
Avvisar Svenska Kraftnäts förslag om nya 
kraftledningsgator genom Ale. 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande och 
vice ordförande, Jan A Pressfeldt (AD) och 

Tyrone Hansson (S) är helt överens i frågan. 
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Politisk enighet: 

Inga fler kraftlednings-
gator i Ale kommun 

Arbetsutskottet beslöt enhälligt föreslå Samhällsbyggnadsnämnden att helt avvisa alla 
tankar på nya kraftledningsgator genom Ale kommun. 

Det statliga affärsverket Svenska Kraftnät, som äger 
och förvaltar de stora 400 kVolts-stamledningarna för 
el genom Sverige, planerar att bygga en ny ledning 
mellan Skogssäter i Trollhättan till Stenkullen i Lerums 
kommun genom bland annat Ale kommun. En tjock 
och diger samrådshandling med 5-6 olika förslag till 
delvis nya kraftledningsgator genom Ale kommun har 
skickats till berörda fastighetsägare och till Ale 
kommun som enligt Miljöbalkens regler har inbjudits till 
samråd inför beslutet. 

Frågan togs upp av ordföranden vid 
Samhällbyggnadsnämndens arbetsutskotts möte i 
torsdags och arbetsutskottet beslöt enhälligt föreslå 
Samhällsbyggnadsnämnden att helt avvisa alla tankar 
på nya kraftledningsgator genom Ale kommun. 

Vi menar att Ale kommun redan har två stora 400 
kVolts-ledningar som går rakt genom vår kommun från 
norr till söder (cirka 40 km vardera), en 400 
kVoltsledning tvärs igenom från Kilanda till Surte i 
ledningsgator som är 3-400 meter breda! Dessutom finns två 130 kVolts-ledningar 
och en 20 kVolts-ledning genom vår kommun och som också kräver stora fria ytor. 
Det är alltså enorma ytor som redan idag är blockerade och som drabbar såväl 
privata fastighetsägare, jord- och skogsbruksnäringen som den kommunala 
utvecklingen! 

Ett av de alternativ som Svenska Kraftnät redovisar som tänkbar sträckning är från 
Lödöse genom Frövet/Färdsle, vidare genom Skepplanda och mot Gråbo i Lerums 
kommun. Ett annat från Västerlanda över Göta älv till Kilanda alternativt Älvängen – 
Sannum genom Alefjäll . Vi kan inte acceptera att ytterligare stora markområden, en 
del redan planlagda och klara för nybyggnation, görs helt värdelösa och dessutom 
kommer att hindra all utbyggnad i stora delar av vår kommun. Vi kan inte heller 
medverka till att stora natur- och miljövärden spolieras i bl. a. Alefjäll och tänker inte 
låta ytterligare fastighetsägare drabbas med inskränk-ningar i jord- och skogsbruks-
driften. Vårt förslag är istället att utnyttja redan befintliga kraftledningsgator och byta 
ut de gamla ledningarna mot moderna. Det går att nå samma överföringskapacitet 
utan att ta ny mark i anspråk.  Eller helt enkelt: Gräv ner kablarna! Tekniken finns.  



Vi har bett våra tjänstemän djup-dyka i ämnet inför vårt beslut i nämnden. 
Argumentet att alternativen kostar mer köper vi inte! Allt går!  

Vi står fullt ut på kommunens medborgares, våra väljares sida! 

 

Jan A. Pressfeldt (AD) 

Samhällsbyggnadsnämndens ordförande 

Tyrone Hansson (S) 

Samhällsbyggnadsnämndens vice ordförande 
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Behövs det en till 400 kV-ledning över Alefjäll? 

– Ytterligare en negativ effekt av den ohämmade vindkraftsutbyggnaden 

Alefjälls Naturskyddsförening ifrågasätter en utbyggnad av det svenska elnätet när 
det är grundat på en överproduktion av elkraft från onödiga generatorer.  

Sverige har en elproduktion som täcker vårt behov med råge.  

”Elproduktionen under 2012 blev 161,6 TWh, vilket är 10 procent högre än under 
2011 och den högsta någonsin. 2012 var också ett rekordår vad gäller nettoexporten 
av el. Den höga elproduktionen gav ett överskott på 19,6 TWh som netto-
exporterades till andra länder, vilket även det är det högsta någonsin.”  

(Källa: Energimyndigheten)  

Varför skall vi då belasta vår miljö och ekonomi med fler och fördyrande 
industrikomplex?  

Svenska Kraftnäts önskemål om att dra en 400 kVledning mellan Trollhättan och 
Gråbo innebär inte bara ett intrång utan är en gigantisk konfiskering av privat 
egendom! 

”Det finns planer på omfattande utbyggnad av vindkraftsproduktion i Dalsland, 
Bohuslän och Västergötland. För att kunna ta tillvara den kommande 
produktionsökningen så behöver stamnätet förstärkas söderut med ytterligare en 400 
kVledning mellan stamnätsstationerna Skogssäter i Trollhättans kommun och 
Stenkullen i Lerums kommun.”  

(Källa: Svenska kraftnäts samrådsunderlag för planerad 400kV-ledning, Skogssäter - 
Stenkullen).  

Det tas ringa hänsyn till boende, markägare, konsumenter och den miljö som 
drabbas eftersom det finns starka ekonomiska intressen som lobbar för att kunna 
exportera el och driva upp elpriset så mycket som möjligt.  

Synpunkter från styrelsen för Alefjälls Naturskyddsförening. 

 

Enligt uppdrag 

Bruno Nordenborg 

 

 
Alefjälls Naturskyddsförening oroar sig för 

nya kraftledningsgator. 

Foto: Bruno Nordenborg 


