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Det finns planer på en omfattande 

utbyggnad av vindkraftsproduktion 
i Dalsland, Bohuslän och Väster-
götland. För att kunna ta tillvara den 
kommande produktionsökningen 
så behöver stamnätet förstärkas 
med ytterligare en 400 kV-ledning 
mellan Skogsäter i Trollhättan 
och Stenkullen. Utan ledningen 
kan det regionala nätet komma att 
överbelastas och ledningen är även 
nödvändig för att kunna förnya de 
gamla ledningar som finns i områ-
det.

– Vi befinner oss på planerings-
stadiet och inga beslut är fattade. 
I våras tog vår styrelse ett inrikt-
ningsbeslut om att det behövs en 
ny ledning då stamnätet mellan 
Skogsäter och Stenkullen behö-
ver förstärkas. Det vi gör nu är att 
vi åker runt och har samråd i de 
berörda kommunerna, förklarar 
Hans Lundin elektroteknisk sak-
kunnig på Svenska Kraftnät.

– Fastighetsägare och närbo-
ende har en viktig roll innan led-
ningen byggs. Vi vill gärna ha in 
så många synpunkter som möjligt 
eftersom det är invånarna på res-
pektive plats som känner till områ-
det bäst, säger Erik Vallin, kom-
munikatör på Svenska Kraftnät.

Fram till den 22 mars har 
allmänheten på sig att lämna 
sina synpunkter. Nästa steg för 
Svenska Kraftnät blir att ta fram 
ett utbyggnadsförslag. Därefter 
väntar ytterligare samråd och pla-
nerad byggstart är tänkt att ske 
först 2018.

På onsdagskvällens samrådsmöte 
i Medborgarhuset presenterade 
Svenska Kraftnät sitt huvudspår 
till ledningsgata. Förslaget fanns 
beskrivet på en karta tillsammans 
med övriga alternativa dragningar, 
angivna i bokstavsform A-K.

– Med den information som vi 
sitter inne med just nu så är huvud-
spåret det alternativ som skulle 
generera den minsta störningen i 
området. Återstår att se vilka syn-
punkter vi får in på våra samråds-
möten, säger Erik Vallin.

Svenska Kraftnäts huvudspår 
skulle innebära en framtida led-
ningsgata väster om Göta älv, 
mellan Lilla Edet och Stenung-
sund. Ledningen skulle korsa Göta 
älv och fortsätta mellan Älvängen 
södra och Alafors och följa befintlig 
130 kV-kabel upp till Sannum. Där 

skulle den nya ledningen ta riktning 
söderut genom Alefjäll och vidare 
mot Stenkullen.

Vilka reaktioner har ni mött 
hittills?

– Naturligtvis finns det männ-
iskor som oroas över att få en kraft-
ledning på sin mark. Samtidigt 
upplever vi att invånarna i respek-
tive kommun har en stor förståelse 
för situationen och tar emot den 
information som vi vill förmedla. Vi 
försöker vara så sakliga vi bara kan, 
säger Erik Vallin.

Måste det vara en luftburen 
ledning, går det inte att gräva ner 
den?

– Det svenska stamnätet är ett 
växelströmsnät som nästan ute-
slutande består av luftledningar. 
Växelströmsförbindelser på höga 
spänningsnivåer går inte att gräva 

ner på sträckor längre än cirka 25 
kilometer med mindre än att man 
med det intervallet anlägger stora 
kompensationsanläggningar, säger 
Hans Lundin.

Varför inte använda befintliga 
ledningsstolpar?

– Det går inte att använda befint-
liga ledningsstolpar och skulle vi 
utvidga nuvarande ledningsgata 
uppstår ett annat problem. Det 
skulle bli svårt att få plats och många 
hus skulle bli föremål för inlösen. 
Det finns också en driftsäkerhets-
aspekt att ta hänsyn till. Skulle 
exempelvis åskan slå ner och båda 
ledningarna kopplas bort så vore 
det väldigt olyckligt, säger Hans 
Lundin.
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– Stort intresse för Svenska 
Kraftnäts samrådsmöte

Viss oro för ny elledning

Guy Mondzo, Hans Lundin och Erik Vallin på Svenska Kraftnät fi ck svara på allmänhetens frågor vid onsdags-
kvällens samrådsmöte i Medborgarhuset, Alafors. Besöksantalet uppskattades till cirka 250 personer.

Svenska Kraftnäts huvudspår till 
dragning av en ny elledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen var tydligt 
utmärkt på en karta som besökarna 
kunde ta del av.  

ALAFORS. Ett stort intresse 
och samtidigt en viss oro.

Så skulle man kunna sam-
manfatta onsdagens öppna 
hus och samrådsmöte i 
Medborgarhuset.

Svenska Kraftnäts planer 
på en ny elledning genom 
Ale väcker en hel del frå-
geställningar hos berörda 
markägare.
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Det är vi som 
är Axelssons!

Hög klass på gräddhyllan!

Välkommen till denna vackra villa med högt och fritt läge på Älvängens gräddhylla! 
Villan byggdes 2004 med hög klass och kvalité och passar den moderna barnfamiljen 
perfekt. Njut av ett bekymmersfritt boende med underbart vacker utsikt över Älvängen 
& Göta Älv. 

Pris: 3 800 000:- som utgångspris. Visas 16/2. Adress Länsmansvägen 23.
Henrik Kjellberg  0727-316 360.

Äger du en bostadsrätt?
Just nu har vi många spekulanter över som 

söker bostadsrätter i Bohus och Surte.

Funderar du på att sälja din bostad så kontakta oss gärna 
för en kostnadsfri värdering.

 

Älvängen

Gå in på hemsidan HittaHem.se och gå vidare till ”Sök & Bevaka - snart till salu”.

Just nu har vi 5 bostäder på gång i Ale/Lilla Edet. 
Bland annat villor i Älvängen.


