
Planerna för en ny 
kraftledning ge-
nom Ale Kommun, 

som den redovisas i flera 
dokument från Svenska 
Kraftnät, ger upphov till 
en rad allvarliga frågor och 

synpunkter. De samrådsmö-
ten som hållits har i mycket 
liten utsträckning klargjort 
de frågor som hänger i 
luften.Det finns ingen 
övertygande motivering 
varför denna ledning måste 
byggas. Det är en slittrad 
bild där tveksamma planer 
på utbyggd vindkraft, osäker 
export av energi till Norge, 
osäker import av energi från 
Norge m m har nämnts. Ett 
så stort ingrepp i markan-

vändningen i Ale Kommun 
kräver ett betydligt mer 
övertygande och enhetligt 
motiv. Den utredning som 
gjorts i detta ärende är brist-
fällig. I och med att denna 
kraftledning leder till en 
risk för uppkomst av cancer, 
måste nyttan vara berättigad 
och övertygande. (S k risk/
nytta analys).

Utvecklingen går mot 
kraftöverföring som gör 
minimalt intrång när det 

gäller markanvändning, 
möjligheter till byggnation 
för näringsverksamhet och 
människors boende samt 
rekreation. De korridorer 
som märkts ut på kartor 
tar omfattande områden av 
kommunens mark i anspråk, 
och bildar fysiska och inte 
minst psykiska murar runt 
de öar och områden som blir 
kvar.

Den helt avgörande 
frågan är dock hälsorisker 
från ledningens elektromag-
netiska fält. Det är väl känt 
att leukemier hos barn kan 
uppstå när de bor i närheten 
av högspänningsledningar. 
Det är också en etablerad 
kunskap att canceruppkomst 
i många fall är förknippad 
med s k linjära dos/risk-
samband. Det betyder att 
ju mindre dosen är, desto 
mindre blir risken. Men 
risken är inte noll förrän 
exponeringen är noll. De 
gränsvärden som används 
i samhället när det gäller 
canceruppkomst utgår från 
att den risk som ändå kvar-
står vid gränsvärdet ”måste” 
tolereras. Gränsvärdet 
representerar på så sätt en 
”tolerabel risk”. 

När det som i detta fall 
gäller lågfrekventa elektro-
magnetiska fält anses att en 

fältstyrka på 0,2 mikrotesla 
inte skall överskridas när det 
gäller de som vistas stadig-
varande i närheten av led-
ningen – i synnerhet när det 
gäller foster och små barn. 
Värdet bör av försiktighet 
ses som en nivå för ”tole-
rabel risk” – men inte att 
risken är helt eliminerad.

I regel brukar man 
därför hävda att ett sådant 
gränsvärde skall tilldelas en 
säkerhetsfaktor för att elimi-
nera risken ytterligare, men 
kanske mest för att gardera 
sig för den osäkerhet som 
råder när det gäller risken 
för uppkomst av leukemier 
hos barn. I många fall skärps 
samhällets gränsvärden 
efter hand, när ny kunskap 
kommer i dagen.

Om vi tillämpar en säker-
hetsfaktor vid 10 (ett nor-
malt förfarande) blir värdet i 
stället 0,02 mikrotesla. Detta 
kan vara en nivå för en tole-
rabel exponering. 

Svenska Kraftnät ombeds 
att omgående i kartmateria-
let rita in gränserna, där den 
beräknade exponeringen för 
de elektromagnetiska fälten 
understiger 0,02 mikrotesla.

Boende vid Grunne 3:10
i Ale kommun

Gunnar Lindgren
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Tisdag 26 november
Misshandel
Bråk uppstår utanför Ale gym-
nasium. En 19-årig kille från 
Lödöse gör en anmälan om 
misshandel och olaga hot.

Villainbrott i Älvängen. Det 
är osäkert om något tillgripits.

Plånboksstöld rapporteras 
från Bohus centrum. Målsä-
gande är en kvinna född 1929 
från Bohus.

En tjej, född 1997, utsätts för 
sexuellt ofredande på Göte-
borgsvägen i Älvängen. Den 
misstänkte är en 32-årig man 
från Göteborg.

Söndag 1 december
Man påkörd
Trafikolycka med personskada 
på E45 i Nödinge strax efter 
klockan två på morgonen. En 
gångtrafikant blir påkörd av 
en bilist. Mannen avförs med 
ambulans till Kungälvs sjukhus 
med benfraktur.

Stöld på Redox i Skepplanda. 
Okända gärningsmän tar sig in 
på området och tillgriper skrot.

Måndag 2 december
Kollision med älg
En bil kolliderar med en älg på 
E45 i norra Älvängen strax före 
klockan sju på morgonen. Kol-
lisionen inträffar i södergående 
riktning. En kvinnlig förare och 
ett litet barn förs till Kungälvs 
sjukhus. Älgen springer till 
skogs varför eftersökning 
påbörjas. Bilen bärgas från 
platsen.

En trafikolycka inträffade strax efter klockan tio på 
tisdagskvällen. En personbil och en lastbil kolliderade på 
E45 vid Bohusmotet. Kollisionen blev våldsam och bilde-
lar spreds över vägbanan. Bilen blev skrot medan last-
bilsflaket endast fick mindre skador. Föraren i personbilen 
hade änglavakt och klarade sig undan med lindriga skador 
och fördes till sjukhus med ambulans. Vägen söderut var 
helt avstängd under drygt en timma.

Foto: Christer Grändevik   Text: Jonas Andersson

Våldsam kollision på E45

SURTE. 30 uniformera-
de poliser ryckte ut till 
Surte i tisdags kväll.

De kom emellertid 
utan blåljus och siren.

Ändamålet för besö-
ket var nämligen ett 
storslaget sångfram-
trädande i kulturhuset.

Det har nog aldrig hänt tidi-
gare att 30 poliser kommit till 
Surte på en och samma gång. 
Så var fallet i förra veckan 
när Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening bjöd in 
till höstens sista publika akti-
vitet. En förstärkt Göteborgs 
Polissångkör stod för under-
hållningen.

– Mäktigt, konstaterade 
Doris Hellman, ordförande 
i arrangörsföreningen.

Kören serverade en blan-
dad repertoar, både svenska 
och engelska nummer. Som 
avslutning framfördes två 
jullåtar.

– Publiken trivdes och 
återigen var det fullsatt, för-
klarar Doris Hellman.

I slutet av januari återupp-
tar Surte-Bohus Bok- och 
biblioteksförening sin verk-
samhet. Det blir musikun-
derhållning med Kåge, i 
februari kommer Lennart 
Palm på besök och i mars 
gästas kulturhuset av Larmet.

JONAS ANDERSSON Göteborgs Polissångkör på plats i Surte kulturhus.

Polisinvasion i Surte

Fler förslag till ny kraftledning genom Ale

Beträffande förstudie för kraftledning mellan Skogssäter och Stenkullen

ALE. Svenska Kraft-
nät har nu tagit fram 
ytterligare fem förslag 
till dragning av en ny 
400kV-ledning genom 
Ale.

Myndigheten begär 
nu berörda markäga-
res medgivande att få 
utföra icke förstörande 
mätningar och markun-
dersökningar på plats.

Ett medgivande 
innebär däremot inte 
att man godkänner att 
ledningen dras över 
fastigheten.

Svenska Kraftnät har långt-
gående planer på att förstärka 
stamnätet med en ny kraft-
ledning mellan Skogssäter i 
Trollhättan och Stenkullen. 
Tidigt i år skedde samråd 
med berörda fastighetsägare 

i Ale och precis som kom-
munledningen möttes försla-
get av kritiska röster. Svenska 
Kraftnät har efter detta utrett 
ytterligare alternativ som Ale 
kommun nu skriftligen har 
yttrat sig om.

– Vi står fast vid att vi anser 
att den nya ledningen inte bör 
gå igenom Ale, om den måste 
det förordar kommunen att 
den anläggs som en markför-
lagd kabel och att den följer 
den befintliga infrastrukturen 
för vägar och kraftlednings-
gator. Ett annat tänkbart 
alternativ är att nuvarande 
ledningar uppgraderas, säger 
Kommunstyrelsens ordfö-
rande Mikael Berglund (M).

I förra veckan fick fastig-
hetsägare brev från Svenska 
Kraftnät som bad om medgi-
vande om förundersökning. 
Det innebär bland annat att 

markförhållandena för en 
eventuellt ny kraftledning 
utreds. Det är ett så kallat 
"icke-förstörande mätnings-
arbete", men som kräver ett 
medgivande från markägaren 
för att få äga rum.

– Det brukar gå snabbare 
på det sättet, men nekas vi 
tillträde begär vi tillstånd hos 
Länsstyrelsen, säger Svenska 
Kraftnäts pressekreterare, 
Olof Klingvall.

En ny ledning mellan sta-
tionerna Trollhättan och 
Stenkullen behövs för att 
stärka stamnätet i regionen. 
Om det i dagsläget blir fel 
på någon av de befintliga 
stamnätsledningarna eller om 
en av dem måste tas ur bruk 
kommer det underliggande 
regionnätet att påverkas. 
Det inntebär att strömför-
sörjningen kan slås ut delvis 

eller fullständigt i området. 
Svenska Kraftnät har därför 
sedan en tid tillbaka bedri-
vit  ett utredningsarbete för 
att finna en lämplig ledning-
sträckning för en ny 400 
kV-ledning. I januari skedde 
samråd kring flera utred-
ningsområden. Efter detta 
har synpunkter beaktats och 
det har nu lett fram till nya 
kompletterande förslag. I vår 
väntar en ny samrådsperiod, 
men innan dess ska ett mate-
rial av tänkbara huvudförslag 
tas fram.

– Vi har lyssnat till de 
synpunkter som har förts 
fram och det har medfört ett 
antal förändringar. Att gräva 
ner ledningen är däremot 
inte aktuellt. Sträckan är för 
lång. Effektförlusterna blir 
för stora och driftsäkerheten 
är inte lika tillförlitlig som 

i en luftburen ledning. Ett 
stamnät med växelströmsled-
ningar kan omöjligt grävas 
ner, då det också riskerar 
att ta för lång tid att åtgärda 
eventuella fel, säger Olof 
Klingvall.

Samtidigt säger han att 
boendemiljön är ett av de 
argument som väger tyngst 
när en ny kraftledning ska 
byggas. Vid årsskiftet 2014-
2015 kommer Svenska Kraft-
nät att ansöka om tillstånd hos 
Energimarknadsinspektio-
nen för en ny ledning mellan 
Skogssäter och Stenkullen.

PER-ANDERS KLÖVERSJÖ
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SANNUM. Med an-
ledning av Svenska 
Kraftnäts planer på att 
bygga en ny kraftled-
ning genom Ale kom-
mun har en motstånds-
rörelse växt fram.

Boende och markä-
gare från Grunne till 
Ryd agerar med enad 
front och protesterar 
högljutt.

– Om det överhuvud-
taget ska bli aktuellt 
med någon ny ledning 
i Ale, så är det under 
jord, säger Nathalie 
Ohlsson, som ingår i ar-
betsgruppens styrelse.

Frustrationen är påtaglig 
liksom oron hos de fastig-
hetsägare som blir direkt 
berörda om Svenska Kraft-
nät skulle få igenom sina 
planer på en 400 kV-ledning 
genom Ale kommun.

– I det här området är 
vi ett 30-tal boende som 
berörs. Självklart är folk oro-
liga för vad som kan komma 
att hända, säger Nathalie 
Olsson.

Nathalie, sambon Lenny 
och deras dotter Alva, flyt-
tade in i sitt nybyggda hus 
på drömtomten i Sannum 
för ungefär ett år sedan. Då 
var de ännu ovetandes om 
Svenska Kraftnäts tankar på 
en ny ledning.

– Det känns för jävligt rent 

ut sagt! Det går inte en dag 
utan att man tänker på den 
där förbaskade ledningen. 
Vi har inte ens gjort färdigt 
allting på tomten ännu, men 
Svenska Kraftnät avråder oss 
från större investeringar till 
dess att det slutliga beslutet 

är fattat. Det lär dröja fram 
till årsskiftet. Ska vi gå runt 
med oro i magen fram till 
dess? Vi är inte ensamma om 
att känna så här, förklarar 
Nathalie Olsson.

– Om Svenska Kraftnäts 
huvudspår om ny kraftled-

ning skulle vinna gehör och 
bli verklighet, så får vi en 
ledningsstolpe mitt i var-
dagsrummet. Vi kan således 
inte bo kvar. Inlösen är vi 
inte intresserade av även om 
vi skulle få bra med pengar. 
Det är ju här vi vill bo, säger 

Nathalie och blickar ut över 
den vackra landsbygden.

Arbetsgruppen har 
genomfört ett stormöte i 
Starrkärrs församlingshem. 
48 personer närvarade, 
däribland kommunalrådet 
Mikael Berglund (M) och 

Jörgen Sundén från Ale 
kommun.

– Jag vill påstå att alla 
boende är väldigt oroliga 
för den uppkomna situatio-
nen. Mycket talar också för 
att delar av Ragnars Hage är 
hotad och då är det ännu fler 
människor som berörs, säger 
Nathalie.

Det var utifrån stormötet 
som en styrelse bildades. Sty-
relsen jobbar nu intensivt för 
att förhindra att ledningen 
byggs enligt nuvarande 
planer.

– Vi har stöd av Ale kom-
muns politiker och tjänste-
män i vårt arbete vilket känns 
väldigt bra, säger Nathalie 
Olsson.

Ett nytt stormöte kommer 
att hållas i Starrkärrs bygde-
gård söndagen den 7 april. En 
inbjudan kommer att sändas 
till alla i Älebräcke, Grunne, 
Sannum, Hult, Björbäck 
och Ryd. Även politiker och 
tjänstemän från Ale kommun 
kommer att bjudas in.

– Någon ny luftburen 
kraftledning får det inte bli 
tal om. Vi ger oss aldrig, 
avslutar Nathalie Olsson.

FOTNOT. Det har startats en grupp 
på Facebook som heter: Nej till 
ny 400 kv-ledning genom Ale 
kommun.

Bedrövade. Lenny och Nathalie Olsson, här tillsammans med dottern Alva, hittade drömtomten i Sannum. Vill det sig illa kan 
familjen tvingas fl ytta om Svenska Kraftnät får igenom sina planer på en ny 400 kV-ledning genom området.

TEXT

Jonas Andersson
jonas@alekuriren.se

– Enad motståndsrörelse uppvaktar Svenska Kraftnät
Protesterar mot planerna på ny kraftledning

VÄLKOMMEN PÅ VISNING AV SVERIGES MEST SÅLDA HUS 

VILLAVISNING

Våra nybyggare
får tid och pengar
över till annat
Välkommen att se vår storsäljare Sleipner.

Bäcktuvevägen 32A, Göteborg,

031-518910, gbg@alvsbyhus.se

Alltid öppet hus onsdagar mellan 14-18.

I övrigt tidsbokning. Se även www.alvsbyhus.se

Faksimil Alekuriren vecka 
13, 2013.


