
Debattinlägg om Svenska kraftnäts framfart i Västsverige 

Måndagen 17 november fick vara med om en smått historiska händelse i lilla Alafors några mil norr 

om Göteborg. Trots att kommunhuset ligger i en avkrok långt bort från politikens vanliga huvudstråk 

träffades sju riksdagsledamöter från fem partier tillsammans med ledande kommunpolitiker i 

regionen för att ta del av och diskutera våra och sina egna kritiska synpunkter när det gäller hur 

Svenska Kraftnät driver sitt projekt om att förstärka stamnätet från Skogssäter i Trollhättan till 

Stenkullen i Lerum. 

Trots att den tänkta stora luftledningen på 400 kV skulle komma att lägga en död hand över boende, 

företag, marker och friluftsliv för tiotusentals människor i fem kommuner har konsekvenserna och 

det breda motstånd som finns tidigare fått ett begränsat utrymme i media.  Men alla protester och 

det stora intresset för informationsmötet som arrangerades av vår förening ”Regional motström” 

gjorde att kritiken nu fick medial uppmärksamhet, vilken också tvingade Svenska Kraftnäts 

pressekreterare Olof Klingvall att komma ut med en kommentar. 

Hans uppdrag är att vara informationsansvarig. Men granskar vi vad han hade att säga i Västnytt och 

P4 Radio Göteborg tycks han se sitt uppdrag som att mest sprida desinformation: 

”Skälet till att man inte kan använda de ledningar som redan finns är att de redan används i dag”, 

hävdade Klingvall först i Västnytt. Självklart, det vet alla. Men vad Regional motström säger är att 

dessa mycket väl kan uppgraderas. Det finns redan två kraftledningsgator på den aktuella sträckan, 

varav den ena är i starkt behov av en renovering. I samband med en sådan, som ändå måste göras, 

skulle denna kunna uppgraderas genom ett sambygge för att klara av hela den kapacitetsökning som 

Svenska Kraftnät önskar – och detta med en teknik som redan är tillgänglig!  

Om man säger att en väg kan breddas i stället för det sämre alternativet att bygga en helt ny ett 

stycke bredvid, inte kan man då mötas av beskedet att det redan kör bilar på den gamla vägen? Vad 

vi vill är att alternativet med sambyggnad och en uppgradering ska utredas på allvar. 

Klingvall fortsatte sedan med att vända upp och ner på det som är Svenska Kraftnäts uppdrag: 

 ”Skälet till att vi inte kan gräva ner ledningen är att det är en växelströmsledning vi behöver bygga 

för att förstärka växelströmsnätet och då är inte en likströmsledning som skulle grävas ner i marken 

ett alternativ”. 

Han har helt missuppfattat det egna företagets projekt. Vad Svenska kraftnät säger sig behöva göra 

är inte alls att bygga en ny stor växelströmsledning som skulle drämma ner denna stora döda hand i 

fem kommuner, utan uppdraget handlar i sak bara om att överföra mer el från Trollhättan till Lerum. 

Om detta görs med växelström eller likström är i sig ointressant. Klart är att växelström kan 

transformeras till likström, för att sedan transformeras tillbaka till växelström, en teknik som Svenska 

Kraftnät redan använder.  Företagets strategi är att säkra stamnätet! Vilken taktik, eller teknik, som 

sedan används är naturligtvis bara avhängigt av vad som påverkar oss människor och miljön på minst 

skadliga sätt. 

Vad vi vill är att alternativet med nedgrävd likströmskabel utreds lika förutsättningslöst som frågan 

om en möjlig uppgradering av redan befintliga ledningar. Redan nästa år inviger Svenska kraftnät 

själv den långa del av nybyggda Sydvästlänken där alternativet med nedgrävd likström framgångsrikt 



har använts! Företaget informationsavdelning har till och med producerat en egen liten reklamfilm 

där vi får reda på hur bra det kan vara med likström i stället för växelström… 

Riksdagspolitikerna är nu tillbaka i Stockholm och, som vi hoppas, kommer de att driva vårt krav om 

att Svenska kraftnät, övervakat av Energimarknadsinspektionen (vilken från den nya 

regeringsbildningens sida leds av Miljödepartementet och Ibrahim Baylan) gör ett rejält omtag och 

utreder alternativen till sitt skräckprojekt med en ny åtta mil lång 400 kV-ledning som trasar sönder 

våra samhällen. Vi vet också att berörda kommunledningar – oavsett partifärg – samordnar sig när 

det gäller motståndet. Länsstyrelsen finns också med i bilden med mycket skarpa invändningar mot 

det tilltänkta projektet. Väl framme är det sedan viktigt att dessa utredningar granskas av en objektiv 

tredje part. 

Majvor Johansson ordförande Regional Motström 

 

 


