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Det otänkbara kan hända.

■ Tipsa oss på VK:s redaktion
Har du ett nyhetstips eller förslag på något vi bör skriva om?
Ring oss på 090-17 60 10 eller mejla till redaktion@vk.se.
Du kan också skicka ett sms eller mms till nummer 72 090.

VÄSTERBOT TENS-KURIREN

Stefan
Åberg

Patrick
Krainer

Händer det något där du är? Tipsa
oss på VK! Mejla redaktion@vk.se,
mms:a 72090 eller ring 090–17 60 10.

Peder Westerberg blir allt mer orolig att Donald Trump kan vinna presidentvalet.
Det skriver han i sin blogg på vk.se

Nyhetsledning: Stefan Åberg, Patrick Krainer, 090–17 60 10 Nyhetsredaktionen: 090–17 60 10 E-post: redaktion@vk.se

Vattenfall miljardsatsar på länets elnät
SKA BLI MER STRYKTÅLIGT. Vattenfall förnyar
elnätet i Västerbottens län för en miljard kronor.
– Det påminner om de stora dagarna när Sverige
elektrifierades, säger Roger Lindmark.
Nätet ska bli mer stryktåligt. Avbrotten ska bli
färre och kortare.
VÄNNÄS. Kraftledningen går
rakt genom skogen uppför ett
berg i närheten av Svettåker
utanför Vännfors.
Närmast vägen står fortfarande en av de gamla stolparna av trä impregnerat med
kreosot. Längre upp i backen
håller montörerna på att sätta ledningarna på de nya stolparna som är gjorda av ett kompositmaterial.
– Vi har 50 sådana här projekt i Västerbottens län. Vi har
aldrig haft något motsvarande,
att vi bygger om så mycket på
så många ställen, säger Roger
Lindmark, kommunikationsansvarig för Vattenfall eldistribution.

Utanför Vännfors är det ombyggnad längs 2,5 kilometer lång
sträcka. Stolparna byts ut, men
också ledningarna. Traditionella ledningar har små spår
där is och snö lätt kan samlas.
– Isbeläggningen på blanklina
går otroligt fort, säger projektledaren Peter Lindberg från företaget One Nordic.
De nya ledningarna är belagda med grön plast.
– De isar inte fast. Faller en
gren kan de ändå stå på utan att
det blir strömavbrott, säger Roger Lindmark.
Stormarna har kommit ofta
de senaste åren med stormen
Hilde i november 2013 som
det värsta exemplet. Ledningar trycktes ned eller föll
ned till marken, stolpar bröts
av och stag till stolpar slets sönder.
Som mest var 36 000 hushåll
utan elström, bland annat stora
delar av Vilhelmina.
– Sådana stormar hade vi inte
förut, säger Roger.
De senaste vintrarna har också varit knepiga med temperaturväxlingar mellan minus och
plus en bit in i januari.
Ombyggnaderna ska göra näten mer stryktåliga.
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Josef ”Gonza-Ra” Nilsson och Farah Roukachi får
Kulturnämndens rese- och kulturstipendium.

Farah och Gonza-Ra
får kulturstipendium

– Vi investerar en miljard kronor i Västerbottens län. I Vattenfalls historia är det här väldigt
stort.
Vattenfall bygger också in mer
teknik i näten som gör att de blir
lättare att övervaka.
– Det gör att vi snabbare får ut
reparationsstyrkan.
Ombyggnader görs också för
att kunna distribuera el från
vindkraftverk som byggs på
många olika platser som är utspridda över området.

UMEÅ. Kulturnämnden fattade på tisdagen
beslut om att det årliga rese- och kulturstipendiet ska gå till Farah Roukachi och Josef ”Gonza-Ra” Nilsson. De får 15 000 kronor var.
Farah är dansare, musiker och socionom. Hon får stipendiet för sitt deltagande
i projekt som Fairground. Hon har, för
bland annat ensamkommande ﬂyktingar,
fungerat som en länk till estetiska verksamheter.
Musikern Josef ”Gonza-Ra” Nilsson är
en etablerad hiphopmusiker som får stipendiet för sina tolkningar av Norrland
och den tid vi lever i.

Det finns ett lagförslag som innebär att kreosot blir förbjudet
i nya stolpar inom EU från och
med 2018. Kreosot är cancerframkallande. Stolparna ”svettas” och
kreosot kan hamna i marken.
Risken är att det sprids med vattnet. Därför byter Vattenfall ut
stolparna i känsliga områden.
Vattenfall har gjort omfattande
försök med annan impregnering
och andra material. Ett av dem är
kompositstolparna.
– Den är hal, den är egentligen
som ett avloppsrör som ställts
rakt upp. Det krävs andra stolpskor, säger Peter Lindberg.
En annan skillnad är att det
inte går att spika i dem, utan man
måste borra och skruva.
De nya stolparna väger betydligt mindre än trästolparna.
Om de håller lika länge som
de gamla återstår att se. Det
finns kreosotstolpar som stått
i 80 år.

KERSTIN ERIKS SON

Religiöst samråd bildas

De gamla trästolparna byts ut mot nya
i kompositmaterial utanför Vännfors, ett av
många projekt där Vattenfall bygger om. De
gamla blanka ledningarna byts ut mot nya
belagda med plast.
FOTO: ANNAKARIN DRUGGE

Ibland kan det vara bättre att gräva ned ledningen, men långt ifrån
alltid. De är svårare att reparera,
särskilt om det är tjäle i marken.
– Det blir färre störningar, men
om det blir avbrott blir det längre
avbrott, säger Peter Lindberg.
Ett alternativ till att gräva ned
ledningarna är så kallad styrd borrning. Metoden används
under asfalterade vägar, under
bäckar och nyckelbiotoper eller
där det är väldigt lös mark.

AL LAN FJÄLL STRÖM

Investeringarna en orsak till de höjda
naderna av elnätet är en av orsakerna till att Vattenfall har höjt
elnätsavgifterna.
Vattenfalls elnätsavgift höjdes
med 11 procent vid årsskiftet.
Kunder med 20 amperes säkring och en användning på

Måste ha
en viss
prisnivå.

20 000 kilowattimmar betalar
numera 11 970 kronor per år.
Det kan jämföras med kunderna hos Umeå Energi som betalar 6 473 kronor.
– För att göra den här investeringen måste vi ha en viss
prisnivå för att det ska gå ihop,
säger Roger Lindmark, kommu-

nikationsansvarig för Vattenfall
eldistribution.
– Vi har ökat våra investeringar väldigt mycket de senaste åren. Alla pengar vi har, de
får vi från våra kunder, fortsätter han.
Vattenfall har elnät i stora
delar av Västerbottens läns in-

land, undantaget Lycksele. Vattenfall har också nät i Nordmaling, men inte i Umeå eller
Skellefteå.
Vattenfalls elnät är ofta i glest befolkade områden. Roger Lindmark berättar att det i genomsnitt är 120 meter ledning per

De nya
ledningarna
är belagda
med
plast.
Det förhindrar
att snö
och is
samlas
på ledningarna.

Daniel Munther demonstrerar
säkerhetslinan, som
fungerar på
de nya stolparna. De är
tillverkade
av kompositmaterial och
är mycket
hala.

Peter Lindberg, till
vänster, från One Nordic är projektledare för
ombyggnaden utanför
Vännfors. Roger Lindmark är kommunikationsansvarig för Vattensfall eldistribution.

AN DERS WYN NE

LÄNET. De omfattande ombygg-

UMEÅ. Tanken med ett samråd mellan olika
myndigheter och religiösa samfund är att
stärka samhället och öka kunskapen om
varandra.
Områden där samhället kan ha stor nytta av ett ökat samarbete handlar om krisberedskap, integration av invandrare och
frågor som rör mänskliga rättigheter och
demokrati.
Samrådet ska träffas fyra gånger per år.
Rådet bör gemensamt verka för att de större trosinriktningarna/trossamfunden som
ﬁnns i Umeå är representerade i rådet. Förslaget är att de trossamfund som deltar ska
vara statsbidragsberättigade.
Kommunstyrelsens arbetsutskott beslöt
i tisdags att utse kommunalråd Margareta
Rönngren (S) och Veronica Kerr (KD) som
representanter från kommunen i rådet.

nätverksavgifterna
kund. I mer stadsnära nät kan
antalet meter ledning per kund
vara tre–fyra gånger kortare.
– Vi vill erbjuda samma kvalitet på elnätet överallt.
Nu görs omfattande jobb,
bland annat i ett stort område
öster om Åsele.
– Det är ungefär som om man

river upp alla gator, ﬂyttar dem
och bygger om. Där är det verkligen ett generationsskifte, från
1960-talet till 2010-talet.
Förr byggde man så rakt som
möjligt, rakt genom terrängen.
Vattenfall har tänkt om.
– Nu bygger vi längs vägen.

Det innebär att man kan inspektera ledningarna med bil
och att det är enkelt att åtgärda
om det blivit något fel.
Ledningarna blir längre, men
Vattenfall räknar med att man
tjänar in det mångfalt i slutändan.
AN DERS WYN NE

Sjuksköterska på Nus
får skarp kritik från IVO
NUS. En sköterska vid en klinik på Norrlands universitetssjukhus i Umeå får allvarlig kritik efter att ha granskats av IVO,
Inspektionen för vård och omsorg.
Kritiken gäller bland annat att sköterskan avslöjats med att ha signerat för patienter som inte varit på mottagningen. Hon
ska även ha använt personnummer som
inte existerar, samt gjort anteckningar i
patientjournaler som inte stämmer.
Sköterskan misstänks även ha varit involverad i ﬂera andra avvikelser. Det gäller bland annat svinn där läkemedel försvunnit från kliniken.
Missförhållandena har nu lett till att IVO
yrkar att Hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd beslutar om en treårig så kallad
prövotid. Detta innebär en möjlighet att följa och övervaka legitimerad personal som
utgör en patientsäkerhetsrisk.
BO WAL LIN

