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ALAFORS. Svenska 
Kraftnät planerar för en 
ny 400 kV-kraftledning 
mellan Trollhättan och 
Stenkullen, men den 
fortsätter möta hårt 
motstånd.

Föreningen Regional 
Motström anser att det 
finns bättre alternativ 
än en luftburen ledning 
som kommer tvinga 
många att lämna sina 
hem.

– Med dagens teknik 
är det fullt möjligt att 
gräva ner den, men 
Svenska Kraftnät vill 
inte ens utreda frågan 
och det skrämmer oss, 
säger styrelseledamot, 
Tommy Carlsson.

I måndags hade föreningen 
som kritiserar både Svenska 
Kraftnät och deras planer 
på en ny kraftledning kallat 
regionens riksdagsledamö-
ter till en informationsträff 
i Alafors. Uppslutningen var 
god och åtta ledamöter fick 
en saklig genomgång av den 
kritik som Regional Mot-
ström har framfört.

– Det är flera delar i det 
här. För det första är vi ne-
gativt inställda till hela idén 
med en ny luftburen kraft-
ledning som medför stora 
ekonomiska förluster och 
tragedier när människor 
tvingas lämna sina hem. 
Dessutom gör ytterligare en 
ny ledningsgata stora intrång 
som lägger en död hand över 
till exempel Ales möjlighet 
att växa. Under resans gång 
känner vi också en allt stör-

re tveksamhet till hur stat-
liga Svenska Kraftnät väljer 
att informera och hantera 
ärendet. Informationen är 
bristfällig och lyhördheten 
obefintlig, säger Tommy 
Carlsson.

Beträda privata marker
Föreningen kräver att Svens-
ka Kraftnät utreder frågan 
bättre och tittar närmare på 
de alternativ som finns. Istäl-
let har Länsstyrelsen beviljat 
bolaget rätt att fortsätta pla-
neringen av kraftledningen 
genom att ge tillstånd att 
beträda privata marker och 
trädgårdar. Detta är något 
som många boende har över-
klagat. Nu är det inte bara 
invånare i Kungälv, Lilla 
Edet och Ale som är kritis-
ka. Det är också de berörda 
kommunerna.

– Jag delar uppfattningen 
att vi gemensamt bör ver-
ka för att få hit ledningen 
för Svenska Kraftnät. Det 
är helt uppenbart att alla är 
i behov av bättre underlag 
för att kunna föra en saklig 
diskussion. Jag tror inte det 
har undgått någon att vi inte 
är nöjda med det förslag som 
ligger, men nu gäller det att 
vi är konstruktiva i vår kritik 
och kommer med genom-
tänkta alternativ. Ett sådant 
bör absolut vara att ta vara 
på den uttjänta ledningsga-
tan, säger Paula Örn (S), 
kommunalråd i Ale.

Jörgen Hellman (S), 
riksdagsledamot från Lilla 
Edet, underströk vikten av 
att kommunerna kommer 
överens.

– Ni måste driva en ge-
mensam linje och formulera 

kritiken om intrång och den 
nya kraftledningens nega-
tiva påverkan på människor 
och kommunernas tillväxt. 
Tillsammans kan ni nå fram, 
men inte var och en. Det är 
ett råd från mig.

Penilla Gunther (KD) 
var väldigt undrande kring 
varför Svenska Kraftnät inte 
kunnat motivera sitt ageran-
de bättre.

– Det har skapat oro och 
det är ingen bra ingrediens 
i ett samhälle. Underlagen 
måste fram.

Riksdags ledamöterna 
rynkade på ögonbrynen och 
Annika Qarlsson (C) var 
tydlig med att flytta fram po-

sitionerna i processen.
– Vi får hjälpas åt från 

båda håll inom politiken. 
Självklart ska ni och vi ha 
välmotiverade svar. Det här 
är en stor fråga för regionen 
och om min uppfattning är 
att nya ledningar ska grävas 
ner så gott det går.

Mats Blomberg från 
Södra Skogsägarna hänvi-
sade till elens nya motor-
väg, Sydvästlänken, mellan 
Hallsberg i Närke till Hurva 
i Skåne, där 19 av det 43 mil 
långa stamnätet grävs ner. 
Ledningen tas i bruk 2015.

– Det är ett bra exempel 
på att det går. Delar av led-
ningen dras också parallellt 

med annan infrastruktur och 
det är ett krav som vi måste 
börja ställa. Vi kan inte fort-
sätta dra vägar, järnvägar och 
kraftledningar i egna korri-
dorer. Det finns inte mark 
till det i framtiden, sa Blom-
berg bestämt.

Ale kommun har avsatt 
250 000 kronor för att finan-
siera professionella utred-
ningar om konsekvenserna 
av Svenska Kraftnäts plane-
rade kraftledning.

– Dessa kan komma till an-
vändning nu, men det gäller 
ju att få någon att läsa dem, 
underströk Ales oppositions-
råd, Mikael Berglund (M).

 

Svenska Kraftnät plane-
rar ny kraftledning mellan 
Trollhättan och Stenkullen 
för att klara framtidens öka-
de behov. Två samråd har 
hållits, protesterna från be-
rörda är omfattande. Svens-
ka Kraftnät har redan börjat 
lösa in hus och kommer att 
söka koncession, tillstånd 
hos regeringen, under 2015. 
Byggnationen ska starta 
2018 och kraftledningen tas 
i bruk 2020. I Ale berörs 
55 fastighetsägare. En mot-
ståndsrörelse har skapats ge-
nom bildandet av Förening-
en Regional Motström.

PER-ANDERS
KLÖVERSJÖ

Planerna på en ny 400 kV-kraftledning mellan Trollhättan och Stenkullen väcker starka protester bland invånarna i de berörda 
kommunerna, däribland Ale.

–  Regionens riksdagsledamöter träffade motståndsrörelsen
Planerad kraftledning kritiseras hårt

NY KRAFTLEDNING

Svenska Kraftnät planerar 

för ett nytt stamnät och 

en 400 kV-ledning mellan 

Trollhättan och Stenkullen. 

Den är tänkt att gå genom 

Lilla Edet, Kungälv och Ale 

kommun.
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