
 

Planerade projekt (se bifogad karta för lokalisering)  
Skogssäter – Kilanda  

Kilanda – Stenkullen  

Stenkullen – Horred 

Horred – Breared 

Breared – Söderåsen 

Söderåsen – Barsebäck   
Barsebäck – Sege   

 

Ny ledning mellan Skogssäter och Stenkullen   
Mellan Skogssäter i Trollhättan och Stenkullen i Lerum förstärker Svenska kraftnät stamnätet med en ny 

400 kV-ledning.  Förstärkningen är en viktig del i att trygga elförsörjningen i Västra Götaland. Den nya 

ledningen ger även möjligheter att bygga ut vindkraften samt att vidga begränsningar i import och export av 

el mellan Sverige, Norge och Danmark. Vi planerar att börja bygga den nya ledningen under 2018 och att ha 

den driftsatt 2021.  

 

Fler stamnätsprojekt i Skåne 
En förnyelse av ledningen mellan Hurva och Sege pågår sedan 2017. Förnyelsen görs i samma sträcka som 

tidigare med undantag vid passagerna av tätbebyggelserna i Södra Sandby och Staffanstorp. Där rivs 

ledningen för att istället placeras runt tätbebyggelserna för att minska påverkan för de många boende och 

frigöra central mark.  

Svenska kraftnät och den Tyska stamnätsoperatören 50Hertz planerar en ny likströmsförbindelse, ”Hansa 

PowerBridge”, mellan station Hurva i Hörby kommun och Güstrow i norra Tyskland. Med förbindelen 

stärks kopplingen mellan Norden och Tyskland, vilket gynnar en klimatvänlig europeisk elproduktion 

samtidigt som försörjningen till södra Sverige förstärks genom ökade importmöjligheter. Hansa 

Powerbridge är planerad att tas i drift 2026.  

 

Fakta om Svenska kraftnät 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk med regeringens uppdrag att förvalta och utveckla Sveriges 

stamnät för elkraft, vilket omfattar ledningar för 400 kV och 220 kV med stationer och utlandsförbindelser. 

Sveriges stamnät består av ca 15 000 km kraftledningar, drygt 160 transformator- och kopplingsstationer 

samt 16 utlandsförbindelser. Svenska kraftnät utvecklar stamnätet och elmarknaden för att möta samhällets 

behov av en säker, miljövänlig och ekonomisk elförsörjning. Fram till år 2027 planerar Svenska kraftnät 

investeringar i storleksordningen 45 mdkr i nya och befintliga anläggningar. Svenska kraftnät har också 

systemansvaret för el vilket innebär att vi övervakar och ansvarar för att det är balans mellan tillförd och 

uttagen el i det svenska elsystemet och att elsystemets anläggningar samverkar på ett driftsäkert sätt.  

 

 


	Planerade projekt (se bifogad karta för lokalisering)

