Färre strömavbrott när Ellevio storsatsar på västkusten
Elnätsföretaget Ellevio inleder nu sin största satsning någonsin på elnätet i Halland och Göteborgsområdet. Fram till och med 2019 satsar
företaget cirka 700 miljoner på att modernisera och öka kapaciteten i näten. Totalt handlar det om satsningar på cirka 1,3 miljarder längs
västkusten.
– Vi tar ansvar för att dagens, morgondagens och framtidens kunder har en trygg elförsörjning, säger elnätschefen Anders Öberg.
Ellevio lanserar sitt största investeringsprogram någonsin, med satsningar på cirka 9 miljarder fram till 2019. I Halland och Göteborgsområdet
handlar det om projekt för cirka 700 miljoner kronor och för hela västkusten cirka 1,3 miljarder.
- Vi har en väldigt spännande resa framför oss med många stora projekt. Vi bygger framtidens elnät, så att de som bor och arbetar här i
området kan ha ett säkert elnät även i framtiden, säger Ellevios Anders Öberg.
Ellevio har cirka 62 000 kunder i området, som sträcker sig från norra Varberg upp till Mölndal och Öckerö och innehåller såväl karg
skärgårdsmiljö som glesbygd och växande tätorter.
- Västkusten är ett utmanande område att ha elnät i. Markförhållanden med till exempel berg gör att det kan vara svårt att gräva ner kablar i
marken på alla ställen. Läget vid havet och det salta vattnet är inte heller elnätets bästa vän, berättar Anders Öberg.
- Samtidigt växer många orter snabbt, som exempelvis Kungsbacka. Det ställer stora krav på oss som nätägare att se till att alla befintliga, nya
och kommande kunder har en stabil elförsörjning, säger Öberg.
I satsningen ingår bland annat att:
Fortsätta vädersäkra och modernisera lokalnätet. Det handlar framför allt om att ersätta dagens luftledningar med kablar i marken eller i
luften, som klarar av hårt väder och därmed minskar risken för strömavbrott. Ett stort projekt finns i området kring Askim/Hovås/Billdal.
Där ska vi byta ut cirka 8 mil ledningar och cirka 120 nätstationer. Ett annat stort projekt vi kommer genomföra finns på de södra öarna i
Göteborgs skärgård, bland annat Styrsö och Brännö. Andra stora projekt som pågår eller kommer starta finns bland annat i Hanhals
holme-Torkelstorp, Vallda och Sätila.
Modernisera och byta ut stora stationer som är viktiga knutpunkter i elnätet. Bland annat kommer ställverken i Rantorp (Lindome) och
Väröbacka byggas om.
Ansluta nya bostads-, affärs- och industriområden till elnätet. Exempelvis Kolla och Tölö Trädgårdar i Kungsbacka samt nya Hovås i
Göteborg.
På ellevio.se/projekt finns mer information om de flesta av våra avslutade, pågående och kommande projekt.
För mer information, kontakta:
Jonatan Björck, pressansvarig 072-56 15 416
För ytterligare frågor kontakta gärna:
Jonatan Björck, pressansvarig Ellevio, 072-56 15 416
Ellevio AB är ett av Sveriges största elnätsföretag. Vi ser till att elen kommer fram till mer än 900 000 hem och arbetsplatser från Halland i söder till
Hälsingland i norr och från Smögen i väster till Stockholm i öster. Vi satsar miljarder för att vädersäkra elnätet på landsbygden och förstärka och förnya
elnätet i städerna. Vi har drygt 400 anställda och sysselsätter totalt cirka 2000 personer runt om i landet. Ellevio, som har sitt säte i Stockholm, ägs av den
allmänna pensionsfonden Tredje AP-fonden, pensions- och försäkringsbolaget Folksam, den allmänna pensionsfonden Första AP-fonden och kanadensiska
Borealis Infrastructure Management som investerar i infrastruktur för OMERS, en av Kanadas största pensionsförvaltare. Läs mer om oss på ellevio.se eller
följ oss på Facebook eller Twitter.

