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Förord 

Projekt som heter Luft Skaraborg är en beställning från Ellevio som Lindholms AB tagit emot 
med total entreprenad. PSN Kraftkonsult som är företaget där detta examensarbete utförs, 
har i sin tur åtagit sig uppdraget att utföra beredningen. PSN Kraftkonsult Eldistribution AB 
är beläget i Vedum i västra Götaland och startades 2006. De är förnärvarande 5 st. konsulter 
som främst arbetar med tjänster berörande eldistribution och ombyggnation av elnät. 
Examensarbetet berör endast en liten del i detta stora projekt under handledning av Jessica 
Öhrman, Erik Börjesson från PSN Kraftkonsult och Torbjörn Hernvall från Högskolan 
Väst. Examinator Lars Holmblad i Högskolan Väst, institutionen för ingenjörsvetenskap 
överser examensarbetet så det sker på korrekt sätt för att kunna ge ett slutförande betyg på 
Examensarbete, högskoleteknikerelkraft. 

Vi vill tacka Jessica Öhrman och Erik Börjesson som vi har fått jobba under. Ett extra stort 
tack till Per Snygg för förtroende och möjlighet att delta i projektet och introducera oss i 
beredarens vardagliga arbete.  

Området har delats in i 5 delar där 4 delar har delats mellan examensarbetarna för att 
samarbeta på den femte och slutligadelen tillsammans. 

Examensarbetet har gett oss insikt och kunskap om hur ett beredningsarbete fungerar.  

Trollhättan, juni 2018 

 
Andres Beissinger Bart, Nicolas Soto Vallejos.  
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Beredning av kabelnät i området Sjöhaga - Lerdala 
Gård 

Sammanfattning  

Examensarbetet beskriver en beredning för Ellevio AB. Beredningsarbetet är tänkt att bygga 
om elnätet i Sjöhaga – Lerdala Gård i Skövde kommun med syfte att vädersäkra lokalnätet 
och öka tillförlitligheten. Projektet berör allt arbete kring beredningen gällande kontakt av 
myndigheter och markägare som berörs i projektet, för att komma överens om var de nya 
ledningarna kan byggas. Fältbesök utfördes löpande under projektets gång för en överblick 
av området och planera möjliga kabelsträckning, samt bästa möjliga placering av nätstationer 
vid samtal med markägare. 

Beredningen av ledningsnätet utförs i fyra delar, där del ett är Sjöhaga – Melldala, del två är 
Melldala – Karlsfors, del tre är Karlsfors – Dämman och del fyra är Dämman – Lerdala 
Gård. Del ett kommer ha en seriesattelit nätstation med transformator på 200kVA och ingen 
beredning av lokalnätet ska ske i detta stadie. I del två som berör Karlsfors kommer ingen 
ändring av lokalnätet eller dess nätstation ske, del tre kommer en ELIT3 nätstation att 
placeras med en transformator på 100kVA. För del fyra blir det en ELIT3 nätstation med 
transformator på 100kVA och tre kabelskåp. 

Utöver dessa delar utreds möjlighet för reservmatning mellan Karlsfors – Yttersöra. Men då 
detta inte uppfattats som möjlig på grund av omgivningsförhållandena, har det vid samråd 
med handledare på PSN Krafkonsult beslutats att placera reservmatningen mellan 
Dämman – Björnsäter med hängkabel på befintliga luftledningsstolpar. 

Kostnaden för ombyggnationen av samtliga delar uppgår till ca 2,6 miljoner kr varav 450 kkr 
för reservmatningen från Dämman till Björnsäter. Nätstationer placeras i Melldala, Dämman 
och Lerdala Gård som också har tre kabelskåp, och den sammanlagda kabellängden för HSP-
nätet är ca 6,5 km och LSP-nätet var 1,7 km. 
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Preparation of cable networks in the area Sjöhaga -
Lerdala Farm 

Summary 

The thesis describes a preparation work for Ellevio AB. The preparation work is supposed 
to rebuild the power grid in Sjöhaga - Lerdala in Skövde municipality with the aim to weather-
proofing the local area network and increase the reliability. The project concerns all work on 
preparation such as contact with authorities and landowners involved in the project, in order 
to agree on where the new cables can be built. Field visits were conducted continuously 
during the project for an overview of the area and to plan possible cable stretches, as well as 
the best possible location for the network stations in agreement with the landowners. 

The preparation of the underground cable is carried out in four parts, part one is Sjöhaga - 
Melldala, part two is Melldala - Karlsfors, part three is Karlsfors - Dämman and part four is 
Dämman – Lerdala Farm. Part one will have a serial satellite network station with a 200kVA 
transformer and no local network preparation will take place at this stage. In part two 
Karlsfors will keep its current local distribution network and network station, part three will 
have an ELIT3 network station fitted with a 100kVA transformer. For part four, there will 
be an ELIT3 network station with 100kVA transformer and three cable cabinets.  

In addition to these parts, the possibility for a redundancy feeding between Karlsfors - 
Yttersöra was investigated. However, when this was perceived as not possible due to the 
environmental conditions, it was decided, on the recommendation of a supervisor at PSN 
Kraftkonsult, to be placed between Dämman - Björnsäter with a overhead cable on existing 
poles.  

The cost of the renewal amounts to 2.6 million SEK and 449 thousand SEK for the 
redundancy from Dämman to Björnsäter. Network stations are positioned in Melldala, 
Dämman and Lerdala Farm which also has three cable cabinets. The total cable length of the 
HV-system is 6.5 km and the LV-system is 1.70 km.   
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1 Inledning 
I den inledande delen presenteras en beredning av kabelnät i området 
Sjöhaga - Lerdala Gård. Sträckan som ska beredas är på landsbygden cirka 20 km nordväst 
om Skaraborg i Skövde kommun, där projektet är en del i ett stort projekt som utförs i tre 
etapper och pågår fram till 2019.  

1.1 Bakgrund och omfattning 
Projektet som PSN Kraftkonsult Eldistribution AB har åtagit sig är en beställning från 
nätägaren Ellevio AB som har till uppdrag att byta tre nätstationer mellan Lerdala och 
Timmersdala i koncessionsområde 31 i Skaraborg. Området som är tänkt beredas består till 
största del av luftledningar som ska ersättas med markkabel med ett byte av två 
stolptransformatorer. Kundanläggningen är ansluten till ställverket Kullåsen som anses vara 
gammalt och omodernt. Genom att använda tidigare arbete som [1], kommer det att ge en 
bra teoretiskt och praktiskt grund vid examensarbetets utförande. 

1.2 Syfte 
Syfte med examensarbetet är att säkerställa elkvalitén i området Melldala-Lerdala Gård 
genom kablifiering av distributionsnätet.  

1.3 Problembeskrivning och avgränsningar  
De största hindren som kan komma att uppstå under projektets gång kan vara 
kommunikationen mellan markägare och beredare, då deras åsikter är av vikt vid 
kabeldragning och nätstations placering. Vidare finns hinder som kan uppstå med kommun 
och länsstyrelse då kabeldragningen är planerad att gå vid vägar och naturbiotop klassad som 
naturreservat.  

1.4 Mål 
Projektet kommer att utföras från start till slut, med delmål som fortskrider under arbetets 
gång som syftar till att befästa den planerade projekteringen utfärdad av Ellevio. Rapporten 
kommer att skrivas under projektens gång dels hos PSN kraftkonsult, men även på distans.  

Etappmål 

1. Sätta sig in i Projektet 
2. Göra första fältbesöket  
3. Ta kontakt med berörda parter.  
4. Söka tillstånd  
5. Göra andra fältbesök 
6. Säkra stationsplaceringar  
7. Färdigställa kabelsträckning  
8. Skapa materiallista 
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9. Fastställa beredningskostnad/ P2 kalkyl 
10. Skapa dokumentation och rapportbeskrivning  
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2 Metod  
I detta kapitel beskrivs de verktyg och tillvägagångssätt som används vid ombyggnation av 
elnätet som ingår i ett beredningsarbete.  

2.1 Projektering  
Projektet sker på grund av att nuvarande elnät till största del består av för gammal oisolerad 
luftledning. En allmän nätplacering och sträckning av hög- och lågspänningsnätet samt 
placering av nätstationer ska utföras. Beroende på vad som framkommer kring beredningen 
kan den slutliga lösningen komma att ändras. Dessa ändringar görs för att säkerställa det mest 
ekonomiska och hållbara förläggningssättet och utförandet av PSN Kraftkonsult. De 
ändringar som sker görs i samråd med Ellevios projektledare. 

2.2 Beredning 
I ett beredningsarbete ingår marköverenskommelser, avtal och tillstånd med både 
myndigheter, organisationer och markägare. Arbetet omfattar de väsentliga avtal och tillstånd 
som behövs för att upprätta arbetet hos entreprenörerna. Beredaren får i uppdrag att 
sammanställa allt utfört arbetet i en projektpärm som innehåller material, kartor, 
kostnadskalkyler, beskrivningar, bilder och avtal. Material, kartor och fastighetsförteckningar 
skapas för att underlätta för alla parter involverade i projektet att vid behov kontakta eller ge 
information till de berörda fastighetsägarna. Kostnadskalkyler är beräkningen av hur mycket 
projektet kommer att kosta. När beredaren har färdigställt projektpärmen lämnas denna över 
till beställare/entreprenören för uppstart av förläggningen. [2], [3] 

2.3 Informationsbrev  
Allemansrätten ger inte beredaren i sin arbetsutövning rätt att tillträda mark. Ett brev bör 
därför skickas ut till markägarna med syfte att informera vad som är tänkt göras samt varför 
projektet genomförs i området likt ett sådant som i bilaga C. I brevet ska information om 
projektets tidsplan och kontaktuppgifter till entreprenören och beredare finnas. [3]  

2.4 Fältarbetet 
Fältarbetet är en av de viktigaste arbetsuppgifterna en beredare har då de kan utreda de 
markförhållandet som råder och eventuella hinder som kan uppstå vid kabeldragning, samt 
besluta om vilka metoder som ska tillämpas under utförandet. Detta genom att gå längs 
sträckan för att fotografera och observera de hinder som finns vid de planerade sträckorna. 
Bilderna används sedan vid beskrivningar för myndigheter, markägare och entreprenörer, 
där eventuella hinder kan dokumenteras. Dokumentationen skapar en bra grund för 
beredarpärmen samt tillståndsansökningar till myndigheter och avtal med markägaren. För 
att det ska gå smidig med avtal rekommenderas det att boka in ett möte med de berörda 
markägarna för ett klargörande av de tankegångarna om exempelvis hur det är tänkt att 
beträda en markägares egendom.  
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2.5 Verktyg 
För att utföra arbetet finns det ett antal redskap som används under arbetsgången vars 
ändamål är att exempelvis underlätta materialanskaffningen kring projektet för beredaren. 
Följande verktyg används av PSN Kraftkonsult AB vid ett beredningsarbete för Ellevio. 

2.5.1 PowerGrid 

PowerGrid är Ellevio AB:s interna kartprogram som ger ett underlag över hela Ellevios 
nätuppbyggnad, där den visar var deras kablar är placerade rent geografiskt likt bilaga A. 
Programmet finns som en web-baserad tjänst och används för att rita högspännings- och 
lågspänningsnät samt eventuella kondensatorer och reaktorer som finns tillgängligt i 
programmet. I programmet kan handhavande utföra nätberäkningar i högspännings-, 
lågspänningsnätet med samtida information gällande belastningar, spänningsfall, area och 
säkringsstorlekar, för både existerande och även planerade konstruktioner. 

2.5.2 Microsoft Office Visio 

Office Visio är ett ritningsverktyg som ger ett enkelt arbetssätt för beredaren att rita skalenligt 
i kartorna. Programmet används för att rita in kabelsträckningar och nätstationsplaceringar. 
Hos PSN kraftkonsult används programmet som ett standardritningsverktyg för både HSP- 
och LSP-kartor. [4] 

2.5.3 Kabelmall 

Kabelmallen är PSN Kraftkonsults eget Excel dokument som ger en övergripande 
information över både HSP- och LSP-kabellängder, schaktsträcka, antal tryckningar, och 
dylikt i syfte att underlätta dokumentationen i materiallistan och p2-kalkylen. Kabelmallen 
som kan ses i bilaga B används tidigt i projektfasen där dokumentationen kan komma att 
förändras då nya kabelsträckor tillämpas i samband att nya hinder och dylikt uppstår. 

2.5.4 EBR-kostnadskatalog  

EBR-kostnadskatalog uppskattas ge en god kostnadsuppfattning för planering, byggnation, 
underhåll av distributionsanläggningar och rasering av elnät på 0.4–145 kV. Svensk Energi 
är utgivare av kostnadskatalogerna som uppdateras en gång per år. P2/kalkyl används för ett 
kostnadsförslag till entreprenören. Ellevio använder en egen enhetsprislista som bygger på 
Svensk Energis kostnadskatalog och är sekretessbelagt. Kalkylen visas sedan till 
ledningsägare för att granska de kostnader och den tid, projektets olika delar uppskattas bli.[2]  

2.5.5 Ledningskollen 

Ledningskollen är en tjänst för såväl privatperson, myndighet och företag som ska utföra 
olika typer av markarbeten. Tjänsten drivs av Post och telestyrelsen PTS och finansieras av 
Trafikverket och Svenska Kraftnät. Ledningskollen informerar via e-mail när berörda 
ledningsägare har svarat med information om var deras exempelvis fiber-, tele- eller 
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vattenledningar finns. Syftet med Ledningskollen är att minska risken för att gräva av eller 
förstöra befintlig infrastruktur, och motverka de kostnader som kan uppstå till följd av detta. 
[5] 

2.5.6 Kraftbered 

Kraftbered är en programvara från Thurdata som används på PSN kraftkonsult med syfte 
att hantera en stor del av material för varje enskild ledning, nätstation och kabelskåp som 
ingår i projektet. Kabelmallen används som hjälpmedel vid hanteringen av programvaran 
som anger material med E-nr från flera grossister, för att enkelt utföra en materiallista. [3] 

2.6 Tillstånd och avtal 
Innan entreprenören kan inleda ett projekt från beredaren bör avtal och tillstånd, kontrolleras 
och skickas in och godkännas för att se till att alla villkor är uppfyllda.  

2.6.1 Bygglov 

För nybyggnation av nätstation krävs det tillstånd från kommunen innan bygget kan 
påbörjas. Detta görs när placering av nätstation är fastställd, och en bygglovshandling till den 
kommun, som projektet berör kan skickas. Bygglovshandlingen ska inneha motivering och 
information av området eller om byggplatsen ligger inom riksintresseområden. Bygglovet 
kan i speciella fall vara sökt i förtid p.g.a. en lång hanteringstid. En muntlig dialog med 
fastighetsägarna i området bör tillämpas för att undvika att senare yttranden under 
handledningstiden uppkommer. Ansökan hittas på den aktuella kommunens hemsida under 
fliken bygglov i form av en PDF-mall. I ansökan till nämndes ska materialbeskrivning fyllas 
och även vilken färgkod nätstationen kommer att vara. I ansökan ska även bifogad 
kontrollplan, situationsplan och översiktskarta för lokalisering av området ingå. [6]  

2.6.2 Länsstyrelsen  

Vid nya anläggningar eller ombyggnationer som sker vid områden skyddade enligt 
miljöbalken, ska alltid samråd ske med länsstyrelsen då de är den myndighet som kan bevilja 
tillstånd eller dispens. Anmälan om samråd ska innehålla detaljkartor, foto, 
fastighetsbeteckning och kortfattad beskrivning över det aktuella området. Vid sådant fall då 
fornlämning upptäcks kan avslag på ansökan utfärdas och en annan kabelsträckning får 
tillämpas. Samråd gäller för t.ex.  

- Enskilda vägar  
- Vägar 
- Större schaktningar  
- Ledningar (jordkablar, reparationsarbeten av luftledningar).  
[7] 
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2.6.3 Trafikverket 

För trafikverket krävs att ett avtal tecknas för varje ledningsförläggning som utförs i 
trafikverkets vägområde. Förläggningen gäller längs med, under eller över statliga vägar. I 
ansökan ska nätstations placering och kabelförläggning exponeras i foton och kartor i bilagor 
som PDF. Dokumentationen skickas till den ansvariga handläggaren på trafikverket där varje 
förläggning utvärderas individuellt. Det innebär att ju fler förläggningar som exponeras desto 
längre kan tillståndettiden förväntas bli. [8]  

2.6.4 Enskild väg 

Riksförbundet enskilda vägar är en samarbetsorganisation för de vägar som inte sköts av 
staten, utan av privata markägare eller organisationer. För tillståndsansökan ska privata 
markägare eller organisationer som samfällighetsföreningar eller vägföreningar kontaktas. 
Därefter ansöks ett tillstånd om vilka vägar där arbetet ska utföras. [9] 

2.6.5 Värderingsprotokoll och ersättningskostnader  

I värderingsprotokollet räknas en ersättning ut enligt bilaga D som markägaren ska få för det 
intrång som ledningsarbetet medför. Ersättningskostnaden är ett engångsbelopp som betalas 
ut för ianspråktagandet. Ersättningens storlek varierar enligt gällande normer från Ellevio 
AB. Kontraktet och värderingsprotokollet skrivs på av båda parter med information om vad 
som avses för varje kund. 

2.6.6 Markupplåtelseavtal och marköverenskommelse  

Om ledningsarbetet sträcker sig över privata markägares egendom, undertecknas ett avtal 
mellan fastighetsägaren och ledningsägaren. För att ledningsägaren ska bibehålla rätten till 
mark för ledningar använder de sig av markupplåtelseavtal. Avtalet reglerar rättigheter och 
skyldigheter för fastighetsägare respektive ledningsägare. I avtalet ingår: 

- Upplåtelsens omfattning 
- Föreskrifter  
- Tillträde.  
- Ersättning för bestående skada.  
- Ersättning för tillfällig skada. 
- Inlösen av skog. 
- Ledningsförrätning 
- Överlåtelse av ledning.  
- Särskilda bestämmelser.  

Marköverenskommelse upprättas när markupplåtelseavtal inte används. En 
marköverenskommelse är ett bindande avtal som beslutas endast för en lågspänningskabel 
som sträcker över den privata markägarens egendom. [10] 
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2.7 Kartor  
I det här avsnittet beskrivs hur kartmaterial utformas och hur det samlats in. Ändamålet är 
att leverera en komplett dokumentation kring projektet till entreprenören. 

2.7.1 Raseringskartor 

Raseringskartor visar vilka ledningar som ska tas bort och vilka nätstationer som ska ersättas 
med nya. Högspänning såsom lågspänning som finns i området markeras och förtydligas. Ett 
kartexempel som skickas och visas för entreprenören över vad som ska raseras finns i 
Bilaga E där alla stolpstationer ska raseras och ersättas med stationära nätstationer.  

2.7.2 Schaktkartor 

Schaktningskartor likt den i bilaga F används i syfte att förtydliga de förläggningsätt som ska 
användas vid den tänkta kabelsträckan exempelvis vart det ska grävas, vilka ställen det ska 
tryckas etc. I kartan framgår markeringar i form av prickar och färglinjer beskrivna för de 
olika förläggningssätten med enkel beskrivande text på den planerade ledningsträcka. Texten 
beskriver kort var kabeln ska ligga och de brunnar, stenar eller diken som finns. I kartan 
inkluderas ritning av hög och lågspänningskablar, och eventuellt förläggning av rörledningar 
som gör det möjligt för att skydda kabeln. [2]  

2.7.3 LSP/HSP kartor 

Dessa kartor innehåller information såsom avstånd och kabeltyp i syfte att få entreprenören 
att förstå var kablarna ska förläggas. LSP-kartor ger en mer detaljerad bild av ett mindre 
område för tydligare beskrivningar för såväl entreprenör som uppdragsgivare likt bilaga G. 
Det görs även en separat karta för enbart högspänningen likt fig. 3.1. Syftet är att urskilja 
högspännings och lågspänningskartor, där lågspänningsledningar ritas med blå eller grön färg 
och högspänning med röd färg. 

2.8 Nätstationer och kabelskåp 
Placering av nätstationer sätts ut enligt givna bygglov med förutsättning att placera ut så att 
lågspänningsnätet får en optimal utsträckning som uppfyller utlösningsvillkoren. För att ett 
godkännande ska kunna genomföras behöver markägaren skriva på avtal för placeringen av 
nätstation på deras mark. Kabelskåp sätts ut enligt givna överenskommelser med 
fastighetsägaren och sätts i möjligaste mån i tomtgränser och inte i direkt tomtmark. [2] 

2.8.1 Nätstations- och kabelskåpskort 

Nätstationer och kabelskåpskort som finns i bilaga H är ett hjälpmedel för montör i avseende 
att förtydliga de förgreningar som hör samman. Dessa kort visar även hur de apparater och 
kablar ska placeras gentemot varandra. Kring korten ska placering framgå gällande aktuell 
grupp för kablar och säkrings storlekar för respektive grupp. I Bilaga H framgår det även av 
vilken typ nätstationen eller kabelskåpet är. 
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2.8.2 Skyltlista 

Skyltlistan beslutas för alla nya kabelskåp och kablar som monteras vid utbyggnadsprocessen 
av nätet. Skyltlistan inkluderar monteringsanvisningar kring typ av kabel, säkringstyp och 
teknisk information kring vilken position kablar har i skåp respektive nätstation och vart 
varje kabel går. Monteringsanvisningar märks upp för montörs arbete i framtiden och för att 
underlätta förståelsen kring identifiering vid kontrollbesiktning, felsökning eller framtida 
utbyggnad av nätet. [2] 

2.9 Materiallista och upplagsplats  
Materiallistan anvisar allt material som ingår och behövs vid installation och montering av 
det planerade nätet. Materiallistan hänvisas till i kostnadskatalogen och används för att få 
fram priser och kostnader av materialet likt bilaga I. 
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3 Beredning av nätet i Sjöhaga - Lerdala Gård. 
När PSN Kraftkonsult tog emot projektet från Ellevio AB erhölls en projektbeskrivning med 
en grovprojektering av de tilltänkta ombyggnationerna där området som detta projekt berör 
kan ses i bilaga A med gul markering och en översiktsbild av driftschemat i bilaga J med röd 
markering. Ellevios projektör har gjort samtliga beräkningar utifrån översiktsmätningar av de 
önskade kabelsträckor och stationsplaceringar som varje del ska förses med. 

3.1 Befintligt nät och ombyggnadsunderlag 

3.1.1 Beskrivning av befintligt nät  

Distributionsnätet i området Sjöhaga – Lerdala Gård består för närvarande endast av 
luftledning, men serviserna som försörjer kunderna består till största del av jordkablar som 
AKKJ och EKKJ. Det finns endast en kund i dagsläget som har en luftledning till sitt 
mätarskåp som är placerat inomhus på vindsplan vilket inte följer kraven för Svensk 
Elstandard (2014) då det inte ska placeras inom bostad och ska vara lätt åtkomlig för 
elnätsföretaget [11].  

3.1.2 Projektörens förslag  

Ellevios projektör har redan utfört en nätplanering kring dimensioner och sträckning av nätet 
som är mellan 0.4 - 24kV samt placering av nätstationer och bestyckning av ställverk i 
nätstationer. Nätplanerarens detaljplanering kan ses på kartan i bilaga A. Vid projekterarens 
förslag har spänningsbortfall och den kapacitiva jordslutningsströmmen som ökar vid 
kablifieringen av distributionsnätet färdigställts. För en utförligare beskrivning om vad detta 
innebär kan [12] läsas för en djupare förståelse av ämnet. Den befintliga stolpstation i 
Melldala ska ersättas med en seriesatellit nätstation med transformator på 200kVA där dess 
beteckning förblir den samma T41074, i Karlsfors ska endast ett nytt fack med frånskiljare 
monteras för att förbindas med Yttersöra för redundans. Dämman kommer att förses med 
en ny ELIT3 nätstation med transformator på 100kVA som även kommer att ha en spole 
för att reducera den totala jordslutningsströmmen. Dess beteckning blir T41420. I Lerdala 
Gård finns en stolpstation som ska ersättas med en seriesatellit nätstation med transformator 
på 100kVA med beteckning T41077. 

3.1.3 Nätägarens kriterier för ombyggnaden.  

Ellevio föreskriver för vilka områden vars ledningar ska ersättas med jordkabel. Vid de 
rådande förhållandena ska den lågspänning som raseras ersättas i största möjliga mån med 
kabel i mark. De nätstationer som är från år 2000 eller senare och mindre eller av samma 
storlek på 200kVA ska utredas efter Ellevios tekniska instruktioner. De kablar som på 
lågspänningssidan är befintliga, ska endast ersättas om de uppfyller följande krav: 

 Kabeltypen är av ACJJ, ECJJ, FCJJ eller FKKJ 
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 den är EKKJ 6/6 eller mindre 
 den del av mark kablar som hamnar inom schakt vid förläggning av annan kabel byts 

ut och skarvas om de är förlagda före 1990 och om delen som kan bytas är 20m eller 
längre 

 jordkabel där förimpedansen överstiger angivna gränsvärden enligt Ellevios tekniska 
instruktioner  

 där jordkabel som måste skarvas med tillkommande kabel av samma dimension eller 
ett steg upp. Med till kommande jordkabel som skarvas till befintlig jordkabel får 
endast dimensioneras enligt samma dimension som befintlig jordkabel eller ett steg 
upp. 

 jordkabel med dimension mindre än 95mm2 som matar skåp ersätts med jordkabel 
av dimension minst 95mm2  

 jordkabel som matar skåp med mindre dimension än utgående jordkabel från skåp 

För kabelskåp som är placerade på lågspänningsområden som behandlas i projektet ska 
följande kriterier föreligga för att rasering ska ske: 

 byggda före 1990 
 vara utrustade med öppna skenor 
 vara skadade eller i allmänt dåligt skick 

3.2 Sjöhaga – Melldala 
Projektet omfattar en förläggning av en AXAL-TT PRO 3x150/35 på 1010m från en ny 
seriesatellit i Sjöhaga, som framskrider parallellt i ett separat projekt av PSN Kraftkonsult 
och ersätter befintlig nätstation, till Melldala nätstation. Vid Sjöhaga – Melldala sträckan 
kommer förläggningen i största utsträckning att ske genom plöjning av kabeln som ses i 
fig. 3.1 men även korta schakt kan komma att förekomma i anslutning till nätstationerna. Det 
sker även en tryckning på 42m vid punk B i fig. 3.1 då det är en bäck som förhindrar 
plöjningen och en skarv var femhundrade meter då trummorna som kablarna kommer i inte 
kan fyllas med längre kablar.  
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Figur 3.1 HSP karta Sjöhaga – Melldala där A) Sjöhaga nätstation, B) tryckning på sträckan, C) Melldala 

nätstation. 

Nätstation T41074 i Melldala placeras enligt fig. 3.2 med 5 m avstånd från enskildväg och 
2m från nuvarande stolpstation. Nätstationen är en seriesatellit med transformator på 
200kVA och är tänkt att förse Melldala med lågspänning som behandlas av andra beredare i 
ett senare projekt av PSN Kraftkonsult. 

 

Figur 3.2 Beskriver placering av ny nätstation i Melldala 

 



Beredning av kabelnät i området Sjöhaga - Lerdala Gård 

 12 

3.3 Melldala – Karlsfors 
Från Melldala förläggs AXAL-TT PRO 3x150/35 på 1505m där stora delar förläggs vid 
befintlig fiberkabel. Beredningen blir förenklad då fiberkabeln i området är utrustad med en 
sök tråd placerad 10cm ovanför slangen och kan sökas av och markeras ut vart den går och 
där med förlägga elkabel med en marginal bredvid.[13] Dock måste det avstånd mellan de 
parallellt löpande kablarna vara 0.5m eller mindre med lägsta avstånd på 5cm, detta 
oberoende av om de förläggs samtidigt.[14] Men Ellevio har vid en förrättning med 
Bergsfiber, som har ledningsrätt, instruerats att förlägga kabel på 2m avstånd från inbördes 
kabel vilket enligt [15] är mer övervägande än vad som instrueras i [14].[15] Kabeln kommer 
i största utsträckning att förläggas med plöjning enligt fig. 3.3, men kommer vid två tillfällen 
att tryckas på 36m och 24m för att undvika schaktning och återställning av vägar. Utöver 
detta kommer det att ske schaktning på ungefär 200m för att undvika misstänkt ytliga 
dräneringar på åkermark samt bevara fastighetsägares gräsmark. Fig. 3.3 visar även att det 
vid punkt C kommer delvis att samförläggas med en kabel som ska från Karlsfors till 
Dämman och nämns djupare i avsnitt 3.4 Karlsfors – Dämman. Detta utförs samtidigt då 
entreprenören som utför all montering av anläggning, har utrustning med möjlighet för 
förläggning av upptill 3st hsp kablar samtidigt. 

 

Figur 3.3 beskrivs över området i Melldala ansluten till Karlfors, kabelförläggningen försätter vidare mot Dämman. 

Vid A)nätstation och första tryckning på sträckan, B) schaktning över åker pga drenering, C) samförläggning till 

Karlsfors, D) tryckning under väg mot nätstation i Karlsfors, E) scarv mot befintlig kabel med ny kabel till 

Dämman, F) tryckning under trafikverkets väg 2747, G) tryckning under bäck och vatten och avloppsledning och 

H) plöjning vid vattenledning.  
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3.4 Karlsfors – Dämman 

3.4.1 Högspänningsnät 

Från den befintliga stationen T41076 Karlsfors finns en befintlig markkabel som kommer 
att skarvas vid punk E i figur 3.3 med en AXAL-TT 3x150/35 som löper i 1910m där första 
delen sker i samförläggning till punkt C. På hela sträckan sker 4 tryckningar, en vid punkt F 
och G i fig. 3.3 samt en vid punkt A och B i figur 3.4 med styrdborrning på sammanlagt 
144m då det vid punkt G är en bäck och vid punkt F, A & B finns en väg som förhindrar 
plöjningen. Efter tryckningen vid punkt G i fig. 3.3 gäller det vid punk H i fig. 3.3 sådana 
förhållanden som beskrivs av [14] där de första 376m kommer att förläggas bredvid befintlig 
vattenledning och resterande sträcka längsmed trafikverkets skyddsklassade väg 2747 [16]. 
Till nätstation T41420 kommer en tryckning och förläggning av två rör på 18m att ske vid 
punk B i fig. 3.4 för att inte utföra ytterligare tryckning för HSP-kabel som kommer att ledas 
vidare till T41077. 

 

Figur 3.4 beskrivs området över Dämman till lerdala Gård som är ansluten till nätstationen. Vid A) tryckning under 

enskildväg, B)tryckning och rör förläggning av 2rör under väg2747, C) tryckning under enskildväg, D)tryckning under 

väg och samförläggning med HSP & LSP kabel, E)tryckning och förläggning av 3 rör under väg 2747, F) första 

kabelskåps placering, G) första kabelskåp i andra serie och H) andra kabelskåpet i andra serie.  

Nätstationen T41420 i Dämman som ses i fig. 3.4 placeras med 8m avstånd från väg 2747 
och 5 m från tomtgräns. T41420 är en ELIT3 vars transformator på 100kVA kommer 
utrustas spole och kommer att förse 4 abonnenter med lågspänning.  
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Figur 3.5 beskrivs nätstationplacering till markägaren och avståndet till vägen tillämpas.  

3.4.2 Lågspänningsnät 

Som tidigare nämns förses 4 abonnenter med spänning på 0.4kV där samtliga serviser matas 
direkt från nätstation likt bilaga G då det inte är ekonomiskt försvarbart med 
kabelskåpsplacering i området. I området finns en abonnent vars mätarskåp är utanför 
tomtgräns vilket inte följer Ellevios bestämmelser eller SS 437 01 02 [11] och ska därför 
förflyttas till abonnents egendom. Där av utfördes en utredning gällande ålder av mätarskåp 
samt vilken distans som fordras för att uppfylla kriterier från SS 437 01 02, sedan uträttades 
en ansökan för mätarskåpsflytt hos Ellevio likt fig. 3.6 med utförliga anvisningar i ett samlat 
dokument. Eftersom ledningen från mätarskåpet inte ligger inom leverantörens 
ansvarsområde, är det en viss kostnad som faller på abonnenten.  

 

Figur 3.6 beskriver vart mätarskåp finns och vart den tänkta placeringen ska ske vid en ansökan till nätägaren.  
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De 4 abonnenterna i området förses med servisledningar av typ N1XE där samtliga 
servisledningar har dimensionerats enligt [17] och [18] för att följa utlösnings villkor som 
sedan konstrueras och kontrolleras i Power Grid.  

3.5 Dämman - Lerdala Gård 

3.5.1 Högspänningsnät 

Den högspänningskabeln som förläggs är av samma typ som de tidigare nämnda AXAL-TT 
3x150/35 och kommer att ledas från T41420 till T41077. Den sammanlagda förläggningen 
blir 1005m, där stora delar av förläggningen blir invid befintlig fiberkabel som ger upphov 
till att ett avstånd på 2m måste förhållas från kabeln. Förläggningen kommer i största 
utsträckning att ske med plöjning men kommer inneha 4 tryckningar på sammanlagt 78m, 
varav en tryckning på 18m görs vid Karlsfors – Dämman sträckan vid punkt B i fig. 3.4 som 
nämnts tidigare, den återstående sträcka som kommer att utföras med en styrd borrning är 
60m. De tre återstående tryckningarna som krävs sker vid punkt C, D & E i fig. 3.4 för att 
undvika vägar som kommer att förhindra plöjning och schaktning. Där tryckningen på 30m 
vid punkt E i fig. 3.4 sker, kommer 3 rör för 2st HSP kablar och 1st LSP-kabel förläggas. 
Schaktningen beräknas uppgå till 230m vid fiberkabel där det efter tryckning vid punkt D i 
fig. 3.4 sker med en samförläggning av LSP kabel i 156m.  

Nätstation T41077 kommer inte vara en seriesattelit utan en ELIT3 med transformator på 
100kVA då den är sammankopplad med både Dämman T41420, samt Smedsgården och 
Stålkvarneberg i Lerdala (se bilaga J). Kopplingen från Lerdala Gård T41077 till de två 
nätstationerna i Stålkvarneberg och Smedsgården i Lerdala sker i senare projekt av beredare 
på PSN Kraftkonsult AB. I fig. 3.7 visas att nätstationen är placerad 14,5m från väg 2747 
och 3,5m från enskild väg i ett buskage. Denna placering blir ungefär 150m från tidigare 
stations placering, som projekterats och inte ansågs passande, då det finns skyddsvärda träd 
som kan ses på GIS karta i bilaga K. Denna kan även jämföras mot översiktskartan på bilaga 
A som anvisar des tidigare placering. 
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Figur 3.7 beskrivs placering av Lerdala station T41077. 

3.5.2 Lågspänningsnät 

Lerdala gård har mycket fiberkabel som många gånger ligger i vägen, samt ett kabelskåp för 
fibern. I området som nätstationen ska betäcka finns fem abonnenter och en tillfällig som 
används för installation och renovering. Förövrigt krävs det tre st. kabelskåp med 20moduler 
vardera för att förse alla serviser med matandespänning med hänsyn för spänningsförluster 
och förimpedanser som uppstår vid de tänkta sträckorna. De beräkningarna som utfördes 
manuellt var i enlighet med [17] och [18] som jämfördes och kontrollerades mot Power Grid. 
Det första kabelskåpet i området som ses vid punkt F i fig. 3.4 benämns 41077-1-1 och 
kommer att matas med en kabel av typ N1XE 4x240 på 380m, här av utgår det 2 serviser 
som återanvänds då de uppfyller de kriterier som anges av Ellevio. Det andra kabelskåpet 
vid punk G i fig.3.4 med benämning 41077-2-1 ska sammankoppla 3 abonnenter till nätet 
och ligger 45m från T41077. Två av dessa tre abonnenter har ett dubbelmätarskåp, samtidigt 
har den tredje en mätare på vinden inomhus vilket inte följer [11] eller Ellevios kriterier. Vid 
samtliga ärenden utfördes utredning och ansökan likt fallet vid Dämman 
(se 3.4.2 Lågspänningsnät), där efter utfördes en beredning av 3 servisledningar med N1XE 
4x50. Det tredje kabelskåpet benämnt 41077-2-2 ligger i serie med 41077-2-1 på 435m 
avstånd från nätstation vid punk H i fig. 3.4 och matas med en N1XE 4x95. Kabelskåp 
41077-2-2 är för en abonnent med befintlig servis av typ 10mm2 Cu kabel som skarvas med 
en N1XE 4x25 från kabelskåp.  

3.6 Reservmatning Karlsfors - Yttersöra 
Enligt Ellevios beskrivelse ska en reserv förbindelse mellan Karlsfors och Ytteröra som kan 
ses i bilaga A förläggas i väg 2758 som tillhör trafikverkets skyddsklassade vägar [16], som 
ligger i ett naturreservat. Denna kabelförläggning har vid samråd med beredare hos PSN 
Kraftkonsult resulterat i en ansökan hos Trafikverket och Landstinget, men även en 
utredning för möjlig förläggning vid annat område än projekterats. Av de olika områden där 
möjligheten för en förläggning utreddes, var ett som kan ses i bilaga A från Melldala station 
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till Yttersöra i blå markerad linje. Dock ansåg entreprenören vid en besiktning av området 
att en förläggning av varken luft eller markkabel inte var medgörligt. Därav har den 
förläggning som i största utsträckning var den mest ekonomiskt försvarbara lösningen, 
rapporterats till Ellevio. Denna förläggning som uppgick till 1200m, rekommenderades av 
handledare för projektet och nyttjar befintliga luftledningsstolpar där en hängkabel av typen 
AXCES används i ca600m och AXAL i 600m. Denna sträcka förenar T41420 vid Dämman 
med Björnsäter (se bilaga A) enligt driftschema i bilaga J. 

3.7 Kostnadsberäkning 
Den totala kostnad för projektet Sjöhaga – Lerdala Gård beräknas uppgå till 2 604 kkr, samt 
450 kkr för redundansen från Dämman till Björnsäter, kontra 820 kkr som var kostnaden för 
det ursprungliga förslaget av entreprenören för sträckan Karlsfors – Yttersöra.  
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4 Diskussion 
Många i det aktuella området har haft problem med strömavbrott, varav många abonnenter 
är positiva till att modernisera elnätet. Markkabeln gör att elnätet blir värdesäkrat och kan stå 
emot väder och vind. Däremot kan ett sådant projekt kosta mycket pengar för entreprenören 
att genomföra, om man inte håller tidsplanen. Några problem vi stötte på var till exempel att 
dialogen med markägarna tog mycket tid genom bl.a. diskussion om var nätstationerna skulle 
placeras och att ansökningar om olika tillstånd från myndigheter har lång väntetid allt mellan 
2 till 6 månader. Under tiden vi väntade på svar från myndigheter och markägare blev det en 
stagnation i projektet, vilket medförde att tidsplanen inte kunde hållas. Bra knep för att hålla 
tidsplanen kan vara att tidigt ha en diskussion med markägarna för att undvika missförstånd 
och få en bättre överblick över markförhållandena. Utöver detta var projektet inte så 
tidskrävande. Vid framställningen av ritningar, beredningen och fältbesöken fick vi 
användning av tidigare utförda projekt från handledarna vilket underlättade arbetet.  

Förläggningen mellan Sjöhaga - Melldala kommer att bli ca.300m längre än projektörens 
uppskattning men som kommer att resultera i en mindre kostnad på sikt då det ger snabbare 
handläggningstider vid eventuella reparationer som kan komma att ske under nätets 
livslängd. Detta då den undviker en skyddsklassad väg tillhörande trafikverket och plöjs runt 
fastigheter som ligger på sträckan. Denna lösning används på flera ställen vid beredningen 
av samma anledningar vilket resulterar i att några blir längre eller kortare än vad som 
projekterats av Ellevio. Två nätstationer fick ändras utifrån vad som projekterats av Ellevio, 
där Lerdala gård fick förflyttas från tänkta positionen samt ändras från seriesattelit till ELIT3, 
Dämmans nätstation fick förflyttas till en godkänd plats av fastighetsägarna i området. 

Resultatet blev inte en fullständig beredning då några av abonnenternas muntliga medgivande 
saknas, skriftliga markupplåtelseavtal med fastighetsägare samt ett godkännande av både 
Trafikverket, Landstinget och Skövde kommun återstår. Delvis beroende på att vi vid det 
datum som projektet redovisas inte har fått ett formellt samtycke mellan oss och abonnenter, 
leverantör, och myndigheter så har vi inte möjlighet att överlämna projektet till 
entreprenören ännu.   
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5 Slutsats 
Från projektets start till slutfas blev det en del förändringar, dels ändring av schaktkartor ett 
antal gånger efter varje fältbesök som utfördes, samt uppkom förändringar p.g.a. naturbiotop 
och fornlämningar som upptäcktes vid granskning av Giss kartan. Under beredningen skrevs 
det inga markupplåtelseavtal med de olika markägarna vilket sker senare, dock finns muntliga 
avtal om vart nätstationen ska placeras och bygglov är sökt för dessa 3 nätstationer. 

PSN Kraftkonsult AB var nöjda med vårt utförda arbete, dock hann vi inte slutföra hela 
projektet som det var tänkt från början men PSN Kraftkonsult AB kommer försätta och 
slutföra projektet under den närmsta tiden framöver. Resultatet kring våra förslag av 
sträckningar blev godkänt av Ellevio AB, markägare och handledare vi kan tryggt lämna över 
projektet för slutförande av PSN kraftkonsult. 
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Bilaga A: Översiktskarta 

 

Bilaga A Den rödstreckade linjen beskriver den tänkta HSP förläggningen och de gröna pluttarna beskriver 

nätstationsplaceringar. Gul markeringen är sträckan som berör detta projekt. Namnskyltar med pilmarkeringar för 

lokalkännedom där endast de röda med vit fyllnad ingår i detta projekt. 
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Bilaga B: Kabelmallen över projektet  
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Bilaga C: Informationsbrev 
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Bilaga D: Värderingsprotokoll 
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Bilaga E: Raseringskarta över Sjöhaga och Melldala  

 

På kartan markeras med gula linjer och röda linjer var luftledningen ska raseras med ändamål att underlätta 
för entreprenören. Röd markering är där högspännings ska åtgärdas. Gul markering är där lågspänningen 
ska åtgärdas.  
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Bilaga F: Schaktkarta över Sjöhaga och Melldala 
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Bilaga G: LSP-Karta 
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Bilaga H: Nätstationskort & kabelskåpskort  
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Bilaga I: Materiallistan 
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Bilaga J: Driftschema över anläggningen 

 

 

Bilaga K Driftschemat visar med rödmarkering vad som ingår i projektet där den heldragna linjen visar 

redundansen. 
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Bilaga K: GIS karta. 

 

 

Projekterad 
nätstationsplacering 


