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Reservkraft fiir Täby

Elftirsörjningen i Sverige befinner sig i ett allvarligt läge. Följderna av en låinge driven oklok

energipolitik har nu blivit tydliga. I situationer med striing kyla och svaga vindar kommer

elkraften inte att räcka. Delar av elnätet kommer däattväxelvis kopplas bort, så kallade

roterande nedståingningar. Avseviirda risker finns under sådana situationer att hela elnätet blir
instabilt och det kan då ta lang tid (veckor) att få tillbaka nätet. Skadorna kan bli fiirödande.

Som kommun har vi ansvar ftir medborgarna. En elkris skulle kunna fä mycket allvarliga

konsekvenser. Vi Sverigedemokrater ftireslår dåirftir att kommunen skyndsamt utreder och

uppftir om det befinns möjligt ett reservkraftverk ftir Täby. Ett sådant kraftverk kommer

knappast att kunna klara hela kommunens elftirsörjning men som enligt principen roterande

nedstängningar kan siikerställa att avbrotten ftir abonnenterna inte blir alltftir langa. En

anvåindbar minimieffekt ligger kanske på 10000 kVA, Det är ailtså hjälpkraft till Täbys

elabonnenter det iir frågan om, inte nödaggregat till s?irskilda boenden etc., det senare måste

skötas separat. Finansiering fär diskuteras under projektets gång men abonnenterna bör

rimligen ta en stor del av kostnaderna.

Att läget verkligen är så h?ir illa har nyligen omvittnas i artiklar i pressen av bland andra

Henrik Svensson, VD ftir reservkraftverket i Karlshamn, i Dagens Industri

https://www.di.se/nyheter/larmet-valdigt-allvarliet-lage-for-elforsoriningen/ 2022-05-29 och

av myndigheten Svenska Kraftnäts divisionschef Lowina Lundström i Dagens Nyheter

https://www.dn.se/ekonomi/mvndighet-varnar-for-rekorddyr-el-i-vinter/ 2022-06-02.

En sådan håir anläggning ?ir enbart avsedd att anviindas i ett nödläge varftir tillstandsprocessen

rimligen bör vara enkel. En kontroll med sakkunnig visar att en anläggning med den hiir
funktionen bör vara möjlig att bygga. Kraften måste vara planerbar och ha bråinsle fiir minst

ett par veckors drift. Troligen iir dieseldrift låimpligast. Antagligen åir en placering i anslutning

till Hagby ÅVC den liimpligaste ftrläggningsplatsen.



Sverigedemokraterna yrkar alltså på att en sådan här anläggning skyndsamt utreds och

uppfiirs i Täby.
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