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Förord 

Jag vill framföra ett stort tack till PSN Kraftkonsult för att jag har fått möjligheten att göra 

mitt examensarbete hos er. Det har varit en väldigt intressant och utvecklande tid. 

Ett extra stort tack vill jag även framföra till mina handledare, Jessica Öhrman och Jonas 

Edberg för alla goda råd och vägledning och för att jag har fått ta del av er kunskap och 

erfarenhet inom beredaryrket.  

Till sist vill jag även tacka Lars Holmblad på Högskolan Väst för tips och vägledning av 

rapportskrivandet. 

Examensarbetet har gett mig god inblick i en beredares arbetsuppgifter och hur ett 

beredningsarbete fortgår. Alla bilder och figurer är egenhändigt framtagna. Examensarbetet 

bör skrivas ut i färg.  

 

 

Lidköping, juni 2017 

Erik Börjesson 
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Beredning av landsbygdsnät i Hassle, Mariestad 

Sammanfattning 

Examensarbetet handlar om hur ett beredningsarbete i landsbygdsnät går till, genom 

fältarbete, markägarkontakt, avtal och tillståndssökande. Den beskrivna beredningen ligger 

till grund för genomförandet av ett projekt för Ellevio AB. Ombyggnationen genomförs 

främst för att spännings- och vädersäkra, men även för att få en föryngring av nätet. 

Examensarbetet är utfört hos PSN Kraftkonsult Eldistribution AB i Vedum och utfört 

med hjälp deras arbetssätt och metoder. 

Beredningen på ledningsnätet utförs i området Hassle, norr om Mariestad. Projektet är 

indelat i två stycken etappdelar. Del ett är Hassle ställverk – Källtorp och del två Fåleberg – 

Nolhassle. Dessa ingår i ett större ombyggnadsprojekt som Ellevio AB har planerat att göra 

i sitt distributionsnät i området. 

På grund av att det ska utföras ett större ombyggnadsprojekt av E20 i det berörda området, 

fick projektörens tänkta kabelförläggning planeras om och den blev då 1,1 km längre. Det 

totala resultatet av beredningen omfattar 2st nya 10/0,4 kV nätstationer, ett nytt kabelskåp, 

5850 m ny HSP-kabel och ca 500 m ny LSP-kabel. All kabel kommer att förläggas i mark 

och kommer i största mån att plöjas ner. Nätstationer och kabelskåp är utplacerade 

strategiskt för att skapa en så bra nätstruktur som möjligt och vara lättillgängliga för 

framtida underhåll. 
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Preparation of a rural network in Hassle, Mariestad 

Summary 

The thesis deals with how preparation work is accomplished in rural networks, by field 

work, landowner contact, contracts and permit applications. The described preparation 

work is the basis for the implementation of the project from Ellevio AB.  The 

reconstruction is performed in order to secure the voltage and get a more weatherproofed 

network, but also to get rejuvenation of the network. The preparation work is done for 

PSN Kraftkonsult Eldistribution AB in Vedum and performed using their working 

methods. 

The preparation work is performed in the area of Hassle north of the town Mariestad. The 

project is divided into two interim stages. Stage one is called Hassle sub-station – Källtorp 

and the second one is Fåleberg – Nolhassle. These two stages are parts of one large 

reconstruction of the distribution network in the area by Ellevio AB in the near time. 

Due to the fact that a major rebuilding project of the E20 in the affected area the 

projector’s intended rout for the cable had to be changed. And it became 1100 m further. 

The result of the preparation work includes two new 10/04 kV substations, one new cable 

cabinet, 5850 meters of high-voltage cable and 500 meters low-voltage cable. All the cables 

will be placed in the ground and for the most they will be plowed down. Substations and 

cable cabinets will be placed strategically to create the strongest network as possible and for 

good availability for future maintenance. 
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1 Inledning 

PSN Kraftkonsult Eldistribution AB startades 2006 och finns i Vedum. Företaget består i 

dagsläget av 3 konsulter som främst arbetar med beredningar av eldistribution, fibernät och 

vägbelysning. Deras främsta uppdragsgivare är Ellevio AB, E.ON Elnät Sverige AB och 

Vattenfall Eldistribution AB. 

1.1 Bakgrund och omfattning 

PSN Kraftkonsult arbetar med olika entreprenörer främst med beredningsfrågor. 

Nätägaren Ellevio AB har i detta fall anlitat totalentreprenören Lindholms i Nunnestad AB 

för att göra ett större ombyggnadsprojekt. I detta fall har sedan totalentreprenören anlitat 

PSN Kraftkonsult för att gör beredningsarbetet.  

Examensarbetet som omfattar en beredning ska utföras på en del av Ellevio ABs 

mellanspänningsnät utanför Mariestad. Projektet innebär att byta ut oisolerade luftledningar 

mot markkabel samt eventuellt även byta ut vissa befintliga markkablar. Genom att ta del 

av tidigare examensarbeten där beredningar utförs [1,2,3] fås det god insikt i arbetets 

teoretiska och praktiska omfattning. 

1.2 Syfte 

Syftet med examensarbetet är att väder- och spänningssäkra kvaliteten i nätområdet 

SA66055 Hassle ställverk - Källtorp.  

1.3 Problembeskrivning 

De etappdelar som berörs i denna rapport är delsträckorna Hassle Ställverk – Källtorp samt 

Nolhassle – Fåleberg nordost om Mariestad, se Bilaga A och Bilaga B. Problem och risker 

som kan uppstå i projektet kan vara kommunikationen mellan beredare och markägare, då 

markägare kan vara svåra att få tag i samt att de har åsikter om kabelsträckning och 

nätstationsplacering. Även Länsstyrelsen och Trafikverket kan ställa till problem då 

kablarna ska korsas både vägar, järnväg och ett gammalt gravfält med naturbiotop.  

1.4 Mål 

Målet är att färdigställa beredningen från start till slut, med delmål som fortskrider under 

arbetets gång där praktisk projektering ute i fält varvas med avstämning och 

uppföljningsarbete på kontoret.  

Etappmål 

1. Sätta sig in i Projektet 

2. Första fältbesök 

3. Ta kontakt med berörda parter 

4. Söka tillstånd 

5. Andra fältbesök 
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6. Säkra stationsplaceringar 

7. Färdigställ kabelsträckning 

8. Materiallista 

9. Beredningskostnad/P2 kalkyl via EBR kostnadskalkyl 

10. Dokumentation och rapportskrivning 

11. Inlämning av rapport 

12. Förberedelse för presentation och opponering  
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2 Metoder för beredning 

2.1 Projektering 

Projektering för ombyggnationsarbete görs av nätägaren. Projekteringsfasen i ett projekt 

innefattar framtagning av information och dokumentation som sedan används för 

utförandet av beredningen. Det framställs kartor med grovt panerade ledningssträckor, 

placeringar av transformatorstationer och dimensionering. Projekteringen har legat som 

grund för beredningen. 

2.2 Beredning 

Utgående från projekteringen utförs beredningsarbetet vilket omfattas av detta 

examensarbete. I beredningsarbetet tas kontakter med myndigheter och markägare 

angående tillstånd och marköverenskommelser. Detta innebär att de avtal och tillstånd som 

behövs för entreprenörens arbete upprättas. Beredaren fastställer även de metoder som 

skall användas i utförandearbetet. I beredningsarbetet ska även materiallistor kartor och 

kostnadskalkyler samt sammanställning av arbetsinstruktioner för de olika bygglagen tas 

fram. [4] 

2.3 Fältarbete 

Stor del av ett beredningsarbete består av fältarbete. Det är ett viktigt moment för att få 

god kännedom om hur det ser ut i verkligheten där arbetet ska utföras. Under fältarbetet 

undersöks de markförhållanden som råder och eventuella hinder upptäckts som kan 

försvåra arbetet under utförandet. Under fältbesök tittar beredaren på hur den tänkta 

kabelsträckningen fungerar i praktiken. Detta görs genom att gå sträckan, fotografera vägar 

och dokumentera de hinder som stöts på. Det ger ett bra underlag för beredningspärmen 

samt tillståndsansökningar till myndigheter och avtal med markägare. För att det ska gå 

smidigt för avtal med markägare och vägsamfälligheter är det att rekommendera att möte 

med dessa aktörer hålls i samband med fältbesök på plats i fält, så att förklaring kan ges av 

sin tankegång av kabelförläggning och de kan då även berätta om det finns några speciella 

markförhållanden som behövs ta hänsyn till under arbetets gång, t. ex dräneringsnät, 

jordvärmeslingor mm. 

2.4 Verktyg 

Inom beredningsbranschen finns det många olika verktyg som används. Vilka som används 

varierar beroende på vilket nätbolag som har nätet där beredningen utförs. Här är några av 

de huvudsakliga verktyg som används på PSN Kraftkonsult, vilka även används för 

beredningen inom detta examensarbete. 
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2.4.1 PowerGrid 

PowerGrid är Ellevio AB:s interna kartprogram över mellanspänningsnätet med inkluderat 

lågspänningsnät. I PowerGrid kan information om t.ex. aktuella belastningar, spänningsfall 

och ledningskartor tas fram. Programmet använders även för omritning när det gjorts nya 

kabelsträckningar samt nybyggnation av stationer. Programmet finns som en webb-baserad 

tjänst som man får tillgång till via inloggning på Ellevios interna webbsida. Den går att nå 

med vanlig webbläsare, vilket innebär att även underentreprenörer kan få tillgång och 

tillåtelse att använda programmet.  

2.4.2 Microsoft Office Visio 

Office Visio är ett ritverktyg som är ett tilläggsprogram i det vanliga Office paketet. I 

programmet är de enkelt för beredaren att i kartorna rita in tänkta kabelsträckningar, 

nätstationsplaceringar och annan viktig information som kan vara viktig vid 

utförandearbetet.  

2.4.3 Kabelmall 

Kabelmallen är ett Excel-dokument som PSN Kraftkonsult har upprättat. I den noteras 

kabelsträckning, avstånd, kabeltyp, antal tryckningar etc. Den är ett bra hjälpmedel till 

arbetsbeskrivningen och upprättande av kostnadskalkyl och underlättar när materiallistan 

framtas. Man börjar med kabelmallen tidigt i beredningsarbetet och har den med sig under 

projektets gång och uppdaterar den undan för undan. Då kabelsträckor kan förändras och 

nya hinder eller dylikt kan tillkomma. Exempel på hur kabelmallen kan se ut hittas i bilaga 

C.  

2.4.4 EBR-kostnadskatalog  

EBR-kostnadskatalog är framtagen av Svensk Energi i syfte att beräkna kostnader vid 

elnätsprojekt. Katalogen är ett verktyg som är uppbyggt av ett kodsystem där man på olika 

nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på lokal- och optonät. 

Från katalogen kan kalkyler på flera olika nivåer fås fram, dessa är indelade från P1 till P6 

allt utefter hur djupt detaljerade de är. Där P1 är den minst detaljerade nivån där en grov 

överskådlig bild över projektets kostnader fås. P2 är den nivån som använders mest och 

kan kallas för ”standard kalkyl” inom elnätsberedningsbranschen. [5]  

2.4.5 Ledningskollen 

Ledningskollen är ett verktyg som underlättar kommunikation mellan ägare av ledningar, 

kablar och annan infrastruktur och de som vill veta var dessa finns. Ledningskollen är 

smidigt att använda och tillgänglig för alla, så väl privatperson som myndighet och 

kommun. Tjänsten är webb-baserad och det är enkelt och smidigt att skapa sig ett konto 

för användning. [6] 
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2.4.6 Kraftbered 

Kraftbered är en programvara från Thurdata som ändvänds på PSN Kraftkonsult för att 

hantera material. Där kopplars det framtagna materialet utifrån kabelmallen till e-nummer 

som används av grossister i branschen. 

2.5 Avtal och tillstånd 

2.5.1 Informationsbrev 

Ett brev skickas ut till berörda fastighetsägare och närboende med information om att man 

planerar att genomföra ett projekt i området. I brevet nämns vad som är tänkt att göra samt 

varför. Även omfattningen och tidsperiod beskrivs samt kontaktuppgifter till 

entreprenören, se bilaga D. 

2.5.2 Bygglov 

För nybyggnation av transformatorstationer krävs det bygglov. Detta sökes i god tid hos 

aktuell kommun då det ibland kan ta tid att få tillståndet om det är i detaljplanerat område 

eller i känslig miljö. Blanketter och information som behövs, för att man ska göra så bra 

ansökan som möjligt. Hittas på den aktuella kommunens hemsida. Ansökan kan innefatta 

kommunens specifika blankett, kontrollplan, situationsplan, stationsritning och 

översiktskarta för lokalisering av området. 

2.5.3 Trafikverket 

Innan förläggning av en ledning inom vägområde på statlig väg eller järnväg måste tillstånd 

från Trafikverket enligt väglagen utfärdas. Detta gäller förläggning såväl längs med, under 

eller över vägar. I samband med tillståndsgivandet anger trafikverket villkor för 

förläggningen och upprättar därefter ett avtal. Trafikverket har egna framtagna blanketter 

för tillståndsansökningar som hittas på deras webb-sida. [7] 

2.5.4 Länsstyrelsen 

För de åtgärder som inte är tillståndspliktiga eller anmälningspliktiga gäller i många fall att 

åtgärden anmäls för samråd till Länsstyrelsen[8]. Underlag innefattande schakt- och 

eventuell raseringskarta samt en kortfattad projektbeskrivning skickas till Länsstyrelsen. 

Utförandearbetet får inte påbörjas förrän godkännande av Länsstyrelsen har tillgivits. Om 

länsstyrelsen ser att det finns fornminnen till exempel gravfält, kan avslag på ansökan 

utfärdas och annan väg med sin kabelsträckning får tillämpas.   

2.5.5 Enskild väg 

De vägar som inte sköts av stat eller kommuner är enskilda vägar. De sköts istället av 

enskilda markägare eller av organisationer som samfällighetsföreningar, vägföreningar, 

vägsamfälligheter eller ideella föreningar. Dessa föreningar ingår i Riksförbundet Enskilda 
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Vägar. REV som det förkortas inom branschen är en opolitisk organisation för enskilda 

väghållare i Sverige. Dessa ska man teckna separata avtal med.[9,10] 

2.5.6 Markupplåtelseavtal och marköverenskommelse 

För att nätägaren ska kunna befästa sin nyttjanderätt av mark för ledningar använder de sig 

av ett markupplåtelseavtal. Detta avtal undertecknas av både fastighetsägare och 

ledningsägaren. I avtalet står vilka rättigheter samt skyldigheter som ledningsägaren 

respektive fastighetsägare har. Ett markupplåtelseavtal innehåller följande information: 

 Upplåtelsens omfattning. 

 Föreskrifter. 

 Tillträde. 

 Ersättning för bestående skada. 

 Ersättning för tillfällig skada. 

 Ersättning för oförutsedd skada. 

 Inlösen av skog m.m. 

 Ledningsförrättning. 

 Överlåtelse av ledning. 

 Särskilda bestämmelser. 

I de fall som markupplåtelseavtal inte används så upprättas en Marköverenskommelse. Ett 

sådant är till exempel ett tillstånd från fastighetsägare att få anlägga lågspänningskablar, 

upplagsplatser eller korsa och använda privata vägar. [4] 

2.5.7 Värderingsprotokoll och ersättningskostnader 

De fastighetsägare vars fastigheter det görs markintrång på för kabelförläggning, 

stationsplacering, kabelskåpsplacering eller stolplaceringar får intrångsersättning. För detta 

finns det ett framtaget protokoll i form av ett Excel-dokument. Detta protokoll är 

framtaget av Svensk Energi.  

Utifrån värderingsprotokollet räknas ersättningen ut för vad varje fastighetsägare skall få 

för det intrång man gör på dennes fastighet. Förutom de grunder som Svensk Energi har 

för ersättning kan nätbolagen styra en del själva angående detta. Ellevio AB har bestämt att 

för kabelförläggning fås först ett grundbelopp och vart efter kabellängden ökar räknas 

ersättningen upp. För kabelskåp och nätstationer är de fasta belopp som gäller. Exempel på 

ett värderingsprotokoll ser ni i bilaga E.  
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2.6 Kartor 

I en beredning görs det en hel del olika kartor. Dels för att det ska dokumenteras för 

framtiden hur de olika kabelsträckorna är förlaggda, så nätägaren vet vad de har för nät. 

Dels för att entreprenören ska kunna jobba så smidigt som möjligt genom att tydligt se vart 

och hur kabeln ska förläggas och hur skåp ska sättas. De kartor som oftast precenteras är 

översiktkarta för HSP, detaljerade-HSP-kartor, detaljerade LSP-kartor, schaktkartor och 

raseringskarta.   

2.7 Nätstationer och kabelskåp 

Kabelskåp ska placeras ut enligt överenskommelse med fastighetsägaren. Stationer placeras 

ut enligt givna bygglov. Stationer ska placeras så att det i högsta mån ska gå att ta sig till 

stationen med bil i alla väderlekar. Placering av nätstationer försöks anpassas så att 

lågspänningsnätet blir så optimalt som möjligt när det gäller utlösningsvillkor, spänningsfall 

samt ur ekonomisk aspekt. 

2.7.1 Nätstations- och kabelskåpskort 

Nätstations- och kabelskåpskort är dokument som visar utföraren hur beredaren tänkt att 

apparater och kablar ska placeras gentemot varandra. Korten är monteringsförebilder. Av 

korten ska det framgå vilka apparater som ska vara på vilken plats samt Säkringsstorlekar 

för respektive grupp.  

Stationskorten ska upprättas med följande uppgifter: 

 Adress 

 Fabrikat 

 Typ 

 Tidpunkt för byggnation 

 Typ av apparater både HSP och LSP 

 Typ av säkringar samt storlekar (max amp) 

 Typ av apparater, säkringar (max amp) 

 Transformatordata 

 Anslutna kablars motadress, kabeltyp/area, areaövergångar, längder och 

maxsäkring. 

Stationer ska också märkas med tydlig skylt med stationslittera för enkel identifikation. 

Kabelskåp ska upprättas med följande uppgifter: 

 Skåpets adress 

 Fabrikat 
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 Typ 

 När det är uppsatt 

 Typ av apparater, säkringar (max amp) 

 Anslutna kablars motadress, kabeltyp/area, areaövergångar och längder. 

Skåpet märks med tydlig skylt med sitt nummer för identifikation, se bilaga F. [4] 

2.7.2 Skyltlista 

En skyltlista upprättas med information först och främst för att underlätta montörers 

arbete i framtiden. Den innehåller vilken position kablar har i skåp eller station, vilka 

säkringar den har, typ av kabel, varifrån den kommer eller vart den går.  

2.8 Materiallista och upplagsplats 

Utefter att kabelmallen blir klar och schaktkartor upprättats gör beredaren materiallista. 

Om det blir en eller flera avgörs om det finns mer än en upplagsplats för materialet under 

själva utförandet. En lista per upplag för att enkelt kunna lokalisera vilket material som är 

på vilken plats. Materiallistan och EBR-kostnadskatalog används sedan för att få fram 

priser och kostnader av materialet. Beredaren lämnar en levande materiallista till 

entreprenören då det inom branschen finns ett flertal olika återförsäljare. Så denne kan 

välja den återförsäljare där entreprenören eventuellt har upphandlat avtal med för att få så 

bra priser som möjligt. Exempel på en materiallista finns i bilaga G. 
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3 Beredning av nätet i Hassle 

Från Ellevio AB har PSN Kraftkonsult fått en grovprojektering av ombyggnation av 

mellanspänningsnätet i Hassle, se bilaga A. I den har Ellevios nätplanerare gjort 

beräkningar med önskade kabelsträckor och stationsplaceringar. Denna projektering 

innehåller vissa generella kriterier för ombyggnationen. Denna beredning är indelad i två 

stycken etappdelar, med en Nätstation som skall placeras i varje del. De två sträckningarna 

är etappdelarna Hassle ställverk till ny station Källtorp via befintlig station Höjen samt 

befintlig station Nolhassle till ny station Fåleberg. Se bilaga B  

3.1 Befintligt nät och ombyggnadsunderlag 

3.1.1 Beskrivning av befintligt nät 

Idag består hela distributionsnätet i området av oisolerade luftledningar. Detta syns i 

Projekteringskartan, se bilaga B den lila heldragna linjen. Angående lågspänningsnäten i 

respektive område har inte projektören tagit fram något förslag utan det ska beredaren 

plocka fram själv genom PowerGrid och avgöra vad som ska åtgärdas utifrån det kriterier 

som man fått.  

3.1.2 Projektörens förslag 

Beredaren har fått en grov detaljplanering från Ellevios projektör, denna hittas i 

Projekteringskartan se bilaga B, där den röda streckade linjen är tänkt HSP-

kabelförläggning utefter den enklaste och närmsta vägen utifrån PowerGrids kartsystem. 

De gröna prickarna är placeringar av nätstationer. Dessa har projektören placerat strategiskt 

för att varje station ska täcka kunder som ligger inom en radie av 500 m.  

3.1.3 Nätägarens kriterier för ombyggnaden 

Detta är kriterier som Ellevio AB har upparbetat under projekteringsfasen. 

Transformatorer ≥200kVA från år 2000 eller senare i raserade stationer ska utredas utefter 

den tekniska instruktionen TI SV Hantering återanvändbara apparater. 

Kabeltyper LV som skall raseras och ersättas med nya jordkablar är följande: 

 ACJJ 

 ECJJ 

 FCJJ 

 FKKJ 

Luftledning LV ska raseras och ersättas med jordkabel om inget annat beskrivs specifikt i 

projekteringen. 



Beredning av landsbygdsnät i Hassle, Mariestad 

 10 

Servisledningar byts enbart ut och ersätts av ny jordkabelservis om de uppfyller följande 

krav: 

 Luftledningsservis 

 Av typen EKKJ 6/6 eller mindre 

Del av jordkablar (både matande och serviser) som hamnar inom schakt öppnade för 

förläggning av andra kablar byts ut och skarvas till med kvarvarande del om de är förlaggda 

före år 1990 och om delen som kan bytas är längre än 20 m. 

Befintliga jordkablar som inte omfattas av ovan nämnda raseringskriterier skall ersättas av 

ny jordkabel om följande kriterier uppfylls: 

 Befintlig jordkabel där förimpedansen överstiger angivna gränsvärden i tabell 1 i TI 

SV Dimensionering lokalnät max 24 kV i levnadspunkt. 

 Där ny jordkabel måste skarvas till befintlig jordkabel och förimpedansen överstiger 

angivna gränsvärden i tabell 1 i TI SV Dimensionering i lokalnät max 24 kV i 

leveranspunkt när tillkommande jordkabel är av dimension ett steg upp. 

Tillkommande jordkabel som skarvas till befintlig jordkabel eller ett steg upp för 

jordkabel av dimension 50mm² och större. Med detta menas att om en befintlig 

jordkabel är av 50mm² får endast ny jordkabel som skarvas till ha dimension 

50mm² eller 95mm². För servisledning av dimension 10mm² och 16mm² gäller inte 

principen att tillkommande jordkabel som skarvas till ska vara av samma dimension 

eller ett steg upp. 

 Befintlig jordkabel med dimension mindre än 95mm² som matar skåp.  

o Ersätts med jordkabel av dimension minst 95mm². 

 Befintlig jordkabel som matar skåp har mindre dimension än utgående jordkabel 

från skåp. 

o   Ersätts med jordkabel av dimension 95mm² 

o Om utgående jordkabel har dimension 95mm² eller större måste matande 

jordkabel ha minst samma dimension som utgående kabel. 

Befintliga kabelsåp som är placerade inom lågspänningsområden tillhörande de nätstationer 

som behandlas i projekten tillhörande paket skall raseras om de uppfyller något av följande 

kriterier: 

 Byggdes före år 1990 

 Är utrustade med öppna skenor. 

 Är skadade eller i allmänt dåligt skick. 

Ett skåp som skall raseras ersätts av ett nytt skåp om kraven i de tekniska instruktionerna 

för att placera ut ett skåp uppfylls.  
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3.2 Del 1 Hassle ställverk - Källtorp 

3.2.1 Högspänningsnät 

Del ett, är själva huvuddelen i detta beredningsarbete. Enligt Ellevio ABs projektering 

innefattar sträckan att kabeln som i dagsläget är ansluten till befintlig luftledning i stolpe 

L9181-F ska skarvas mot en ny AXAL-TT 3x150mm² som förläggs till nätstationen 

T39032 Höjen. Därifrån skall det förläggas ny AXAL-TT 3x150mm² till ny nätstation 

T39056 Källtorp. Längden på den sträckan är ca 4 km och på sträckan kommer det 

behövas 9st tryckningar bland annat under väg 26 ihop med Järnväg samt under E20. 

Annars kommer kabeln mestandels att plöjas ner i åkerkant. I Figur 3.1 syns hela HSP-

kabelsträckningen.  

 

Figur 3.1 HSP översikt över sträckan Hassle ställverk - T39056 Källtorp 

Vid första fältbesöket upptäcktes det att den förlaggda kabeln mellan Hassle ställverk och 

den stolpe med frånskiljare varifrån den nya HSP-kabeln mot Höjen ska skarvas inte var av 

den storlek som projekteringen sa. Den kabeln var på 95mm² och inte på 150mm² som 

PowerGrids data sa. Detta innebär att det då istället ska förläggas 150mm² HSP-kabel hela 

vägen från Hassle ställverk till nätstationen T39032 Höjen. Förläggningen av kabeln denna 

sträcka kommer att göras i dikeskant av Nolbackens vägsamfällighets väg. Det kommer 

behöva göras två tryckningar. En under infart till bostadsfastighet och en för att komma 

under grusvägen till den sidan som stationen T39032 Höjen är placerad på. Efter den 

sistnämnda tryckningen förläggs kabeln i åkerkant upp till Höjen. 
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Från T39032 Höjen ska det sedan gå en 150mm² HSP-kabel till den nya stationen T39056 

Källtorp. Den kommer först att ligga i samma schakt ut från Höjen stationen fram till 

vägkant där den sedan viker av ner mot Hassle kyrka i ca 20m för att sedan tryckas under 

Nolbackens Vägsamfällighets väg. Där ska den sedan plöjas vidare ner i åkerkant hela 

vägen till Trafikverkets väg 26 fram till strax innan fartkamerans placering. Därifrån ska 

den borras under väg 26 och järnvägen i en och samma borrning. Figur 3.2 visar hur den 

styrda borrningen ska ske. 

 

Figur 3.2 Borrning under väg 26 och järnväg. 

Efter järnvägen plöjs kabeln ner i åkerkant längst väg 26. Ytterligare korsning med 

Trafikverkets väg 26 görs för att sedan följa väg 2980.1  i dikeskant, vidare ner mot E20 

genom att följa fastighet Hasslerör 7:21 i ytterkant. Vid E20 kommer nästa tryckning att 

ske för att komma upp i fastighet Hassle-Vallby 5:3 och fortsätta i åkerkant längst väg 2968 

fram till grusväg, nya tryckningar under Hasslebäcken utförs vid två tillfällen. Framme vid 

grusvägen följer man vägen i åkerkant upp till stationen T39056 Källtorps placering i 

fastighet Torp 1:24. 

3.2.2 Lågspänningsnät Källtorp 

Efter att ha undersökt lågspänningsdelen som hör till stationen Källtorp i PowerGrid har 

det framkommit att det skåp som idag står vid fastighet 1:9>1 är för gammalt och måste 

bytas ut. Detta skåp kommer att matas från nätstationen med en ny 95mm² LSP-kabel, då 

den gamla 50mm² kabeln inte uppfyller Ellevio ABs krav. De två serviskablarna som idag 

utgår från skåpet uppfyller de krav Ellevio AB har för att inte behöva byta ut dem. Därför 

skarvas de in i det nya skåpet. Det kabelskåp som står där nätsstationen kommer att 

placeras, tas bort och kablarna kommer att utgå direkt från stationen. 50mm² kabeln som 

gick från den gamla stolpstationen till det kabelskåp som raseras ska skarvas ihop med den 

25mm² serviskabeln som idag ligger mellan kund 056003 och Stolpstationen, denna skarvas 

Styrd borrning 

26 
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sedan in i nätstationen. Det två resterande 25mm² serviskablarna kommer även de att 

skarvas in i nätstationen. I Figur 3.3 ser man den tänkta placeringen av nätstationen T39056 

Källtorp. En karta över LSP-nätet ser man i Figur 3.4. 

 

 

Figur 3.3 Placering av nätastation T39056 Källtorp 

Placering 
T39056 Källtorp 

HSP-kabel från 
T39032 Höjen 
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Figur 3.4 LSP-översikt Källtorp 

3.3 Del 2 Nolhassle – Fåleberg 

3.3.1 Högspänningsnät 

I sträcka två ska det enligt Ellevio ABs projektering förläggas ny AXAL-TT 3x95mm² från 

befintlig nätstation T39069 Nolhassle till ny nätstation T39038 Fåleberg. Denna sträcka är 

ca 1,7 km lång. Enligt beställarens projektering så vill de förlägga kabeln genom ett gravfält 

samt ett naturbiotopsområde. Dessa två stationer ska sammankopplas för att få ytterligare 

möjligeter för rundmatning i nätet. Karta över sträckan finns i Figur 3.5. 

Byts ut mot 
nytt skåp 

Ersätts med 
95mm²-kabel 

Skarv 

Nätstationen 
T39056 
Källtorp 
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Figur 3.5 HSP översikt över sträckan T39038 Fåleberg - T39069 Nolhassle 

Från den befintliga stationen T39069 Nolhassle ska det förläggas en 95mm² HSP-kabel 

med en total längd på 1675m. Sedan tidigare förläggning av HSP-kabel som matar T39069 

Nolhassle lades det ner extra rör i åkerkanten öster ut från stationen. Det röret kommer att 

användas nu och är förlagt de första 250 m. Efter det fortsätter förläggningen rakt över 

åkern fram till granplantering, där efter följs planteringens högra sida i dikeskant mot 

skogen. Det kommer att behöva röja granar i en gata av en bredd på ca 3-4 m för att kunna 

ta sig fram med förläggningsmaskin. För detta har en skogsvärderare kontaktats.  

Efter granplantaget kommer förläggningen fram till en skogsväg där kabeln ska förläggas i 

vägen, genom kohage fram till stationsplaceringen i Fåleberg. Stationen är placerad i en 

gammal hästpaddock som angränsar till en damm i bortre änden. Denna damm är även 

strandskyddad. Så det krävdes strandskyddstillägg till bygglovet av denna station. Bild på 

hur stationen ska placeras hittas i Figur 3.6. Största delen denna sträcka är ängs- och 

betesmark av visst intresse så här har Länsstyrelsen beslutat att grässvålen ska tas bort 

försiktigt vid schaktning för att sedan läggas tillbaka överst när det återfylls.  De sista 50 m 

är det i nuläget nerlagt fiber att ta hänsyn till i samma väg som HSP-kabeln ska ligga. 
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Figur 3.6 Placering av nätstation T39038 Fåleberg 

3.3.2 Lågspänningsnät Fåleberg 

I lågspänningsnätet som tillhör stationen i Fåleberg kommer det inte göras några direkta 

ombyggnationer för de uppfyller de krav som angivits i projekteringen. Man kommer att 

förlägga en ny 95mm² kabel mellan den nya stationen och det befintliga kabelskåpet som är 

placerad vid den gamla stolpstationen. Se Figur 3.7. 

Placering av 
T39038 Fåleberg 

HSP-kabel från 
T39069 Nolhassle 
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Figur 3.7 LSP översikt Fåleberg 

3.4 Sammanställning av projektdata 

Material 

 Två nätstationer enligt avsnitt 3.5 

 1st Kabelskåp 

 Ca 5,73 km HSP-kabel 

 13st HSP-skarvar 

 6st HSP-avslut i station 

 Ca 0,6 km LSP-kabel 

 7st LSP-skarvar 

 7st Anslutningar av LSP-kablar 

Arbete 

 Ca 1,42 km Schaktning 

 Ca 2,8 km Plöjning 

 1,0 km Kedjegrävning 

 Ca 0,31 km Tryckningar 

Raseringsarbetet i denna projektdel är ca 3 km luftledning och två stycken 

stolptransformatorer som monteras ner, se bilaga H 

Mer specifik data finner man i kabelmallen, se bilaga C 

Ny 95mm² 
LSP-Kabel 

T39038 Fåleberg 

26 

Befintligt 
skåp 
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3.5 Nätstationsinformation 

T39056 Källtorp 

En nätstation av typen ELIT från tillverkaren KL Industri AB där det monteras en 

transformator på 100 kVA med en 10A kompenseringsspole. Modellen som kommer att 

användas är en Elit 3. ELIT-serien bygger på modularitet och flexibilitet så att man kan 

anpassa högspänningsdelen efter kundens behov. Man kan på det viset använda sig av flera 

olika HSP-frånskiljare. Stationen kommer att ingå i ett redundant nät som matar vidare till 

tre andra stationer och blir en viktig del i nätet för frånkopplingsmöjligheten. Den kommer 

även att mata 5st lågspänningskunder. Nätstationskortet med mer information hittas i 

bilaga I. [11] 

T39038 Fåleberg 

En seriesatellitstation av typen SatELIT SS2 från KL Industri AB kommer att anläggas. 

Det monteras en transformator på 100 kVA. Transformatorn skyddas av säkring som ska 

kunna manövreras utan att ledningssektionen görs spänningslös. Frånskiljning görs med 

lastfrånskiljare eller enkel frånskiljare. De inkommande och utgående kablarna ansluts 

stumt. Nätstationskortet med mer information hittas i bilaga J. [12]   
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4 Diskussion 

Under beredningens gång har följande problem/frågor dykt upp: Sträckan Hassle ställverk 

– Källtorp blev betydligt längre och mer omfattande än vad det först var projekterat. Dels 

för att det upptäcktes att den kabel som idag går från ställverket och upp på luftlinjen inte 

var av rätt dimension. Därför bestämdes det att man istället för att skarva ny kabel mot den 

befintliga vid uppgång på stolpe, skulle förlägga en ny 150mm² hela vägen från ställverket 

till Höjenstationen.  

Sedan framkom det också att delar av Ellevio ABs ombyggnadsprojekt påverkades av en 

omfattande ombyggnation av E20, där det var tänkt att kabelsträckan skulle korsa denna. 

Därför valdes det att ändra på denna sträcka för att inte behöva flytta kabeln när projektet 

ombyggnad E20 väl börjar om något år. Tack vare detta så blev det ytterligare en tryckning 

under väg 26 samt tre stycken nya fastighetsägare som berördes av kabeldragningen. Detta 

medförde fler markägarkontakter samt utskick av nya avtal. Det har tagit en hel del extra 

tid som inte var planerad från början. 

Den andra sträckan mellan Fåleberg och Nolhassle har också varit lite svårarbetad. Att det 

kunde bli tveksamheter här visste man dock om från början, i och med att det var planerat 

att kabeln skulle förläggas igenom ett gravfält som också har visst naturintresse. Efter möte 

med länsstyrelsen så tilläts det att förlägga planerad stäcka om man var extra noggrann vid 

schaktning. Markägaren hade heller inget emot kabelförläggningen på sträckan. Det blev 

också en extra ansökning av strandskyddsdispens i samband med bygglovsansökan för 

stationen som ska placeras i Fåleberg. Den ligger nära en damm som har strandskydd. 

Alla fastighetsägare som är berörda har varit medgörliga och inte haft några motsägningar 

eller krav förutom att man ska återställa marken till det skick den hade innan arbetet 

började och att man ska akta dräneringssystem i åkrar.  

Förövrigt har projektarbetet flutit på bra och den upprättade tidsplanen har kunnat följas i 

största mån, trots problemen som stöttes på vid korsningen av E20. 

När man arbetar som beredare är det fördel att man arbetar strukturerat genom hela 

projektet och planerar sitt arbetsflöde. Det tillstånd som söks hos trafikverket, länsstyrelsen 

och bygglov hos kommun har lång handläggningstid och de är därför viktigt att man gör 

dem tidigt och noga i projektets början. Så man slipper kompletteringar och extra tid.    
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5 Slutsats 

Det återstår en hel del av beredningsarbetet för projektet. Detta kommer att utföras under 

den närmsta tiden framöver. Det som fortfarande återstår är att få tillbaka de tillstånd som 

krävs från både trafikverk och kommunen. Även att skicka ut de sista avtalen till markägare 

samt att färdigställa P2 kalkylen. När detta väl är gjort går det att färdigställa projektpärmen. 

Beredningsarbetet som utförts är grundat på de metoder och rutiner som man använder sig 

av hos PSN Kraftkonsult. 
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