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Svenska Kraftnät har skrivit kontrakt 
med den entreprenör som fått i uppdrag 
att bygga den nya 400 kV-luftledningen 
på sträckan mellan Skänninge och 
Tranås. Det är en del av SydVästlänkens 
norra gren. Byggstart är planerad till 
juni 2013, men vad händer just nu och hur 
ser läget ut framöver? 

Detta informationsblad skickar vi ut till berörda 
fastighetsägare för att informera om status för 
projektet. Även de som vi skrivit vägavtal med 
på sträckan mellan Skänninge och Tranås får 
informationsbladet. Här finner du också kontakt-
uppgifter om du har några frågor. Välkommen att 
höra av dig.

kontrakt med entreprenör
Det italienska företaget Sirti har fått uppdraget att 
bygga ledningen på sträckan mellan Skänninge 
och Tranås. Nu arbetar Svenska Kraftnät tillsam-
mans med entreprenören för att alla nödvändiga 
dokument ska finnas på plats innan arbetet kan 
påbörjas. Det handlar om en detaljerad tidsplan, 
kvalitets-, arbetsmiljö- och miljödokument med 
mera. Allt detta för att kunna genomföra ett upp-
startsmöte med Sirti innan byggnationen drar 
igång.

vad händer i fält?
Byggstart är planerad till juni. Då ska alla förbe-
redande arbeten såsom avverkning av skog, mar-
kering av var stolparnas ben och stag ska placeras 
och vissa vägbyggnationer vara avklarade. 

Den första etappen av ledningsbygget innebär 
att entreprenören bygger de vägar som behövs 
till och längs ledningsgatan. Vi river den gamla 
ledningen och påbörjar arbetet med de nya fun-
damenten. Därefter är det dags att börja med 
montering av stolpar, resning och lindragning. Det 
är en komprimerad beskrivning av vad som ska 
göras innan ledningen är på plats. Vi räknar med 
att arbetet påbörjas under juni och blir klart hösten 
2014.

öppet hus inför byggstart
Inför byggstart kommer vi att bjuda in till ett öppet 
hus. Syftet är att ge berörda, såsom markägare, 
närboende och andra intresserade, möjlighet att 
ställa frågor om ledningsbygget. Då kommer även 
entreprenören att vara på plats för att presentera 
sig och redovisa en tidsplan för de olika moment 
som väntar. Vi är angelägna om att ha en bra dialog 
med berörda markägare och närboende under 
hela projektets gång för att minimera intrång och 
olägenheter.

Evenemanget kommer att genomföras i juni. 
Datum och plats är i skrivande stund ännu inte 
bestämt. Du som läser detta informationsblad 
kommer att bjudas in via brev. Dessutom kommer 
vi att ha annonser i lokaltidningar.

mer information om sydvästlänken  
Läs mer om projektet på www.svk.se/sydvastlan-
ken. Under rubriken »Aktuellt i norra« publicerar 
vi till exempel regelbundet information om arbetet 
med SydVästlänkens norra gren.

SydVästlänken är en av fem stora utbyggnader av 
kraftnätet i Norden som tillsammans ger tryggare 
elförsörjning och förbättrar den nordiska elmarkna-
den. Den norra grenen beräknas vara klar i januari 
2015. 
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Svenska Kraftnät är ett statligt affärsverk med uppgift 
att förvalta Sveriges stamnät för el, som omfattar 
ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och 
utlandsförbindelser. Vi har också systemansvaret för el 
och naturgas. Vi utvecklar stamnätet och elmarknaden 
för att möta samhällets behov av en säker, miljövänlig 
och ekonomisk elförsörjning. Därmed har Svenska 
Kraftnät också en viktig roll i klimatpolitiken.

Detta informationsblad kompletterar
vårt nyhetsblad Projektnytt.
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intervju med gilberth lundqvist, 
delprojektledare sydvästlänken
 
gilberth, vem är du och vilken är din 
roll som delprojektledare?

- Jag är delprojektledare för två av fyra sträckor på 
SydVästlänkens norra gren, från Skänninge ner till 
Barkeryd, en sträcka på totalt cirka åtta mil. Min 
huvuduppgift är att se till att byggnationen genom-
förs enligt de krav och den tidsplan som Svenska 
Kraftnät satt upp – kort sagt att driva projektet mot 
utsatta mål. Tidigare har jag jobbat med andra ut-
byggnadsprojekt för Svenska Kraftnät, bland annat 
Stackbo-Hamra i Uppland. Jag är ursprungligen 
från Skellefteå, men bor sedan fem år utanför 
Gävle tillsammans med min sambo. Att resa, 
snickra och njuta av tillvaron gör livet trevligt.

byggskedet av sydvästlänken innebär stök 
och bök i skog och mark. men vilka blir förde-
larna när förbindelsen tas i drift år 2015?

- SydVästlänken innebär en viktig förstärkning av 
växelströmsnätet. Dessutom får vi bättre överfö-
ringskapacitet söderut och ökar driftsäkerheten i 
stamnätet. När den norra och södra grenen är klar 
i början av 2015 innebär det en tryggare elförsörj-
ning i Sydsverige och till att utjämna skillnaderna 
i elpris mellan södra Sverige och övriga landet. 
SydVästlänken innebär också att Svenska Kraftnät 
möter det ökande behovet av att ansluta förnybar 
elproduktion, exempelvis vindkraft.

finns det några speciella svårigheter 
eller utmaningar på denna delsträcka?

- Alla projekt har sina utmaningar i form av en 
budget och tidplan som ska följas. När det gäller 
markintrånget begränsas det eftersom vi kom-
mer att följa befintlig ledningsgata. Första delen 
går över öppet landskap med mycket åkermark 
och markförhållanden som kommer att kräva 
pålningsarbeten för stolpfundamenten. Vi har tagit 
stor hänsyn till synpunkter från markägare och 

kontaktpersoner

Camilla Fredriksson
Kommunikatör 
Telefon 08-475 83 31

Gilberth Lundqvist
Delprojektledare
Telefon 08-475 84 65

Peppe Eriksson
Markförhandlare
Telefon 070-370 47 00

till landskapsbilden vid planeringen av stolparnas 
placering. Vi har i vissa fall ändrat stolparnas 
placering efter dialog med markägare eller andra 
berörda. Ledningen kommer även att gå genom be-
teslandskap i Natura 2000-områden, till exempel 
Bösemålen. Där kommer vi att använda kompakt-
stolpar, som är smalare än standardstolparna, vil-
ket innebär att ledningsgatan inte behöver breddas 
i denna passage.

svenska kraftnät har nyligen meddelat 
att den västra grenen av sydvästlänken 
inte kommer att genomföras. påverkar 
beslutet den norra och södra grenen?

- Nej, arbetet med förbindelsen mellan Halls-
berg och Hurva fortsätter som planerat. Svenska 
Kraftnät har tillsammans med Statnett beslutat att 
inte genomföra den västra gren mellan stamnäts-
stationerna Barkeryd och Tveiten eftersom nya 
beräkningar visar att nyttan har minskat betydligt 
jämfört med de ursprungliga analyserna.

Elin Amundsson
Kommunikatör
Telefon 08-475 80 54
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