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Viss oro för ny elledning
ALAFORS. Ett stort intresse och samtidigt en viss oro. Så skulle man kunna
sammanfatta onsdagens öppna hus och samrådsmöte i Medborgarhuset.
Svenska Kraftnäts planer på en ny elledning genom Ale väcker en hel del
frågeställningar hos berörda markägare.
Det finns planer på en omfattande
utbyggnad av vindkraftsproduktion i
Dalsland, Bohuslän och Västergötland. För att kunna ta tillvara den
kommande produktions-ökningen 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
området.
Guy Mondzo, Hans Lundin och Erik Vallin på Svenska Kraftnät fi ck
svara på allmänhetens frågor vid onsdagskvällens
– Vi befinner oss på planeringsstadiet
samrådsmöte i Medborgarhuset, Alafors. Besöksantalet uppskattades
och inga beslut är fattade. I våras tog
till cirka 250 personer.
vår styrelse ett inriktningsbeslut om att
det behövs en ny ledning då stamnätet mellan Skogsäter och Stenkullen behöver
förstärkas. Det vi gör nu är att vi åker runt och har samråd i de berörda kommunerna,
förklarar Hans Lundin elektroteknisk sakkunnig på Svenska Kraftnät.
– Fastighetsägare och närboende har en viktig roll innan ledningen byggs. Vi vill
gärna ha in så många synpunkter som möjligt eftersom det är invånarna på
respektive plats som känner till området bäst, säger Erik Vallin, kommunikatör 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 planerad 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 huvudspåret det alternativ
som skulle generera den minsta störningen i området. Återstår att se vilka synpunkter
vi får in på våra samrådsmöten, säger Erik Vallin.
Svenska Kraftnäts huvudspår skulle innebära en framtida ledningsgata väster om
Göta älv, mellan Lilla Edet och Stenungsund. 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 människor som oroas över att få en kraftledning på sin mark.
Samtidigt upplever vi att invånarna i respektive 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 uteslutande 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 befintliga 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 driftsäkerhetsaspekt att ta
hänsyn till. Skulle exempelvis åskan slå ner och båda ledningarna kopplas bort så
vore det väldigt olyckligt, säger Hans Lundin.

