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Förord 

Vi vill rikta ett stort tack till TROLK El & Tele AB som har gett oss möjligheten att få utföra 

ett examensarbete hos dem, samt till Shpetim Salihu som har agerat handledare åt oss på 

TROLK och väglett oss genom arbetets gång. 

Vi vill även tacka Lars Holmblad och Torbjörn Hernvall som har agerat examinator 

respektive handledare från Högskolan Väst. De har båda bidragit med många tips och 

synpunkter som har varit till stor hjälp i skrivandet av denna rapport. 

Detta examensarbete har varit mycket lärorikt och intressant och har bidragit till att ge en 

inblick i hur beredningsarbeten utförs och de moment som ingår.  

Arbetet med denna rapport har utförts gemensamt och båda studenterna har varit inblandade 

i alla delar som utgör den. Färgutskrift rekommenderas för att ge bästa översikt över de kartor 

och figurer som finns i rapporten. 

 

 

Trollhättan, juni 2017 

Anders Johansson, Alexander Sundström 
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Beredning av lågspänningsnät på Åstol 

Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar hur ett beredningsarbete för ett lokalt lågspänningsnät 

utförs. TROLK El & Tele AB ska, på uppdrag av Ellevio AB, utföra beredning för att rasera 

det befintliga luftledningsnätet på ön Åstol utanför Tjörn och ersätta det med ett markbundet 

kabelnät. Många elnätsägare väljer idag att ersätta sina luftledningsnät med kabelnät då det 

ger en högre driftsäkerhet och gör nätet mindre väderkänsligt. 

Ett flertal fältbesök har utförts under examensarbetets gång för att ge en tydligare bild över 

de omständigheter och förutsättningar som finns kring projektet samt för att upprätta kund-

kontakt. Vissa ändringar har gjorts i beredningsunderlaget som ett resultat av dessa besök, 

till exempel ändrades placeringen av ett antal kablar som skulle dras ner för branta sluttningar. 

Detta hade potentiellt medfört ökad risk för arbetare, samt onödiga kostnader och tidsåtgång. 

Alternativa lösningar gällande exempelvis placering av kabelskåp har valts som följd av 

önskemål från boende på ön eller den lokala vägföreningen. 

Ombyggnationen av nätet omfattar rasering av 1180 meter luftledning och 25 stolpar, dess-

utom planeras byte av 11 kabelskåp och ombyggnad av en av de två nätstationer som finns 

inom det aktuella området. Hela arbetet omfattar totalt 59 kunder. 

En preliminär P2-kalkyl har utförts som i dagsläget visar en kostnad på cirka 1,2 miljoner 

SEK, men denna kan komma att ändras i framtiden då förhandlingar med olika intressenter 

fortfarande pågår. 

 

 

Datum: 2017-06-05 
Författare: Anders Johansson, Alexander Sundström 
Examinator: Lars Holmblad 
Handledare: Torbjörn Hernvall (Högskolan Väst), Shpetim Salihu (TROLK El & Tele AB) 
Program: Högskoletekniker, elkraft, 120 hp 
Huvudområde: Elektroteknik  
Kurspoäng: 15 högskolepoäng 
Utgivare: Högskolan Väst, Institutionen för ingenjörsvetenskap, 461 86 Trollhättan 
 Tel: 0520-22 30 00, E-post: registrator@hv.se, Web: www.hv.se  

mailto:registrator@hv.se
http://www.hv.se/


HIGHER EDUCATION DIPLOMA THESIS 

 iii 

Preparation of low voltage power grid on Åstol 

Summary 

This degree project concerns the different processes involved in the preparatory work for a 

local low voltage power grid. TROLK El & Tele AB will, at the request of Ellevio AB, 

conduct preparations to demolish the overhead power lines that make up the existing power 

grid on the island Åstol off the coast of Tjörn and replace it with an underground cable grid. 

Today, many grid owners opt to replace their overhead power lines with underground cables 

as it provides higher reliability and makes the grid less vulnerable to weather conditions. 

Multiple field visits have been carried out during the course of the project to provide a clearer 

perception of the circumstances and conditions surrounding the project as well as to establish 

customer contact. Some changes have been made to the preparation as a result of these visits, 

for example, the location of a number of cables that would be placed down steep slopes was 

changed. This would have potentially resulted in increased risk for workers, as well as 

unnecessary costs and would be time-consuming. Alternative solutions concerning, for 

example, the location of cable distribution cabinets have been chosen as a result of requests 

from residents on the island or the local road association. 

The reconstruction of the grid is encompassed by the demolition of 1180 meters of overhead 

power lines and 25 utility poles, as well as the replacement of 11 cable distribution cabinets 

and the rebuilding of one of the two substations located within the area. The entire project 

affects a total of 59 customers. 

A preliminary P2 cost calculation has been carried out, which currently shows a cost of 

approximately 1.2 million SEK, but this may be subject to change in the future as 

negotiations with various stakeholders is still ongoing. 
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1 Inledning 

Examensarbetet som denna rapport berör utfördes hos företaget TROLK El & Tele AB. 

TROLK El & Tele AB är baserade i Uddevalla och utför huvudsakligen beredningsarbeten 

åt företag som Ellevio AB och Vattenfall AB. Detta examensarbete behandlar en beredning 

av ett lågspänningskabelnät som ska ersätta det befintliga luftledningsnätet som finns på ön 

Åstol utanför Tjörn. Arbetet görs på uppdrag från Ellevio AB som äger det aktuella elnätet. 

1.1 Bakgrund 

Idag väljer många elnätsägare, till exempel Ellevio AB, att förlägga om sina gamla luft-

ledningsnät till markbelagda kabelnät. Kabelnät har visat sig ha en högre driftsäkerhet än 

luftledningar och kan dessutom bidra till att minska den reaktiva effektförlust som uppstår i 

ett nät där majoriteten av ledningarna är belagda i luft. Ofta när dessa arbeten ska utföras ges 

uppdraget till utomstående entreprenörer som TROLK El & Tele AB. 

Innan ett sådant projekt ska påbörjas måste det planeras och beredas. Beredningsarbeten 

innefattar utformning och planering kring ett arbete och dess förutsättningar. Dessa arbeten 

lämpar sig ofta som examensarbete för elkraftstudenter då de har en varierande omfattning 

och svårighetsgrad. Ett gott exempel på detta är "Beredning av distributionsnät Myren-

Torseröd i Tanum" [1], som utfördes av Christoffer Andersson och Pontus Andersson på 

Högskolan Väst som även detta gjordes på uppdrag av TROLK. 

De trästolpar som används inom luftledningsnät har en livslängd på cirka 40-80 år. Trä-

stolparna som används i elnätet på ön Astol har en genomsnittlig ålder på 46 år. Dessutom 

befinner de sig i en salthaltig miljö med stundvis hårda väderförhållanden. Detta har lett till 

att stolparna idag befinner sig i ett undermåligt skick. 

1.2 Syfte 

Syftet med detta arbete är att bereda en omförläggning av det befintliga luftledningsnätet på 

Åstol till ett nytt markbundet kabelnät. Detta för att förbättra leveranssäkerheten av el till de 

boende på ön. 

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar 

Då luftledningsnätet befinner sig på en ö med många klippor och som saknar större vägar 

ställs vissa speciella krav på arbetsmetodiken. Då det på merparten av sträckorna ej är möjligt 

att förlägga kablarna i mark på grund av den klippiga miljön måste de istället förläggas i 

kabelskyddsrör och klamras fast. Bristen av vägar och genomfarter förhindrar även 

användandet av större maskiner, detta medför att allt arbete måste göras för hand eller om 

möjligt med mindre maskiner. Dessutom kräver arbetet en form av samverkan med den 

lokala vägföreningen och företaget som hanterar fibernätet på ön. Vägföreningen har ned-

grävda kablar för försörjning av gatubelysningen som de vill byta, detta kan eventuellt ge 
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möjlighet för samförläggning. Det befintliga nät som ska raseras utgörs av 1180 meter luft-

ledning och 25 stolpar, dessutom planeras byte av elva kabelskåp och ombyggnad av en av 

de två nätstationer som finns i nätet. Det planerade arbetet berör 59 kunder. 

Det planerade arbetet omfattar endast spänningsområdet 0,4-11 kV. 

1.4 Etappmål 

Examensarbetets huvudsakliga mål är att ta fram och sammanställa den nödvändiga 

information som berör beredningen av det nya kabelnätet. För att uppnå detta har ett antal 

etappmål satts upp, dessa är: 

1. Preliminärt fältbesök och upprättande av kontakt med intressenter. 

2. Återkoppling, planering, förhandling och samverkan med intressenter.  

3. Preliminär kontakt med stödprocesser som entreprenörer och andra aktörer. 

4. Preliminär kartläggning och kostnadsberäkning. 

5. Ytterligare fältbesök. 

6. Kompletterande kartläggning och kostnadsberäkning. 

7. Sammanställning av nödvändig information. 

8. Dokumentation av nätplaner. 
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2 Arbetsmetodik för beredningsarbeten 

Detta kapitel beskriver några av de faser som ligger som underlag till planerings- och 

beredningsarbetet, samt vilken aktör som sköter respektive fas. Utöver själva metodiken 

beskrivs även de dokument i form av tillstånd och avtal som tas fram i beredningsarbetet 

samt de verktyg som används för att ta fram och sammanställa dessa. 

2.1 Projektering 

I projekteringsfasen sammanställs den dokumentation och information som är nödvändig 

för att kunna utföra en beredning. Projekteringen utförs av det företag som har beställt 

arbetet och lämnas sedan över till det företag som ska utföra beredningen. Projekt-

beskrivningen brukar vanligen innehålla kartor med preliminär planering över exempelvis 

hur nya fördelningsstationer, kabelskåp och ledningssträckor ska placeras, samt 

dokumentation och dimensioneringsberäkningar för dessa. 

2.2 Översiktligt om beredning 

Beredningsfasen kommer efter projekteringsfasen och använder dokumentationen och 

informationen från projekteringen som utgångspunkt. Beredningen utförs ofta av en utom-

stående entreprenör som beställaren har ingått samarbete med, men kan även ske internt 

inom det egna företaget. Det informationsunderlag som tas fram genom beredningsarbetet 

ligger sedan till grund för utförandet av det beställda arbetet. 

Detta underlag består av eventuellt uppdaterade kartor, de tillstånd och avtal som har 

upprättats mellan berörda privatpersoner och myndigheter, en mer utförlig kostnadskalkyl 

samt en sammanställning över de lösningar som ska vidtas gällande arbetsmetodik och 

logistik. Denna information sammanställs i en så kallad beredningspärm som sedan lämnas 

över till beställare av arbetet. 

2.3 Fältbesök 

Ett flertal besök i fält görs vanligen som del i beredningsarbetet. Detta för att ge en bättre 

uppfattning över det område där arbetet ska utföras och för att se om de befintliga kartorna 

behöver kompletteras. De kartor som fås från beställaren innehåller ofta bristfällig 

information eller ledningsförslag som är opraktiska på grund av områdets topografi. 

Fältbesök är även nödvändigt för att på ett effektivt sätt kunna informera boende i området 

om arbetets omfattning och för att upprätta kontakt med eventuella markägare som påverkas 

av projektet. Informering om arbetet sker ofta i form av informationsbrev som delas ut till 

de boende i området. Information kan även förmedlas via alternativa vägar, som att sätta upp 

skyltar i området. Det är fördelaktigt om markägare kan kontaktas på plats då det är lättare 

att illustrera exempelvis var det är tänkt att schaktning ska ske eller var kabelskåp ska placeras. 

Markägarna kan även komma med egna förslag om hur arbetet bör förläggas på bästa sätt då 

de kan ha kunskap om eventuellt problematiska områden som ej framgår på några kartor. 
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2.4 Tillstånd och avtal 

Som ett led i beredningsarbetet måste ett flertal tillstånd och avtal förhandlas fram och 

dokumenteras. Dessa är nödvändiga för att ha ett juridiskt underlag att förhålla sig till när 

arbetet påbörjas och för att undvika onödig förvirring och konflikter. Dessa tillstånd och 

avtal måste upprättas med flera olika parter, bland annat privata fastighetsägare, den 

kommunala byggnadsnämnden, Länsstyrelsen, Trafikverket och eventuella vägföreningar. 

2.4.1 Markupplåtelseavtal 

Om arbetet vid exempelvis byggande av en ny fördelningsstation eller schaktning för kabel-

förläggning intränger på en markägares egendom måste ett markupplåtelseavtal upprättas 

med dessa för att få tillstånd att göra intrång på deras mark. I markupplåtelseavtalet brukar 

vanligtvis kartor bifogas där hjälplinjer ritas in för att illustrera var grävning ska ske eller var 

komponenter ska placeras, kompletterande bilder med illustrationer kan även bifogas för att 

ytterligare klargöra hur det färdiga resultatet kan se ut. Markupplåtelseavtalet är obundet till 

fastighetsägaren och har ingen tidsbegränsning, således kan arbete ske i framtiden även om 

fastigheten har bytt ägare. Om fastighetsägarna skriver under markupplåtelseavtalet får de en 

ersättning baserad på hur stort ingrepp som sker på deras mark. Ett exempel på hur 

markupplåtelseavtal kan utformas ses i Bilaga A: Exempel på markupplåtelseavtal 

2.4.2 Värderingsprotokoll 

Värderingsprotokollet är det dokument som används för att räkna ut hur stor ersättning en 

markägare är berättigad till. Dessa dokument utformas ofta i Excel så att celler kan 

formateras för att direkt beräkna de olika faktorer som ska ingå i den slutgiltiga ersättningen. 

Dessa faktorer kan bland annat innehålla ledningslängd som behöver schaktas, hur många 

kabelskåp och fördelningsstationer som ska upprättas samt om det finns övriga speciella 

omständigheter. Värderingsprotokollet tillhandahålls av beställaren, detta gör att 

utformningen av protokollet och storleken på ersättningen kan variera från företag till 

företag. För ett exempel på hur ett värderingsprotokoll kan utformas se Bilaga B: Exempel 

på värderingprotokoll 

2.4.3 Länsstyrelsen 

Om arbetet kommer påverka den naturliga miljön i området på något substantiellt sätt eller 

om det finns speciella känsliga omständigheter så som om det finns fornlämningar i området 

eller om arbetet påverkar naturskyddsområden, måste en anmälan om samråd lämnas in till 

Länsstyrelsen. [2] I denna anmälan behöver beredaren bifoga kartor och övriga 

kompletterande bilder som visar var schaktning ska ske, var kabelskåp och fördelnings-

stationer ska upprättas, samt var eventuell rasering av befintliga luftledningar ska ske. 

Dessutom behöver Länsstyrelsen ta del av information gällande omfattning och tidpunkter 

för ledningsdragning, vilken typ av ledning arbetet innefattar, samt bredd och djup på de 

schakt som kommer grävas. [3] 
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2.4.4 Trafikverket och lokal vägförening 

När kabelförläggning eller övrigt arbete har inverkan på en väg, exempelvis om den sker nära, 

längs med eller över vägen, måste ledningsägaren söka tillstånd för detta hos den person, 

förening eller myndighet som står som ägare av vägen. Ägs vägen av en vägförening eller 

vägsamfällighet måste ett så kallat REV (Riksförbundet Enskilda Vägar)-avtal upprättas 

mellan ledningsägaren och föreningen. REV-avtalet behandlar de skyldigheter och rättigheter 

som varje part innehar kring arbetet och hur stor ersättning föreningen ska erhålla från 

ledningsägaren. [4] 

Ska arbete ske på väg som ägs av Trafikverket ska den nödvändiga informationen förmedlas 

direkt till Trafikverket, enligt väglagen 44 § (1971:948) [5] krävs tillstånd och en godkänd 

trafikanordningsplan innan arbete ska påbörjas. [7] Trafikverket ska bland annat ta del av 

kartor som visar var arbete ska ske samt övrig kompletterande information för att kunna 

fatta ett beslut om arbete ska få fortgå. Även Trafikverket får motta en ersättning om arbete 

sker på deras väg. 

2.4.5 Bygglov 

Ansökan om bygglov och marklov sker hos den lokala byggnadsnämnden i den kommun där 

arbetet ska ske. Marklov är ett krav så fort markens höjdläge ändras avsevärt som följd av 

schaktning eller fyllning. [7] Då ansökan sker på kommunal nivå kan kravet på vilken 

dokumentation som ska förses, samt tiden som krävs för handläggningsprocessen variera 

mellan olika kommuner. Ofta behöver ansökan innehålla specifik information om arbetets 

omfattning, så som hur många meter schaktning som kommer att ske på kommunens mark, 

om kabelskåp och fördelningsstationer ska upprättas samt avståndet mellan fördelnings-

stationer och allmän väg. [8] Detta förmedlas via illustrerade kartor och bilder som visar var 

arbete ska ske och ger en översiktlig bild över hur det slutgiltiga resultatet kan se ut i den 

aktuella miljön. Bygglov är normalt en av de första handlingar som lämnas in då det kan ta 

en längre tid att få det beviljat än många andra ansökningar. 

2.5 Programvaror och hjälpmedel 

Under beredningsarbetet används många hjälpmedel av beredaren för att ta fram den 

dokumentation och utföra de kostnads- och nätberäkningar som är nödvändiga för att 

arbetet ska kunna fortgå på ett tids- och kostnadseffektivt sätt. För att utföra dessa arbets-

uppgifter används ett antal olika mjukvaror och webbtjänster, de nödvändiga mjukvarorna 

ägs ofta av beställaren och beredaren får då inloggningsuppgifter till deras system för att få 

tillgång till tjänsterna. 

2.5.1 PowerGrid 

PowerGrid är en programvara som används av Ellevio för att planera och dokumentera 

förändringar i deras elnät. Programvaran nås med hjälp av en webbläsare och detta gör att 

det kan nås från alla datorer med tillgång till Internet utan att något behöver installeras på 
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hårddisken. Detta medför även att alla förändringar som görs sparas på en extern server och 

därmed minskas risken att arbete försvinner på grund av hårdvarufel. Ellevio förser sina 

samarbetspartners och entreprenörer med inloggningsuppgifter till PowerGrid så att de själva 

kan kontrollera vem som har tillgång till programmet och vilka förändringar som har gjorts 

av vem. 

PowerGrid är ett CAD-baserat program där förslag till raseringar och dragning av nya linjer 

kan ritas in i kartor som sedan kan ses representerade grafiskt eller lagda över satellitfoton 

från Google Maps. I kartorna visas även gränser och beteckningar för olika fastigheter, dessa 

uppgifter gör det möjligt att se vilka fastighetsägare som påverkas av projektet och gör det 

möjligt att söka upp deras kontaktuppgifter för att upprätta markupplåtelseavtal. 

Förutom att se kartor är det även möjligt att se och ändra kopplingsscheman för de nät-

stationer och kabelskåp som finns i Ellevios elnät. Funktioner finns även för att räkna ut 

nödvändiga uppgifter så som belastningar på olika ledningar, kortslutningsimpedanser och 

spänningsfall hos de slutkunder som är anslutna i det markerade kabelskåpet eller nät-

stationen. [9] 

2.5.2 Ledningskollen 

Ledningskollen är en offentligt finansierad webbtjänst som är kostnadsfri att använda och 

drivs av Post- och telestyrelsen (PTS). [10] Ledningskollen gör det möjligt att begära 

ledningsanvisning från ledningsägaren i området där arbete ska utföras. Syftet med detta är 

att undvika onödiga skador på och avgrävningar av kablar som kan ske till följd av mark-

arbete. Ledningsägare kan själva registrera ändringar i sina nät för att försäkra om att alla 

uppgifter är uppdaterade och aktuella. [11] Det går endast att få uppgifter från de lednings-

ägare som har ett samarbete med Ledningskollen och Ledningskollen själva avsäger sig allt 

ansvar gällande alla skador som kan uppstå. Därför är det ofta nödvändigt att undersöka om 

andra ledningsägare har kablar förlagda i området och i så fall kontakta dessa. [12] För att 

begära en ledningsanvisning behöver användaren först skapa ett konto på Ledningskollen, 

sedan behöver nödvändig information tillhandahållas för att skapa ett ärende. Ärendet 

skickas sedan vidare till de ledningsägare som har ledningar förlagda i området, förutsatt att 

de är anslutna till Ledningskollen. Därefter svarar ledningsägare på förfrågan och beslutar 

även om eventuell utsättning av kablar. [13] 

2.5.3 EBR-e 

EBR-e är en webbtjänst som tillhandahålls av Energiföretagen Sverige, bransch-

organisationen som äger varumärket Elbyggnadsrationalisering (EBR). [14] EBR har sedan 

40 år tillbaka haft som verksamhet att upprätta branschstandarder för utformningen, 

byggandet, underhållet och vidareutvecklingen av de svenska elnäten. [15] EBR-e är en 

licensbunden webbtjänst där det bland annat går att köpa publikationer från EBR, men det 

innehåller även ett antal kostnadskataloger som kan användas för kostnadsberäkningar inom 

beredningsarbeten. Totalt finns sex kostnadskataloger, P1 till P6, där P1 är den minst 
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detaljerade och P6 den mest detaljerade. Normalt används katalogerna P1, P2 och P3, huvud-

sakligen P2. [16] 

2.5.4 InfoTrader 

InfoTrader.se är en svensk webbtjänst som tillhandahåller information om fastigheter, 

företag och personer i Sverige. InfoTrader används inom många beredningsarbeten då det 

är ett vanligt verktyg för att få fram personuppgifter om fastighetsägare. Detta är nödvändigt 

för att kunna kontakta fastighetsägarna och upprätta markupplåtelseavtal. Den information 

som fås från beställaren kan ofta innehålla uppgifter om fastighetsägarna som antingen är 

felaktiga eller utdaterade. Så länge fastighetsbeteckningen finns bifogad från beställaren går 

det att göra en sökning på InfoTrader, och mot en avgift fås de kontaktuppgifter som är 

nödvändiga för beredningsarbetet. [17] 
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3 Beredning av elnätet på Åstol 

Åstol är en ö i Tjörns kommun belägen cirka 1 km söder om Rönnäng. Ön består nästan 

uteslutande av klippor och mindre asfalterade och grusbelagda gångvägar. För en översikts-

bild över Åstol, se Figur 3.1. De begränsade byggmöjligheterna och nivåskillnaderna gör att 

husen ligger tätt förlagda och på varierande höjder. Det befintliga nätet består huvudsakligen 

av luftburna friledningar och matas från två nätstationer som är belagda på ön. Detta nät 

skall ersättas av ett markbundet kabelnät som där möjligt grävs ner, annars förläggs i fast-

klamrade kabelrör utmed klipporna. För en bild av hur det kan se ut när kablar klamras på 

klippor, se Bilaga C. Det planerade arbetet kommer påverka totalt 59 kunder. 

Arbetet har bland annat omfattats av granskning av projekteringsunderlag från Ellevio, fält-

besök, komplettering av projekteringsunderlag, framtagning av nödvändiga avtal, kund-

kontakt samt förhandling med intressenter. 

 

Figur 3.1 - Översiktsbild över Åstol. (www.Openstreetmap.org)  
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3.1 Befintligt elnät 

Det befintliga nät som ska raseras utgörs av 1180 meter luftledning och 25 trästolpar, 

dessutom planeras byte av åtta kabelskåp samt ombyggnad av en av de två nätstationer som 

finns i nätet. För en översiktsbild över det befintliga elnätet se Bilaga D. 

De trästolpar som används inom luftledningsnät har en livslängd på cirka 40–80 år. Trä-

stolparna som används i elnätet på ön Åstol har en genomsnittlig ålder på 46 år. Dessutom 

befinner de sig i en salthaltig miljö med stundvis hårda väderförhållanden. Detta har lett till 

att stolparna idag befinner sig i ett undermåligt skick. Som en följd av detta har elnätet brist-

fällig leverans- och driftsäkerhet med frekventa avbrott och störningar. 

3.2 Planerat elnät 

Det nya elnätet ska bestå helt av markbunden kabel, detta för att öka leverans- och drift-

säkerheten och förse de boende på ön med en bättre och mer hållbar elförsörjning. Mer-

parten av alla kablar som förläggs är servisledningar till abonnenter, men även lågspännings-

matningar i form av grövre kablar som exempelvis 95, 150 och 240 mm², se Bilaga E. 

3.2.1 Underlag från Ellevio (projektering) 

Projekteringsunderlaget består av de uppgifter som är väsentliga för beredningsarbetet. 

Planeringshandlingarna innehåller bland annat: 

 Projektbeskrivning, som innehåller projektspecifika tekniska lösningar och 

bestämmelser. 

 Kartor, t.ex. befintligt nät, planerat nät och raseringskartor. 

 Driftscheman, för både före och efter ombyggnation. 

 Kunduppgifter. 

 Besiktningsunderlag, för exempelvis stolpar och andra anläggningsdelar. 

 Jordtagsprotokoll, en sammanställning av de jordtagsvärden som är tillåtna enligt 

föreskrifter och standarder samt de förutsättningar som gäller exempelvis sam-

jordning. 

 Nätstations- och kabelskåpsscheman. 

 Arbetsmiljö-, miljö- och kvalitetskrav. 

Dessa uppgifter ska sedan kompletteras med bygghandlingar och relationshandlingar som 

tas fram under beredningsarbetets gång. Dessa innehåller bland annat nätberäkningar för det 

ombyggda nätet, tillstånd som har upprättats, markupplåtelseavtal och kostnadsberäkningar, 

som i detta fall utgörs av en P2-kalkyl. 
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3.2.2 Ändringar i underlaget 

Under beredningsfasen tillkommer det flertalet ändringar i projekteringsunderlaget då fält-

besök och vidare fördjupning i projektet ofta leder till att projektets förutsättningar ändras 

och då måste underlaget ibland ändras därefter. För en översiktlig bild av de ändringar som 

har gjorts, se Bilaga F. De ändringar som genomförts är som följer: 

 Placeringen av kabelskåp K51784 ändrades för att undvika kostnader relaterade till 

återställning av asfaltering, detta beskrivs närmare i diskussionsavsnittet. 

 Tomt kabelrör lades ned under en sträcka för att underlätta framtida kabeldragning, 

även detta beskrivs närmare i diskussionsavsnittet. 

 Kabelskåpen OK3014 och OK3018 raseras och ersätts med ett enda kabelskåp. 

 Placering av ledning till servis 204187 ändrades från att dras över en grannes 

egendom till att skarvas på en befintlig 95 mm² Al-kabel. 

 I projekteringsunderlaget uppgavs det att servis 204120 försörjdes via luftledning, vid 

fältbesök kunde det konstateras att servisen försörjdes via markförlagd kabel och 

ingen ytterligare åtgärd var nödvändig.  

Detaljerade beskrivningar av två av de största ändringar som genomfördes ses nedan. 

En ledningssträcka ändrades, där det ursprungligen planerades att förlägga en 240 mm² Al-

kabel nedför en brant klippavsats med hög nivåskillnad som hade lett till svåra och potentiellt 

farliga arbetsförhållanden. Detta hade sannolikt lett till längre arbetstid och högre kostnader. 

Området skulle matas från nätstation O30435 Åstol. För en översiktlig bild av den 

ursprungliga lösningen som föreslogs i projekteringsunderlaget från beställaren, se Figur 3.2.

 

Figur 3.2 - Ursprunglig plan för gruppmatning 8, den åsyftade klippavsatsen är indikerad i figuren. 
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Ledningssträckan förlades efter revidering längs med en grävbar väg och matas istället från 

en annan nätstation, O30437 Åstol Skola. Detta utgjorde att det blev möjligt att undvika den 

ursprungliga problematiska sträckan samt minimerade den totala sträckan av kabel som 

behöver klamras. Se Figur 3.3 för en översiktlig bild av lösningen. 

 

Figur 3.3 - Gruppmatning 8 efter revidering, röd markering illustrerar ledningssträckan från den nya matnings-
punkten. Den åsyftade klippavsatsen är indikerad i figuren. 
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Ett liknande problem uppstod där det planerades dra ett flertal ledningar upp för en större 

klippavsats. För ett foto på området, se Bilaga G. Likt det tidigare scenariot hade den 

ursprungliga planen medfört större risker och längre tidsåtgång samt högre kostnader. I detta 

fall planerades det att dra två servisledningar på 10 mm² Cu och en matning på 95 mm² Al. 

Se Figur 3.4 för en översiktlig bild av den initiala lösningen. 

 

 

Figur 3.4 - Ursprunglig plan för gruppmatning 5, åsyftad klippavsats är indikerad i figuren. 
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Efter planering ansågs det att vara fördelaktigt att välja en alternativ rutt för ledningssträckan. 

Detta för att undvika onödiga kostnader och risker. Som en del av lösningen ritades lednings-

sträckan om och förlades på en egen gruppmatning direkt från nätstation O30437 Åstol 

Skola, se Figur 3.5. 

 

 

Figur 3.5 - Gruppmatning 11 efter revidering, ny ledningssträcka och åsyftad klippavsats är indikerad i figuren med 
röd markering. 
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3.2.3 Samordning med vägförening 

På Åstol finns en vägförening som ansvarar för de icke kommunala vägarna och gatu-

belysningen. Majoriteten av gatubelysningens armaturer är monterade på samma stolpar som 

el och tele. Dessa förutsättningar utgör därför ett stort krav på god kommunikation och 

samordning mellan Åstols vägförening, Ellevio och TROLK. 

En fråga som uppstod tidigt i examensarbetet var huruvida vägföreningen ville ha kvar sin 

befintliga gatubelysning och därmed ta över ansvaret för de trästolpar som då skulle stå kvar. 

Efter diskussion nåddes slutsatsen att vägföreningen ej ville ta över några stolpar utan gick 

med på att samtliga stolpar kunde raseras. Vägföreningen hade sedan en tid planerat att 

förlägga nya ledningar för gatubelysningen då den nuvarande ej har god leveranssäkerhet. 

Detta möjliggjorde samförläggning under vissa sträckor som bidrog till minskade kostnader 

för alla inblandade parter. 

3.2.4 Kostnadsberäkning 

Kostnadsberäkning för det aktuella projektet har gjorts via en P2-kalkyl i EBR. Ellevio har 

utvecklat en egen mall som används för beräkning i de projekt där de är beställare, det är 

denna mall som har använts. P2-katalogen tar hänsyn till såväl materialåtgång, tidsåtgång och 

övriga speciella omkostnader. Kostnadsberäkning görs i regel i slutet av en beredning då 

ledningar, kabelskåp och andra anläggningsdelar har placerats på lämpligt vis, hänsyn tas även 

till de kostnader som uppstår i samband med rasering av befintligt nät och destruktion av 

exempelvis stolpar. De tillstånd och avtal som har upprättats tas även med i kostnads-

beräkningen.  

Kalkylen som har upprättats för detta projekt får ses som preliminär då det fortfarande pågår 

förhandlingar med olika aktörer som öns lokala vägförening och Ellevio. Denna kalkyl visar 

på en totalkostnad av cirka 1,2 mnkr. Kostnadskalkylen ses i Bilaga H.  
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4 Diskussion 

I projekteringsunderlaget från Ellevio föreslogs vissa lösningar som visade sig vara opraktiska 

eller i vissa fall kunde leda till riskerad personsäkerhet, detta är normalt för ett projekterings-

underlag och att åtgärda detta är ett av de huvudsakliga syftena med ett beredningsarbete. 

Som exempel på detta föreslogs en ändring av placeringen av kabelskåp K51784, som från 

början skulle placeras vid sidan av den mest använda vägen där både fotgängare och fordon 

färdas. Detta skulle leda till att ett flertal servisledningar skulle behöva klamras längs med en 

vertikal klippvägg, det skulle även vara nödvändigt att fräsa upp nästan 60 meter asfaltsväg 

enbart för det aktuella kabelskåpet. Som alternativ till detta föreslogs en lösning där kabel-

skåpet istället placerades på en gräsplätt vid sidan av en förhöjd cykelväg som går parallellt 

med vägen. Detta medförde att ingen onödig fräsning av asfalterad väg behövde utföras då 

den matande kabeln istället kunde klamras på klippan samt att servisledningarna till de 

berörda kunderna kunde klamras på ett lättare och säkrare sätt. För en illustration av den 

föreslagna lösningen se Bilaga I: Alternativ lösning för kabelskåp K51784 

Eftersom ett flertal av de hus som hade luftledning även hade eternitplattor på husfasaden 

ansågs det vara fördelaktigt om dessa hus hade sina elmätare i ett fasadskåp så att klamring 

av servisledningen längs med fasaden kunde undvikas. Vid klamring på eternitplattor måste 

extra åtgärder vidtas då plattorna innehåller skadliga partiklar som kan frigöras vid borrning, 

därför undviks arbete på eternitplattor i så hög utsträckning som möjligt. Vid användning av 

fasadskåp är det även lättare för elnätsägaren att i framtiden kontrollera och utföra jobb i 

mätarskåpet. På grund av dessa anledningar och efter förhandlingar med Ellevio togs beslut 

att erbjuda kunderna ett gratis fasadskåp om de själva var villiga att betala installations-

kostnaden. 

Som ett led i att framtidssäkra elnätet på Åstol har vissa beslut tagits som medför något högre 

kostnader, men som ändå kan leda till större besparingar i framtiden. Exempelvis ska ett tomt 

kabelrör läggas ned i en sträcka för att i framtiden kunna slingmata nätet från nätstationen 

som befinner sig på öns norra sida. För en ungefärlig bild över förläggningen av det tomma 

röret se Bilaga J.  

Den kostnadskalkyl som har utförts kan komma att ändras i framtiden allt eftersom projektet 

fortsätter. Det kvarstår fortfarande olösta frågor kring hur etablering och transporter ut till 

ön ska ske på det sätt som är mest effektivt sett ur kostnads- och tidssynpunkt. Kostnads-

kalkylen är även annorlunda jämfört med för ett projekt i exempelvis åkermark då det 

innefattar förhållandevis lite grävning och en stor del av arbetet måste utföras för hand utan 

hjälp av maskiner. 

Det är viktigt att beredaren genom fältbesök och informationssökning får en konkret 

uppfattning om projektets omfattning och förutsättningar. Ett gott verktyg är att 

dokumentera fältbesöken med många fotografier som visar områden som är problematiska 

eller kan utnyttjas för att skapa bättre lösningar, en god fotodokumentation gör det även 

möjligt att orientera sig kring området på distans.  
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Arbetet innefattade fler fältbesök än vad som ursprungligen hade förväntats. Detta beror på 

den särskilda miljö som projektet utförs i och nödvändigheten att förlita sig på kollektiv 

färjetrafik som gjorde att fältbesöken ofta var kortare än önskat. Kontakten med kunder var 

mer tidskrävande än vad som först hade planerats. Många markupplåtelseavtal behövde upp-

rättas och vissa av de boende på ön var bosatta utomlands. Tack vare användandet av 

InfoTrader.se och de bifogade uppgifterna från beställaren var det dock möjligt att upprätta 

kontakt med de berörda kunderna. Det uppkom även fler möten med intressenter än vad 

som ursprungligen hade förväntats. En projektgrupp bildades som resultat av dessa möten, 

denna grupp bestod av representanter från vägföreningen, TROLK och Ellevio. Denna 

grupp höll regelbundna möten och förhandlingar. 
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5 Slutsatser 

Projektet hinner inte slutföras inom tidsramen för detta examensarbete. Beredningen har till 

stor del slutförts och de kartor och scheman som har upprättats anses vara slutliga. Arbetet 

med att kontakta boende för att upprätta markupplåtelseavtal fortskrider då vissa av de 

boende på ön är bosatta utomlands eller på annat sätt är svåra att kontakta. Förhandlingar 

fortsätter även mellan TROLK, Ellevio, vägföreningen samt andra intressenter om övriga 

frågor som rör projektet, som exempelvis återställning av de asfalterade vägar som kommer 

fräsas upp under arbetets gång. Arbetet beräknas i dagsläget att påbörjas hösten 2017 och 

vara slutfört i början av 2018. Med dessa faktorer inräknade har detta examensarbete uppnått 

sina mål och sitt syfte med acceptabelt resultat under gällande omständigheter och tidsram 

kring beredningsprojektet.  



Beredning av lågspänningsnät på Åstol 

 18 

Referenser 

[1] C. Andersson, P. Andersson, “Beredning av distributionsnät Myren-Torseröd i 
Tanum”, Studentuppsats (Examensarbete), Institutionen för ingenjörsvetenskap, 
Högskolan Väst, Trollhättan, Sverige, 2016. [Online]. Tillgänglig: http://hv.diva-
portal.org/smash/get/diva2:948703/FULLTEXT01.pdf. Hämtad 2017-04-24. 

[2] Länsstyrelserna, ”Ledningar & kablar”, Lansstyrelsen.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-
miljopaverkan/Pages/ledningsdragning.aspx. Hämtad 2017-04-24. 

[3] Länsstyrelserna, ”Anmälan för samråd enligt 12 kap 6 § miljöbalken för ledningar”, 
Lansstyrelsen.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: https://www.e-
tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr
_knd_lst&service_name=samrad_miljobalk_ledningar. Hämtad 2017-04-24 

[4] REV, ”Om REV”, Revriks.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: http://www.revriks.se/om-
rev/. Hämtad 2017-04-24. 

[5] SFS 1971: 948. Väglag. [Online]. Tillgänglig: https://www.riksdagen.se/sv/dokument-
lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948. Hämtad: 
2017-05-01. 

[6] Trafikverket, ”Ansök om ledningsärenden inom vägområdet”, Trafikverket.se, 2017. 
[Online]. Tillgänglig: http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-
om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/. Hämtad 2017-
04-24. 

[7] Tjörns kommun, ”Marklov”, Tjorn.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/marklov.4.2f178d3913e10
719da8382.html. Hämtad 2017-04-24.   

[8] Tjörns kommun, ”Bygglov, ansökan”, Tjorn.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/bygglov/bygglovansokan.
4.2f178d3913e10719da841a.html. Hämtad 2017-04-24. 

[9] PowerGrid 2.8: Användardokumentation, Espoo, Finland: Tieto Finland Oy, 2011. 

[10] Post- och Telestyrelsen, ”Om Ledningskollen”, Ledningskollen.se, 2017. [Online]. 
Tillgänglig: https://www.ledningskollen.se/Om-oss. Hämtad 2017-04-24. 

[11] Post- och Telestyrelsen, ”Det här är Ledningskollen”, Ledningskollen.se, 2017. [Online]. 
Tillgänglig: https://www.ledningskollen.se/Det-har-ar-Ledningskollen. Hämtad 2017-
04-24. 

[12] Post- och Telestyrelsen, ”Användarvillkor för Ledningskollen.se”, Ledningskollen.se, 
2017. [Online]. Tillgänglig: 
https://www.ledningskollen.se/Filer/Dokument/anvandarvillkor/Version_2_0/Anva
%CC%88ndarvillkor%20fo%CC%88r%20Ledningskollen%20ver2_0.pdf?TS=636162
231002910103. Hämtad 2017-04-24. 

[13] Post- och Telestyrelsen, ” Skapa ett ledningsanvisningsärende”, Ledningskollen.se, 2017. 
[Online]. Tillgänglig: https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-
ett-ledningsanvisningsarende. Hämtad 2017-04-24. 

http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:948703/FULLTEXT01.pdf
http://hv.diva-portal.org/smash/get/diva2:948703/FULLTEXT01.pdf
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Pages/ledningsdragning.aspx
http://www.lansstyrelsen.se/Ostergotland/Sv/miljo-och-klimat/verksamheter-med-miljopaverkan/Pages/ledningsdragning.aspx
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr_knd_lst&service_name=samrad_miljobalk_ledningar
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr_knd_lst&service_name=samrad_miljobalk_ledningar
https://www.e-tjanster.lansstyrelsen.se/formservice/formDownload?serviceName=lst_formhotell_tr_knd_lst&service_name=samrad_miljobalk_ledningar
http://www.revriks.se/om-rev/
http://www.revriks.se/om-rev/
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/vaglag-1971948_sfs-1971-948
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/
http://www.trafikverket.se/tjanster/ansok-om/tillstand/ansok-om-ledningsarenden/Ansok-om-ledningsarenden-inom-vagomradet/
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/marklov.4.2f178d3913e10719da8382.html
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/marklov.4.2f178d3913e10719da8382.html
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/bygglov/bygglovansokan.4.2f178d3913e10719da841a.html
http://www.tjorn.se/byggabomiljo/bygganyttandraellerriva/bygglov/bygglovansokan.4.2f178d3913e10719da841a.html
https://www.ledningskollen.se/Om-oss
https://www.ledningskollen.se/Det-har-ar-Ledningskollen
https://www.ledningskollen.se/Filer/Dokument/anvandarvillkor/Version_2_0/Anva%CC%88ndarvillkor%20fo%CC%88r%20Ledningskollen%20ver2_0.pdf?TS=636162231002910103
https://www.ledningskollen.se/Filer/Dokument/anvandarvillkor/Version_2_0/Anva%CC%88ndarvillkor%20fo%CC%88r%20Ledningskollen%20ver2_0.pdf?TS=636162231002910103
https://www.ledningskollen.se/Filer/Dokument/anvandarvillkor/Version_2_0/Anva%CC%88ndarvillkor%20fo%CC%88r%20Ledningskollen%20ver2_0.pdf?TS=636162231002910103
https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-ledningsanvisningsarende
https://www.ledningskollen.se/Support/Snabbmanualer/Gor-ett-ledningsanvisningsarende


Beredning av lågspänningsnät på Åstol 

 19 

[14] Energiföretagen, ”EBR – för trygga elnät och säker leverans”, Energiforetagen.se, 2016. 
[Online]. Tillgänglig: https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/ebr-for-trygga-
elnat-och-saker-leverans/. Hämtad 2017-06-04. 

[15] Svensk Energi, ”EBR”, Svenskenergi.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/ebr/. Hämtad 2017-04-24. 

[16] Svensk Energi, ”EBR-e”, Svenskenergi.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: 
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Webbshop/Fakta-pa-webben/EBR-e/. 
Hämtad 2017-04-24. 

[17] InfoTrader, ”Infotrader”, Infotrader.se, 2017. [Online]. Tillgänglig: 
https://www.infotrader.se/. Hämtad 2017-04-24. 

 

  

https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/ebr-for-trygga-elnat-och-saker-leverans/
https://www.energiforetagen.se/det-erbjuder-vi/ebr-for-trygga-elnat-och-saker-leverans/
http://www.svenskenergi.se/Vi-arbetar-med/ebr/
http://www.svenskenergi.se/Vi-erbjuder/Webbshop/Fakta-pa-webben/EBR-e/
https://www.infotrader.se/


Beredning av lågspänningsnät på Åstol 

 20 

Bilaga A: Exempel på markupplåtelseavtal 
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Bilaga B: Exempel på värderingprotokoll 
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Bilaga C: Foto av klamrad kabel på klippa
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Bilaga D: Översikt över befintligt nät 
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Bilaga E: Planerat nät (ur projekteringsunderlag) 

Röd markering indikerar nya ledningsdragningar. 
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Bilaga F: Planerat nät (reviderad version) 

 



Beredning av lågspänningsnät på Åstol 

 26 

Bilaga G: Foto på klippavsats 
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Bilaga H: Kostnadskalkyl P2 
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Bilaga I: Alternativ lösning för kabelskåp K51784 
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Bilaga J: Översiktsbild över förläggning av tomt kabelrör  

Röd markering indikerar ungefärlig placering av rör. 

 


