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2020-02-031



Projektets motivering och tidtabell

2020-02-032

• Avsikten med projektet är att på grund av nuvarande lednings höga ålder förnya 

ledningssträckningen mellan Svinö och Sottunga, inklusive byggande av ny elstation

på Föglö.

• En del av projektet planeras i ett led att förnya infrastrukturen beträffande fartygsdrift. 

De nya fartygen planeras vara eldrivna varvid ett relativt högt effektuttag krävs.

• Påbörjas hösten 2020, projekttid 1-1,5 år.



Projektets lokalisering

2020-02-033



Projektets lokalisering

Ålands stamnät

2020-02-034



Teknisk Projektbeskrivning

2020-02-035

• Nya sjökablar planeras mellan Svinö strand och Föglö (ny elstationsanslutning). Sjökablarna 

ansluter till befintlig luftledningslinje på Svinö och på Föglö eller Sottunga, beroende på 

ruttalternativ som väljs.

• Ny optofiberkabel kommer även att placeras i luftledningen och vid sjökabeln.

• Konstruktionsspänningen för kablar och luftledning är 52 kV. Kablarna förläggs som 3 st. 

enfas kablar i varandras direkta närhet.

• Vid samtliga landfästen eftersträvas att kablarna skyddas till 4-6 meters djup med antingen 

grävda rör eller betongsäckar som skydd. Detta beror även på hur utsatt landfästet är 

beträffande packande is.

• På Svinö kommer befintlig luftledning att förkortas. Luftledningen mellan landfästet och 

elstationen kommer att renoveras i befintlig sträckning; kreosotimpregnerade trästolpar byts 

till kompositstolpar.

• På Föglö finns ett förslag på elstationsplacering. Stationen på Föglö skulle innehålla 72 kV 

luftisolerat ställverk med 3 fack varav ett fack innehåller 45/10 kV transformator. Därtill ett 

kapslat 10 kV ställverk. Byggnaden beräknas uppta högst cirka 25 m2.



Teknisk Projektbeskrivning
Kabelförläggning på land på Föglö

2020-02-036

• Kabeldiket på Föglö innebär ett ca 1,5 meter brett intrång. Dikesdjupet är ca 100 cm.



Teknisk Projektbeskrivning
Alternativ som granskas i MKB:n

2020-02-037

• Alternativ 1:
– På Lemland renoveras luftledningen i den befintliga ledningsgatan Svinö till den nya kabelstolpen i viken 

intill Norrfladan.

– Från viken Norrfladan till Föglö Lammören installeras nytt 52 kV sjökablage.

– Rasering av 52 kV luftledning sker således på Hemholmen, Brunnskär, Björkö, Järsö och Sandö.

– På Föglö renoveras luftledningen i befintlig ledningsgata Lammören - Bänö. En mindre ändring i 

luftledningens sträckning skulle ske.

– Från Föglö östra sida läggs nya sjökablar till Sottunga där de ansluter till befintlig luftledning. Även denna 

luftledning kommer att renoveras, men ledningens sträckning ändras inte. 

– Renovering av luftledning i befintlig gata: 

- I de sträckningar där befintlig ledning skall renoveras sker det maskinella arbetet i stor del med traktorgrävare, 

utrustad med korg för stolparbeten. 

- Stolparnas placering hålls i stort oförändrad, om inte mindre justeringar kan leda till frigörande av brukbar mark, 

anpassning till rågränser, rakare linje mm. 

- Naturvärden beaktas.

- Trästolpar byts mot kompositstolpar. 

- Ledarens diameter blir större (från 99 mm2 till 241 mm2). Stolpkonstruktionen ändras. 

- Allt överblivet material förs bort.

– Totallängd 26 840 meter, varav 11 750 meter på land.



Teknisk Projektbeskrivning
Renovering av befintlig luftledning

2020-02-038



Teknisk Projektbeskrivning
Alternativ som granskas i MKB:n

2020-02-039

• Alternativ 2:
– På Lemland renoveras luftledningen i den befintliga ledningsgatan Svinö till den nya kabelstolpen i viken intill 

Norrfladan.

– Från viken Norrfladan till Föglö Bastuvik och vidare till Lammören installeras nytt 52 kV sjökablage.

– Rasering av 52 kV luftledning sker således på Hemholmen, Brunnskär, Björkö, Järsö och Sandö.

– Nytt kabeldike på Södra Föglö från Bastuvik till ny elstation.

– På Föglö renoveras luftledningen i befintlig ledningsgata Lammören - Bänö. En mindre ändring i luftledningens 

sträckning skulle ske.

– Från Föglö östra sida läggs nya sjökablar till Sottunga där de ansluter till befintlig luftledning. Även denna 

luftledning kommer att renoveras, men ledningens sträckning ändras inte. 

– Totallängd 31 100 meter, varav 12 800 meter på land.



Teknisk Projektbeskrivning
Alternativ som granskas i MKB:n

2020-02-0310

• Alternativ 3:
– På Lemland renoveras luftledningen i den befintliga ledningsgatan Svinö till den nya kabelstolpen i viken intill 

Norrfladan.

– Från viken Norrfladan till Föglö Bastuvik och vidare till Sottunga installeras nytt 52 kV sjökablage.

– Rasering av 52 kV luftledning sker således på Hemholmen, Brunnskär, Björkö, Järsö, och sträckan Sandö –

Bänö.

– Nytt kabeldike på Södra Föglö från Bastuvik till ny elstation.

– Nya sjökablaget ansluter i Sottunga till befintlig luftledning. Även denna luftledning kommer att renoveras, men 

ledningens sträckning ändras inte. 

– Totallängd 31 600 meter, varav 3 150 meter på land.

• Alternativ 4: 
– På Lemland renoveras luftledningen i den befintliga ledningsgatan Svinö till den nya kabelstolpen i viken intill 

Norrfladan.

– Från viken Norrfladan till Sottungas befintlig kabelstolpe installeras nytt 52 kV sjökablage.

– Rasering av 52 kV luftledning sker således på Hemholmen, Brunnskär, Björkö, Järsö, och sträckan Sandö –

Bänö.

– Nya sjökablaget ansluter i Sottunga till befintlig luftledning. Även denna luftledning kommer att renoveras, men 

ledningens sträckning ändras inte. 

– Totallängd 25 700 meter, varav 2 100 meter på land.



Teknisk Projektbeskrivning
Alternativ som granskas i MKB:n

2020-02-0311

• Nollalternativ
– Projektet förverkligas inte.

– Bedömning av hur miljön skulle utvecklas utan projektet.

– Bedömning av vilka följder det att projektet inte förverkligas skulle ha.

– Bedömning av om nollalternativet är möjligt.

• Beskrivning av rasering av befintlig luftledning: 
– Med hjälp av traktorgrävare läggs stolpen ner på marken med ledningen fast i stolpen, sedan monteras 

isolatorer och övrigt materiel från stolpe. Ledningen dras på marken till uppsamlingstrumma efter att alla stolpar 

tagits ner. Denna metod minimerar antal körningar i ledningsgata eller omgivande natur.

– Hänsyn till markens beskaffenhet tas, så att körvägar för maskinen (samt eventuella lättare bandvagnar) 

anpassas till dom torraste/hårdaste markytorna för minimering av ytskador. Naturvärden beaktas.



Projektalternativen i 
miljökonsekvensbedömningen

2020-02-0312



Projektkartor och ortofoton
Svinö ilandtagningsställe

2020-02-0313



Projektkartor och ortofoton
Planerad ny elstation på Föglös västra del

2020-02-0314



Projektkartor och ortofoton
Ny kabelstolpe på Lammören, Föglö

2020-02-0315



Miljökonsekvensbedömning av projektet
Behov, skeden och tidtabell

2020-02-0316

• Enligt 2 § i Landskapsförordning Nr 33/2018 om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning 

ska ett projekt som innefattar en kraftledning avsedd för 45 kV eller mer och en längd på minst 15 

kilometer antas medföra betydande miljöpåverkan enligt 4 § i landskapslagen om 

miljökonsekvensbedömning (nr. 31/2018), varvid en miljökonsekvensbedömning bör utföras. 

➢ Dessa kriterier uppfylls av Kraftnät Ålands projekt.

• Avgränsningssamråd enligt 7 § i landskapslagen om miljökonsekvensbedömning planeras 

anordnas den 10.3.2020 för myndighetsparter, och den 11.3.2020 för allmänheten på Föglö.

• Fältundersökningar har utförts sommaren-hösten 2019. Fornminnesinventering kommer att 

utföras 2020.

• Miljökonsekvensbeskrivningen beräknas vara klar till sommaren 2020.

• Ålands miljö- och hälsoskyddsmyndighet (ÅMHM) granskar efter detta 

miljökonsekvensbeskrivningen och ska efter granskningen i ett särskilt beslut avgöra om 

miljökonsekvensbeskrivningen uppfyller kraven i Lagen om miljökonsekvensbedömning.



Miljökonsekvensbedömning av projektet
Behov, skeden och tidtabell

2020-02-0317

• Miljökonsekvensbeskrivningen lämnas därefter tillsammans med ÅMHM:s beslut och övriga 

handlingar i ärendet till landskapsregeringens elinspektör, till vilken anmälan om projektet ska 

riktas.

• Elinspektören ska meddela att miljökonsekvensbeskrivningen finns, göra den tillgänglig för 

allmänheten och ge allmänheten en tid av minst 30 dagar att yttra sig.



Miljökonsekvensbedömning av projektet
Potentiell miljöpåverkan

2020-02-0318

• Konsekvenser för vattennaturtyper och –växtlighet av sjökabelläggningen, speciellt vid och nära 

ilandtagningsställena.

➢ Dessa ställens vattenväxtlighet och naturvärden har kartlagts genom dykning i augusti-september 2019 

(Alleco Oy).

• Konsekvenser för hotade arter och naturtyper på land av ny kabeldragning, renovering av befintlig 

luftledning och rasering av befintlig luftledning.

• Konsekvenser för naturskyddsområden (Natura 2000, reservat etc.).

➢ Alla alternativs naturvärden på land har inventerats sommaren 2019 (Faunatica Oy).

• Konsekvenser för marinarkeologiska fynd (vrak etc.) av sjökabelläggningen.

➢ Arkeologisk analys av side scan sonar –kartläggningsmaterial gjord i augusti 2019 (Nordic Maritime

Group).

• Konsekvenser för arkeologiska fynd på land (fornlämningar etc.) av ny kabeldragning, renovering

av befintlig luftledning och rasering av befintlig luftledning.

➢ Arkeologisk inventering utförs våren 2020 (Mikroliitti Oy).



Miljökonsekvensbedömning av projektet
Potentiell miljöpåverkan

2020-02-0319

• Därtill konsekvenser för: 

➢ Kulturhistoriska värden (landskapsbild etc.)

➢ Yrkes- och rekreationsfiske

➢ Jordbruk

➢ Sjöfart

➢ Havsbotten, jordmån och berggrund

➢ Allmän säkerhet och hälsa (elektromagnetiska fält etc.)

➢ Kommunikationsförbindelser

➢ Rekreation

➢ Övrig markanvändning (enligt planläggning etc.)



Miljökonsekvensbedömning av projektet
Miljökonsekvensbeskrivningens preliminära innehåll

2020-02-0320

Krav i Landskapslag Nr 31 och Landskapsförordning Nr 33 om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning:

1) Projektbeskrivning - lokalisering, utformning, omfattning och andra egenskaper som kan ha betydelse för miljökonsekvensbedömningen

• uppgifter om 1) områdesbehovet, 2) förutsebara rivningsarbeten, 3) energibehov, energianvändning samt arten och mängden av de material och 

naturtillgångar som används, 4) typer och mängder av avfall och andra restprodukter och utsläpp som kan förutses, och 5) andra verksamheter eller 

särskilda anläggningar som kan komma att behövas för att projektet ska kunna komma till stånd eller bedrivas på ett ändamålsenligt sätt

2) Rimliga relevanta alternativa lösningar för projektet samt angivande av de huvudsakliga skälen till det val som gjorts, med hänsyn till 

projektets miljöpåverkan

3) Uppgifter om miljöns nuläge och hur miljön förväntas utveckla sig om projektet inte förverkligas

4) Identifiering, beskrivning och bedömning av de betydande miljöeffekter/-konsekvenser som projektet kan antas medföra i sig eller till följd 

av yttre händelser i form av allvarliga olyckor eller katastrofer

5) Uppgifter om de åtgärder som planeras för att förebygga, hindra, motverka eller avhjälpa de negativa miljöeffekterna

• uppgifter om beredskapen för och föreslagna insatser vid allvarliga olyckor, om sådana uppgifter är relevanta med hänsyn till projektets art och omfattning.

6) Redogörelse för de prognos- och mätmetoder, underlag och informationskällor som har använts med uppgift om eventuella brister och 

osäkerheter i metoderna och underlagen

7) Uppgifter om hur kravet på sakkunskap enligt 9 § 1 mom. landskapslagen om miljökonsekvensbedömning och miljöbedömning är 

uppfyllt

8) Icke-teknisk sammanfattning

9) Redogörelse för de samråd som har skett och vad som kommit fram i samråden

10) Referenslista med uppgifter om de källor som har använts.



2020-02-0321


