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Ny elledning genom Ale 
– Svenska Kraftnät bjuder in till samrådsmöte 

ALAFORS. På onsdag bjuder Svenska Kraftnät in till öppet hus och samråd för 
att presentera planerna på en ny elförbindelse. 
Det handlar om en åtta mil lång elledning från Trollhättan till Stenkullen. 
– Vi är angelägna om att få in allmänhetens synpunkter i ärendet, säger Erik 
Vallin, kommunikatör på Svenska Kraftnät. 

Informationen till aleborna har varit bristfällig, men på 
onsdag är det i vilket fall som helst tid för samråd i 
Medborgarhuset. Då ska Svenska Kraftnät ha en 
kortare presentation av samrådsunderlaget för den 
planerade elförbindelsen mellan stationerna Skogs-
säter och Stenkullen. 
– Det finns planer för omfattande vindkraftsutbyggnad i 
området och ett av våra uppdrag är att kunna ansluta 
förnybar energi, säger Erik Vallin om bakgrunden till 
projektet. 

Svenska Kraftnät har identifierat ett antal 
utredningsområden som kan vara lämpliga för den nya 
förbindelsen. Oavsett vilket alternativ som senare 
förespråkas så kommer det att beröra aleborna på 
något vis. 

– Därför uppmanar vi kommuninvånarna att göra sin 
röst hörd och framförallt ta chansen att ställa frågor 
när vi kommer till Alafors, säger Erik Vallin. 

Till den 22 mars har allmänheten på sig att lämna sina 
synpunkter. Nästa steg för Svenska Kraftnät blir att ta 
fram ett utbyggnadsförslag. 
– Sedan blir det ytterligare samråd kring det förslaget. Planerad byggstart är tänkt 
2018 och driftstart två år senare, säger Erik Vallin. 

Uppmärksamma kommuninvånare har noterat att det förekommer gamla kartor i 
samrådsunderlaget som finns tillgängligt på Internet. Är det en korrekt iakttagelse? 
– När vi började jobba med det här materialet fanns inte nya E45 med på 
Lantmäteriets kartor. Vi tar med enklare utskrifter över de områden där vi passerar 
E45 och järnvägen till informationsmötena och uppdaterar kartorna så fort som 
möjligt på webben, avslutar Erik Vallin. 

FOTNOT. Den planerade elledningen är av typen 400 kV. Kostnaden beräknas 
uppgå till 655 miljoner kronor. 

 

 

 
 

En ny elledning planeras mellan Trollhättan 
och Stenkullen. Aleborna kommer att beröras 

av den nya elförbindelsen och har därför 
bjudits in till samråd av Svenska Kraftnät. 
Mötet äger rum i Medborgarhuset nu på 

onsdag. Foto: Thomas Wiklund 


