreservat, 

ramsarområde, sumpskogar, naturvärden nyckelbiotoper, biotopskyddade områden 

samt de områden som identifierats som naturvärdesobjekt vid den 

naturvärdesinventering som genomfördes under hösten 2019. 

Inom delområde 1 sträcker sig samtliga studerade alternativ i olika omfattning genom 

det vidsträckta Ramsarområdet Vindelälven (våtmark med internationell betydelse 

enligt Ramsarkonventionen). 

6.6.2. Studerade alternativ inom delområde 1  

Alternativ lokalisering A  

Inom delområdet korsar sträckningsalternativet flera våtmarksområden. I norr sträcker 

sig alternativet genom ett våtmarksområde med högt naturvärde i ca 1,7 km. Strax 

österut korsas våtmarksområden med vissa naturvärden. I området kring sjön Villsjön 

finns ett våtmarksområde med låga naturvärden. Alternativet är här lokaliserat nära 

intill befintlig väg (länsväg 721). Mellan Storsävarträsk och Lillsävarträsk finns 

våtmarker med mycket höga naturvärden (enligt våtmarksinventeringen) och 

alternativet berör dessa ca 2 km. Inom delområde 1 sträcker sig alternativ A genom ett 

antal sumpskogar.  

Strax väster om Sävarån har alternativet anpassats för att undvika ett naturvärdesobjekt 

(Pelagia) som innehåller flertalet rödlistade arter.  

Alternativ lokalisering B 

Söder om Bredträsket sträcker sig alternativet ca 1200 meter genom ett 

våtmarksområde med mycket höga naturvärden. Vid Dalamyran korsars ett 

våtmarksområde med vissa naturvärden längs ca 2,4 km. Alternativet sträcker sig norr 

om naturreservatet Norrliden på ett avstånd av ca 350 meter. Mellan Nordmyran och 

Grubbmyrheden sträcker sig alternativet genom tre våtmarksområden i ca 4,3 km med 

vissa naturvärden. Strax österut passerar alternativet ett våtmarksområde med låga 

naturvärden och korsar sedan norra delen av ett våtmarksområde med vissa 

naturvärden längs ca 700 meter. Norr om alternativet breder ett våtmarksområde med 

mycket höga naturvärden ut sig. Inom delområde 1 har ett fåtal sumpskogar identifierats 

inom eller nära intill alternativ B.  

Alternativ lokalisering A2  

Alternativ A2 korsar sträcker sig ca 1,5 kilometer över östra kanten av ett 

våtmarksområde som innehar högt naturvärde. Vidare söderut sträcker sig alternativet 

över en våtmark med vissa naturvärden längs ca 750 meter.  
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Alternativ lokalisering C 

I norr sträcker sig alternativet C likt alternativ B genom våtmarksområden med mycket 

höga naturvärden samt våtmarker med vissa naturvärden. I höjd med Kamsjö sträcker 

sig alternativet genom ett våtmarksområde med låga naturvärden och också strax 

utanför naturreservatet Bränntjälen.  Inom delområde 1 sträcker sig alternativet norr om 

tre naturreservat med ett avstånd om minst 350 meter: Norrliden, Fjädernäskammen 

och Bjärntjärnliden.  

6.6.3. Studerade alternativ inom delområde 2 

Alternativ lokalisering A 

I området öster om Lillsävarträsket breder omfattande våtmarksområden med vissa 

naturvärden ut sig. Alternativet har lokaliserat så att intrång i dessa våtmarker 

begränsas.  

Inom delområdet sträcker sig alternativet genom ett antal sumpskogar. Ca en kilometer 

norr om alternativet ligger naturreservatet Bjursjöaltaret. Öster om Selsfors passerar 

sträckningsalternativet söder om ett kommunägt nyckelbiotopsområde med lövrik 

barrnaturskog om 0,3 hektar med stora naturvärden. Här återfinns ett stort inslag av 

senvuxna träd och mycket hänglav. 

Alternativ lokalisering B 

Strax sydost om Lillsävarträsket sträcker sig alternativet kortare sträckor, ca 150 meter 

genom de yttre områdena för våtmarker med vissa till höga naturvärden. 

Ett stycke österut korsas ett mindre våtmarksområde med höga naturvärden, området 

berörs av planerad ledning längs en sträcka av ca 300 meter. 

I området kring Högaliden är förordat alternativ lokaliserat i norra delen av ett 

våtmarksområde med låga naturvärden. Området berörs längs en sträcka om ca 1 km. 

Öster om Åkullsjön sträcker sig alternativet genom våtmarksområden med låga till vissa 

naturvärden. Inom delområdet berörs ett antal sumpskogar. 

Strax väster om Åkullsjön har alternativet anpassats för att undvika ett naturvärde klass 

2 (Pelagia) som inrymmer rödlistade arter.  Alterantiv 1 Åkullsjön har lokaliserats strax 

öster om ett område utpekat som nyckelbiotop av Skoggstyrelsen. Alternativet sträcker 

sig genom ett område utpekat som naturvärde. I fält har dock konstaterats att området 

är avverkat.  

Alternativ lokalisering A1 

Alternativ A1 berör förhållandevis minde våtmarker med vissa till höga naturvärden. I 

norr har alternativet anpassats till ett naturvärde klass 2 (Pelagia) som innehåller flera 

rödlistade arter. Södra delen av sträckan har lokaliserats till strax väster om Skellefteå 

Krafts planerade kraftledningar.  

 

 



Alternativ lokalisering C 

Inom delområde 2 sträcker sig alternativ C genom ett antal våtmarksområden med vissa 

naturvärden och ett mindre område med höga naturvärden. Alternativet sträcker sig i 

utkanten av ett antal sumpskogar.  

6.6.4. Studerade alternativ inom delområde 3 

Alternativ lokalisering A  

Norr om Strandholm, söder om Rickleån, passerar alternativet en ängsmark 

klassificerad av Jordbruksverket som bra hävd (se foto i Figur 10). Längre österut 

korsas sumpskogar samt områden med skogliga naturvärden vilka i huvudsak utgörs av 

barrskog. Norr om Heden korsar sträckningen en skoglig kommunägd nyckelbiotop 

samt passerar strax norr om ytterligare en skoglig nyckelbiotop för att sedan gå genom 

större sumpskogsområden fram till Robertsfors.  

Alternativ lokalisering B 

Inom delområde 3 sträcker sig det alternativ genom nio sumpskogar.  Ett 

våtmarksområde med låga naturvärden berörs längs en sträcka om ca 800 meter och ett 

våtmarksområde med vissa naturvärden berörs längs en sträcka om ca 1,5 km. 

Alternativ lokalisering C 

Inom delområde sträcker sig alternativet genom antal sumpskogar med främst barrskog. 

Närmare Robertsfors även bland- och lövskog.   

6.6.5. Bedömd påverkan och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

Långsiktig påverkan för området i och med anläggandet av kraftledning innebär främst 

att mark tas i anspråk och förändras från skogsmark till avverkad skogsgata. Påverkan 

på våtmarker är i huvudsak kopplad till byggskedet och stolpetableringen. För 

skogbeklädda sumpskogar kan en avverkad skogsgata innebära en negativ påverkan på 

sumpskogens naturvärden. Vid den naturvärdesinventering som genomförts har inga 

naturvärden identifierats inom skogsstyrelsens utpekade sumpskogar.  

Körning på våtmarker och i sumpskogar får bara ske om minsta möjliga grad av 

körskador säkerställs. Detta görs genom att anpassa tidpunkten, med anpassade 

maskinval och metoder till gällande förutsättningar.  Fundament för ledningsstolpar 

kommer att så långt som möjligt placeras på fast mark. Om körskador uppstår på 

våtmarker ska dessa återställas, om så är lämpligt. 

Alternativ A berör två större våtmarksområden med mycket högt naturvärde belägna 

mellan Stor- och Lillsävarträsk och korsar även flera våtmarksområden med höga, vissa 

och låga naturvärden. Alternativ B och alternativ C berör ett våtmarksområde med 

mycket högt naturvärde och korsar även flera våtmarksområden med vissa och låga 

naturvärden.  
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6.7. Fåglar och skyddad flora och fauna 

6.7.1. Förutsättningar 

Under hösten 2019 genomfördes ett samråd med Västerbottens Ornitologiska Förening 

(VOF) med syfte att utreda om de studerade alternativen kan komma i konflikt med 

kungsörnsintressen. Trafikverket erhöll mycket värdefull information om att väster om 

anslutningspunkt Högaliden finns för både en kortare och en längre sträcka av alternativ 

B, och för en längre sträcka för alternativ C, en uppenbar konflikt mellan det studerade 

alternativen och intressen för kungsörn. Detta innebär att en etablering av ledning enligt 

alternativ A i kombination med A2 och vidare enligt alternativ B också innebär att 

konflikt med kungsörn uppstår. 

Alternativ A i kombination med A1, sträckan Yttersjön-Högaliden, bedöms inte innebära 

konflikt med kungsörnintressen. I Stor- och Lillsävarträsk är dock fågelintressanta 

områden, och sträckande fåglar förekommer kring Sävarån. Vid genomförd 

naturvärdesinventering gjordes en bedömning av områden som potentiellt kan hysa 

rödlistade och skyddsklassade arter, samt arter upptagna i Artskyddsförordningen. Vid 

inventeringen avgränsades ett antal områden som bedömts som möjliga spelplatser för 

tjäder och orre (upptagna i Artskyddsförordningen) i eller i nära anslutning till de 

studerade alternativen, bl.a. för alternativ A sträckan Yttersjön-Broknäs. Mellan strax 

söder om Överklinten och Robertsfors finns ett stort område med hällmarker där 

Pelagias bedömning är att varje hällmark är en potentiell spelplats för tjäder.  I nära 

anslutning till alternativ B har också spår av tretåig hackspett noterats (vid två lokaler).  

En sökning i Artportalen på godkända fynd av rödlistade arter (RE, CR, EN, VU, NT och 

DD) i området enligt karta nedan (Figur 13) för perioden maj 2009- maj 2019 ger ett 

antal träffar. Vid Vargstugkläppen i Vindelns kommun påträffades 2014 skalbaggen 

Kantad kulhalsbock, vilken är listad som starkt hotad. I Robertsfors kommun har 

Lapprovsfluga observerats vid Ängesmyrbrännan år 2010 och Brun glada vid 

Överklinten i Östbyn 2012. Vid Långsjön, Överklinten observerades en Rödspov 2015. 

Samtliga arter är kategoriserade som starkt hotad art. Vid Långtjärn i Robertsfors 

kommun påträffades Rödspov 2015 vilken kategoriseras som akut hotad. Under 2018 

har Videsparv observerats två gånger i området runt Nymyran och Isklinten, arten är 

klassad som Sårbar. En Urskogsvedfluga observerades vid Isklinten och är klassad som 

Nära hotad.  

Då sökning i Artportalen utökas till att även innefatta kategorin sårbara arter så erhålls 

en träfflista på 162 fynd. Vanligt förekommande arter tillhörande denna kategori i 

området är bland annat kungsfågel, hussvala och säv- och gulsparv. Även berguv och 

brushane har setts i området. Berguven har på senare tid börjat öka i antal i Norrland 

vilket gör en art viktig att beakta i det fortsatta arbetet.   



 

Figur 13,översiktskarta, gulmarkerat område visar avgränsningen från Artportalen. ©Artportalen 

6.7.2. Bedömd påverkan och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

Trafikverket har för avsikt att etablera en ledning som inte kan komma att stå konflikt 

med kända kungsörnintressen. Det innebär att alternativ B och C, väster om Högaliden, 

bedöms som icke genomförbara. 

En närmare utredning av befintliga förutsättningar och verksamhetens påverkan på 

fåglar, rödlistade, skyddade (bl.a. arter skyddade enligt Artskyddförordningen) och 

hotade arter kommer att göras i kommande MKB. 

6.8. Sjöar och vattendrag 

De studerade alternativen passerar utpekade sjöar och vattendrag såsom Natura 2000, 

vattenskyddsområden och riksintresse för vattendrag i området, se bilaga 4. 

Utbredningen för delområde 1 och stor del av delområde 2 berörs av riksintresse för 

vattendrag. Riksintresset täcker även in viktiga älvars biflöden och avrinningsområden 

och skall framförallt syfta till skydd mot flödesreglering av vatten för vattenkraft. Detta 

regleras i MB 4 kap 6 §.  

Berörda Natura 2000-områden utgörs av Sävarån (SE0810436) och Vindelälven 

(SE0810435). Inom ramen av föreliggande miljöprövning har Länsstyrelsen i 

Västerbottens län gjort bedömningen att den planerade verksamheten inte är av sådan 

karaktär att den kräver någon särskild Natura 2000-prövning. I de fall åtgärder bedöms 

påverka miljön i ett Natura 2000-område på ett betydande sätt krävs tillstånd enligt 28 

a § 7 kap MB. 

Delområde 1 och del av delområde 2 ligger inom Sveriges riksintresse för vattendrag.  
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6.8.1. Studerade alternativ inom delområde 1 

Alternativ lokalisering A 

Alternativet passerar norr om sjöarna Hjuksnorträsket, Bredträsket och korsar södra 

delen av Brokträsket. Dessa vattenområden ingår i Natura 2000-området Vindelälven. 

Öster om Villsjön korsar sträckningsalternativet Sävarån som är utpekade som Natura 

2000-områden för Sävarån. Inom delområde 1 passeras ett flertal vattendrag som ingår 

i Sävarån. Hela det beskrivna området täcks in av riksintresse för vattendrag.  

Alternativ lokalisering B 

Alternativet passerar mellan Lill-Stensjön och Hjuksnoret i norr och går under hela 

delsträcka 1 inom riksintresset för vattendrag. Alternativet korsar en handfull vattendrag 

(käll- och biflöden) som tillhör Natura 2000-området för Vindelälven och ytterligare 

omkring 5 vattendrag som tillhör Natura 2000-området för Sävarån.  

Alternativ lokalisering A2 

Alternativet korsar över Fröbäcken omkring 700 meter från det att alternativet viker av 

från alternativ A. Fröbäcken ingår i Natura 2000-området Vindelälven. 

Alternativ lokalisering C 

Alternativet passerar likt alternativ B mellan Lill-Stensjön och Hjuksnoret i norr och 

därefter söder om Umsjön som, liksom sjöarna beskrivna för alternativ A, ingår i Natura 

2000-området Vindelälven samt det omfattande Ramsarområdet Vindelälven. 

Alternativet korsar omkring 5 vattendrag som ingår i Natura 2000-området för 

Vindelälven och löper under några kilometer längs med Aggbäcken. Två vattendrag som 

ingår i Natura 2000-området Sävarån korsas inom delområde 1.  

6.8.2. Studerade alternativ inom delområde 2 

Alternativ lokalisering A 

Alternativ A korsar under delsträcka 2 Inneråträsket och Stavträsket vilka ingår i Natura 

2000-området för Sävarån. Alternativet löper under delsträckan cirka sju kilometer 

inom riksintresseområdet för vattendrag.  

Alternativ lokalisering B 

Alternativ B passerar under delsträcka 2 omkring sju vattendrag som ingår i Natura 

2000-området Sävarån. Alternativet går under tio kilometer även inom tidigare 

beskrivet riksintresse för vattendrag.  

Alternativ lokalisering A1 

Alternativet befinner sig inom området med riksintresse för vattendrag. Alternativet 

korsar ett vattendrag som tillhör Natura 2000-området för Sävarån.  

Alternativ lokalisering C 

Sävarån korsas i av alternativ C i västra delen av delsträckan. Ytterligare så korsar 

alternativet över omkring åtta vattendrag som ingår i Natura 2000-området Sävarån. 

Alternativet löper i omkring tolv kilometer inom området med riksintresse för 

vattendrag.   



6.8.3. Studerade alterantiv inom delområde 3 

Alternativ lokalisering A 

Inom delsträcka 3 berör alternativ A ett vattenskyddsområde drygt fem kilometer nord-

ost om Robertsfors tätort. Inga övriga utpekade sjöar eller vattendrag finns under 

delsträckan.  

Alternativ lokalisering B 

Inom delområde 3 berör alternativ B inga utpekade sjöar eller vattendrag.  

Alternativ lokalisering C 

Inom delområde 3 berör sträckningsalternativ C inga utpekade sjöar eller vattendrag.  

6.8.4. Bedömd påverkan och föreslagna åtgärder 

Olika akvatiska arter eller hela biotoper kan störas vid till exempel mekanisk påverkan 

eller vid grumlande arbeten som förändrar miljön i vattnet, bland annat genom att 

ljusinsläppet förhindras.  

De vattendrag som kan påverkas vid anläggning och särskilt bör beaktas är främst 

Vindelälven och Sävarån med tillhörande bäckar och biflöden. Även flertalet andra sjöar 

och mindre vattendrag vilka inte har beskrivits ovan kan påverkas i anläggningsfas. 

Anläggning kommer att planeras i syfte att minimera påverkan på speciellt skyddsvärda 

vatten. Vid framförande av maskiner kan anpassning göras så att grumling av 

vattendrag undviks. Fundament för ledningsstolpar kommer att så långt som möjligt 

placeras på fast mark och därmed begränsas eventuell konflikt med vattenintressen. 

 

6.9. Kulturmiljö 

6.9.1. Förutsättningar  

De studerade alternativen berör inga riksintressen för kulturmiljövård eller 

kulturreservat.  

I området och inom eller nära intill de studerade alternativen finns sedan tidigare kända 

kulturmiljölämningar, se bilaga 5.  

En kulturmiljöutredning steg 1 har genomförts av Jamtli under sommaren 2019 och 

resultatet från denna kommer att behandlas närmare i kommande MKB.  

6.9.2. Bedömd påverkan och föreslagna skadeförebyggande åtgärder 

Inom ramen för koncessionsansökan har en arkeologisk utredning steg 1 genomförts 

(under säsongen 2019). Resultatet från denna kommer att behandlas närmare i 

kommande MKB och rapporten kommer att biläggas MKBn.  

Den slutliga sträckningen och utplacering av kraftledningsstolpar kommer att anpassas 

så att påverkan på värden för kulturmiljön begränsas i så stor omfattning som möjligt.  

Möjligheterna att undvika effekter på lämningar inom utredningskorridoren är goda i 
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samband med detaljprojekteringen. En utförlig beskrivning av eventuellt påverkan på 

kulturmiljön kommer att ingå i kommande MKB. 

Om skador eller ingrepp i fornlämningar inte kan undvikas kommer ansökan om 

tillstånd lämnas till länsstyrelsen. 

Om en fornlämning skulle påträffas vid exempelvis byggnation och underhållsarbete, 

kommer arbetet stoppas omedelbart och länsstyrelsen kontaktas enligt kulturmiljölagen 

2 kap. 10 §.  

6.10. Friluftsliv 

6.10.1. Förutsättningar 

Aktuellt utredningsområde ligger inte inom område utpekat som riksintresse för 

friluftsliv eller riksintresse för rörligt friluftsliv. Inga större vandringsleder korsar heller 

området. Närmst finns Isälvsleden som sträcker sig mellan Vindeln och Hällnäs. 

I området förekommer rörligt friluftsliv i form av bl.a. vandring, skidåkning fiske, jakt, 

och svamp- och bärplockning.  

6.10.2. Bedömd påverkan och föreslagna åtgärder 

En ny luftledning innebär generellt inga förändringar i möjligheten att använda området 

för friluftsliv. Påverkan är liten under byggskedet och obetydlig under driftskedet. 

Vägar och större stigar kommer att hållas öppna för passage till fots under byggtiden och 

får inte blockeras av kvarlämnat ris eller annat. Upplag av material och uppställning av 

maskiner och bodar planeras så att tillgängligheten längs stigar, vandringsleder och 

vägar inte försämras.  

  



7. Sammanvägd bedömning och förordat 
alternativ 

Trafikverket har valt att förorda det alternativ som innebär att ny ledning etableras 

enligt en kombination av alternativ A, A1 och B, se karta i figur 14 och bilaga 6. Det 

innebär att Trafikverket planerar att ansöka om nätkoncession (tillstånd) för linje för en 

ledningssträckning inom den förordade studerade utredningskorridoren.  

 

Figur 14, förordat alternativ och avvisade alternativa sträckor. 

Med anledning av Pelagias bedömning av möjliga spelplatser för tjäder och orre har 

utredningskorridoren breddats något sträckan Yttersjön-Broknäset och de sista ca 13 km 

innan Robertsfors.  

Utifrån inkomna synpunkter och övriga utredningar kan Trafikverket komma att justera 

den sträckning som koncession ska sökas för. Val av sträckning vid Åkullsjön kommer 

att beslutas efter genomfört samråd. 

Förordat alternativ bedöms ha minst sammanvägd påverkan på utredda intressen, det är 

anläggningstekniskt möjligt med avseende på geografin i området samt att alternativet 

möjliggör en samlokalisering med Skellefteå Krafts planerade ledning mellan Högaliden 

och Robertsfors. Förordat alternativ innebär inga konflikter med kända intressen för 

kungsörn. Trafikverket anser att det inte finns såpass starkt vägande argument som 

föranleder utredning att ytterligare alternativ som inte kommer i konflikt med 

kungsörnsintressen sträckan Yttersjön och Högaliden.  

Den östra delen av alternativ A (norra alternativet, avvisat i kartan nedan) sträcker sig 

genom områden med betydligt fler boende jämfört det förordade alternativet. Vid en 

samlokalisering av Trafikverket och Skellefteå Krafts ledningar innebär detta alternativ 
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dessutom en totalt sett längre ledningsträckning i området. Från Åkullsjön och vidare 

mot Robertsfors bedöms det förordade alternativet innebära en mindre påverkan på 

boendemiljöer. 

Inga naturvårdsområden, biotopskydd, skyddade ängs- och betesmarker eller 

naturvårdsavtal har identifierats inom korridoren för det förordade alternativet.  

Den slutliga sträckningen och utplacering av kraftledningsstolpar kommer att anpassas 

så att påverkan på värden för naturmiljön och kulturmiljön begränsas i så stor 

omfattning som möjligt. Kommande MKB kommer att innehålla en utförlig redogörelse 

av bedömd påverkan och konsekvens på naturmiljön samt planerade skadeförebyggande 

åtgärder. 

Det förordade alternativet möjliggör en framtida samlokalisering med Skellefteå Krafts 

planerade 170 kV mellan Högaliden och Robertsfors. Trafikverket bedömer att planerad 

samlokalisering begränsar påverkan på intressen så som landskapsbild, pågående 

markanvändning och pågående näringar.    

Det förordade alternativet bedöms som byggnadstekniskt och kostnadsmässigt bättre 

jämfört med övriga alternativa lokaliseringar.   

Kostnad för anläggande av kraftledning är beroende av en mängd faktorer som 

exempelvis val av lin-area, stolptyper, antal vinklar, terräng, redan befintlig 

infrastruktur, etc. En grov uppskattning av anläggningskostnad har gjorts för en 

kraftledning i området Yttersjön till Robertsfors. Kostnaden uppskattades till omkring 

1,2 miljoner SEK / kilometer ledning inklusive intrång, fördyrad avverkning. Detta 

kilometerpris kan dock variera vid speciellt krävande konstruktions- eller 

tillståndsmässiga förhållanden.  

Det förordade alternativet bedöms innebära minst påverkan på boende i området. 

Samtliga studerade sträckningsalternativ ligger utanför detaljplanelagt område.  

Uppförande av den transformatorstation i närheten av Robertsfors som kraftledningen 

skall ansluta till ligger utanför koncessionsansökan. Byggandet av en transformator-

station kräver bygglov enligt plan- och byggförordningen (2011:338). 

 

 

 

 

 

 



8. Fortsatt arbete och förslag till 
innehållsförteckning MKB 

Information och synpunkter som framkommer under samrådet är en viktig grund för 

det fortsatta arbetet och valet av ledningssträckning. Efter samrådet kommer inkomna 

synpunkter att sammanställas i en samrådsredogörelse som lämnas med ansökan till Ei. 

Utifrån inkomna synpunkter och övriga utredningar kommer Trafikverket välja den 

sträckning inom vald utredningskorridoren som som koncession ska sökas för. 

Miljökonsekvensbeskrivningen kommer att innehålla direkta och indirekta effekter och 

konsekvenser för landskapsbild, boendemiljö, natur- och kulturmiljö, rennäring och 

övrig markanvändning. Fördjupade utredningar kommer att ske avseende magnetfält 

samt kultur-, fågel- och naturmiljövärden. Effekter och konsekvenser under 

anläggningsskedet och driftskedet kommer att beskrivas.  

Koncessionsansökan planeras att lämnas in våren 2020. Byggnationen planeras 

påbörjas så snart koncession samt ledningsrätt erhållits. 

8.1. Förslag till Innehållsförteckning MKB 

INNEHÅLL 

1 INLEDNING 

1.1 Bakgrund  

1.2 Syfte och behov 

1.3 Trafikverket och Norrbotniabanan  

1.4 Disposition  

1.5 Metod för miljökonsekvensbeskrivning 

 

2 TILLSTÅNDSPROCESSEN 

2.1 Genomförda samråd 

  

3 ALTERNATIVUTREDNING  

3.1 Förstudie där tekniskt möjliga sträckningar har utretts 

3.2 Alternativa sträckningar (Tekniska- och fysiska förutsättningar, 

kostnadsuppskattning etc.) 

3.3 Nollalternativ 

3.4 Samlad bedömning, alternativa sträckningar 

  

4 VAL AV ALTERNATIV  

4.1 Jämförelse mellan sträckningar  

4.2 Avfärdade alternativ  

4.3 Sökt alternativ  

 

5 TEKNISKA FÖRUTSÄTTNINGAR 

5.1 Luftledning (anläggandefas, driftsfas, avveckling) 

5.2 Teknik och kommunikation för järnvägsledningar 

5.3 Anda möjliga ledningstyper (mark- och sjökabel etc.) 

5.4 Transformatorstation Robertsfors 
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5.5 Anläggningsvägar (?) 

  

6 NULÄGE, MÖJLIGA HÄNSYNSÅTGÄRDER OCH FÖRVÄNTADE 

KONSEKVENSER FÖR VALT ALTERNATIV 

6.1 Markanvändning, bebyggelse och planer  

6.2 Resurshushållning 

6.3 Miljömål 

6.4 Miljökvalitetsnormer 

6.5 Naturmiljö 

6.6 Fåglar och andra skyddsvärda arter 

6.7 Rennäring 

6.8 Kulturmiljö 

6.9 Landskapsbild  

6.10 Friluftsliv 

6.11 Boendemiljö, hälsa och säkerhet (inkl. EMF-beräkningar) 

6.12 Infrastruktur 

 

7 SAMLAD BEDÖMNING 

8 REFERENSER 
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