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Inbjudan till samråd gällande nya 145 kV-ledningar 
som möjliggör en etablering av Volvos nya 
batterifabrik 

Bakgrund 

Ellevio har fått i uppdrag att möjliggöra etableringen av Volvos batterifabrik i 

Mariestad. Effektbehovet ska tillgodoses successivt i tre steg. Första steget, för att 

få byggström, innebär anslutning till befintlig 40 kV-ledning som går precis väster 

om planerat industriområde (Korstorp), som ligger öster om Mariestad. Det krävs 

ingen ny ledning i steg 1. Som ett andra steg, steg 2, planeras anslutning till den 

befintliga 145 kV-ledningen L31 som går sydöst om Mariestad. Detta ska ske 

genom två nya 145 kV-ledningar som ska gå parallellt från den befintliga 

ledningen L31 (som klipps upp) till en ny transformatorstation (station Korstorp) 

intill det planerade industriområdet, se figuren nedan. 

 

Detta samråd omfattar steg 2. Uppskattad ledningslängd är cirka 2 km.    

Det tredje och sista steget innefattar en ny dubbel 145 kV-ledning från Svenska 

kraftnäts transmissionsnät till station Korstorp. Samråd om den ledningen kommer 

ske senare under 2023. 

Du hittar övergripande information om projektet på www.ellevio.se/mariestad. 

http://www.ellevio.se/
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Samråd enligt 6 kap miljöbalken 

Inför ansökan om tillstånd (koncessionsansökan) genomförs nu ett 

undersökningssamråd som uppfyller kriterierna för ett avgränsningssamråd med 

fastighetsägare, närboende, myndigheter och övriga intressenter. Samrådet är en 

viktig del i tillståndsprocessen med syfte att informera, inhämta kunskap och ge 

berörda parter möjligheter att lämna synpunkter. Inkomna synpunkter och 

information under samrådet kommer att utgöra underlag för det fortsatta arbetet 

med framtagande av en miljökonsekvensbeskrivning och koncessionsansökan. 

Komplett samrådsunderlag med mer information om studerade 

sträckningsalternativ hittar du på ellevio.se/samrad. 

Information om samrådet sker även genom annonsering i Mariestads-Tidningen. 

Ellevio vill även be alla fastighetsägare att informera eventuella arrendatorer eller 

andra nyttjanderättshavare knutna till era fastigheter om aktuellt samråd. 

Välkommen till öppet hus 

Dag: Onsdagen den 18 januari  

Plats: Församlingshemmet Marci hus i Ullervad, Ullervadsvägen 2 

Tid: Kom när det passar mellan kl. 15.00 och 19.00 

Vid det öppna huset finns projektorganisationen på plats för att berätta mer om 

projektet och svara på frågor. Kaffe och smörgås serveras. 

Frågor eller synpunkter? 

Rejlers Sverige AB hjälper Ellevio med samråd och koncessionsansökan. Har du 

frågor eller önskar få samrådsunderlaget skickat med post är du därför välkommen 

att kontakta Fredrik Nystrand på tel. 0771 78 00 00 eller samrad@rejlers.se. 

Skriftliga synpunkter lämnas därför senast den 17 februari år 2023 till e-post 

mariestad@ellevio.se eller adress:  

 

Rejlers Sverige AB 

Att: Fredrik Nystrand 

Fålhagsleden 61 

753 23 Uppsala  

 

Med vänliga hälsningar, 

Fredrik Nystrand, på uppdrag av Ellevio 


