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Förord 
Detta examensarbete har utförts på TROLK El & Tele AB i Uddevalla. TROLK är ett 
entreprenörföretag som utför mestadels beredningsarbeten inom eldistribution åt Ellevio AB 
och Vattenfall AB.   

Vi vill ge ett stort tack till TROLK El & Tele AB för att vi fått göra vårt examensarbete hos 
dem, samt till Ola Bertilsson som har varit vår handledare på TROLK och hjälpt oss genom 
projektet.  

Tack till Lars Holmblad och Torbjörn Hernvall som har varit vår examinator samt 
handledare och bidragit med vägledning genom dessa 10 veckor 

Detta examensarbete har varit väldigt roligt, utmanande och lärorikt. Det har gett oss kun-
skap och förståelse kring hur en beredning går till. 

Vi har fördelat arbetet lika, men mestadels arbetat tillsammans och samarbetat för att vi båda 
skall få samma kunskap. 

Utskrift med färg rekommenderas på kartor och figurer för att ge bäst översikt. 

 

Trollhättan, juni 2018 

Fredrik Jannborg, Mike Pettersson 
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Beredning av nytt distributionsnät i området 
Långekärrs skola 
 
Sammanfattning 
Examensarbetet omfattar ett beredningsarbete för ett distributionsnät 0,4 kV/12 kV kring 
Långekärrs skola i Tjörns kommun. Beredningen utförs av TROLK El & Tele AB på 
uppdrag från nätägarna Ellevio och består av en ombyggnation. Projektet berör 34 kunder 
och innefattar rasering av 3,1 km luftledning, nybyggnation av 6,4 km markförlagd kabel, 4 
nätstationer och 8 kabelskåp som skall ersättas mot nya samt rasering av en 
lågspänningstransformator. Detta för att Ellevio skall bevara sin höga leveranssäkerhet på 
99,98 %. 

I denna beredning sker ett fältbesök för att få en bättre förståelse kring projektet och de 
förutsättningar som finns. Under fältbesöket tas foton som är till hjälp vid val av placering 
av nätstationer, kabelskåp och kablar.  

Tillstånd från Länsstyrelsen, kommunen och Trafikverket söks, men utförs av TROLKs 
projektledare då detta beredningsarbete görs parallellt med TROLK. Tillvägagångssättet 
beskrivs däremot i rapporten. 

I beredningen övervägs två alternativ för kabeldragning på ett berg som är ett 
naturvårdsområde mellan Toröd-Vik. Ett alternativ är att göra likadant som det befintliga 
nätet och sätta upp nya kompositstolpar samt en hängkabel. Men beredarna väljer istället att 
utföra det andra alternativet som innebär att placera kabeln i ett skyddsrör och sedan klamra 
fast det på berget.  

Fördelar och nackdelar jämförs kring vilken sida av väg 727 kabeln skall förläggas på, vilken 
sida som kräver mer arbete och vilken sida som ger mest intrång på fastighetsägarnas tomter.  

Kostnaden för projektet beräknas med hjälp av Ellevios interna enhetsprislista som bygger 
på EBRs kostnadskataloger. Projektet är beräknat till att kosta cirka 1,4 miljoner SEK. 
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Preparation of a new distribution power grid in the 
area of Långekärr school 

Summary 
This thesis concerns a preparatory work for a distribution power grid 0,4 kV/12 kV in the 
area Långekärrs school on the island of Tjörn. The preparation is made by TROLKs El & 
Tele AB at the request from the network owner Ellevio AB and consists of a reconstruction.  
The project affects 34 subscribers and includes demolition of 3,1 km overhead power lines, 
construction of 6,4 km underground cable grid and replacement of 4 substations and 8 cable 
cabinets. This because Ellevio shall maintain their delivery reliability of 99,98 %.  

In this preparation, there is one field visit to get a better understanding about the project and 
the conditions. During the field visit photos are taken which are helpful for the placement 
of the substations, cable grids and cables.  

Permissions from the County Administrative Board, the municipality and the Swedish 
Transport Administration are sought, but are done by TROLKs project leader since this 
preparatory work is done parallel with TROLK. However, the procedure is described in the 
rapport.  

In the preparation two options are considered for cabling on a mountain that is a 
conservation area between Toröd–Vik. One option is to do as it was before and put up new 
composite poles and overhead cable. But the preparers instead are choosing a second option 
which means that the cable will be placed in a protection pipe and then attach it to the 
mountain.   

Advantages and disadvantages about which side of the road 727 the cable shall be placed at 
is being considered. Which side of the road is decided by where it will be the least amount 
of work and intrusion on the subscribers properties. 

The cost of the project is calculated with the help of Ellevios internal pricelist that is buildt 
upon the cost index of EBR. The total cost is estimated to 1,4 million SEK.
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1 Inledning 

 Bakgrund 
Ellevio är med sina 7300 mil långa elnät en av Sveriges största nätägare. För att skapa och 
upprätthålla en hög leveranssäkerhet investerar Ellevio ständigt i sina elnät. Ellevios leve-
ranssäkerhet är i genomsnitt 99,98 % men skiljer sig mellan olika områden. För att Ellevio 
skall säkra en god elkvalite och minska risker för avbrott hos kunder behövs nätet ständigt 
förbättras och byggas om[1].  

Det befintliga nätet som skall byggas om finns på Långekärr, Tjörn i Bohuslän, Västra Göt-
aland och utförs på uppdrag från Ellevio AB. Nätet är ett distributionsnät 0,4 kV/12 kV som 
består av friledning FeAl 62 samt åldrad hängkabel som skall byggas om till markförlagd 
12kV kabel. Vid detta arbete har Ellevio gjort en förprojektering och tilldelat projektet till 
TROLK El & Tele AB som skall bereda samt utföra arbetet. I beredningen ingår planering 
av kabeldragning, placering av nätstationer samt kabelskåp. Ansökan om tillstånd kommer 
att göras hos länsstyrelsen, trafikverket samt kommunen. Kontakt med markägare kommer 
att ske för att ge dem information om hur de berörs av projektet.  

Metod och verktyg i olika beredningsarbeten är likartade och för att få en god struktur har 
tidigare examensarbeten granskats och jämförts med. Det examensarbete som har varit till 
hjälp är ”Beredning av lågspänningsnät på Åstol”[2]. 

 Syfte 
Syftet med arbetet är att säkerställa elkvaliten i området kring Långekärrs skola, Tjörn. Pro-
jektet syftar även till att skapa en säkrare arbetsmiljö för montörer och andra fackkunniga.  

 Mål 
Målet med denna beredning är att utföra arbetet inom avgränsningarna till bästa möjliga kva-
litet med lägst kostnad. 

1. Fältbesök 

2. Planering av kabeldragning och placering av nätstationer samt kabelskåp 

3. Ansökan av tillstånd  

4. Kontakt med markägare 

5. Kostnadskalkyl  

6. Dokumentation & rapportskrivning 
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 Problembeskrivning och avgränsningar 
Arbetet berör vägar som ägs av trafikverket och vägföreningar vilket innebär att det krävs 
tillstånd och avtal för att få utföra arbetet. Det nya nätet skall mestadels bestå av markförlagd 
kabel vilket medför arbete som schaktning och plöjning. Men vid en sträcka på 600 m över 
ett berg som är ett naturskyddsområde används en annan arbetsmetod då schaktning och 
plöjning inte är möjligt. Istället placeras en kabel i ett skyddsrör som ligger fastklamrad på 
berget. 

Beredningen omfattar distributionsnätet för 0,4 kV och 12 kV i området kring Långekärrs 
skola, Tjörn och avgränsas av: 

 
Rasering av befintligt nät bestående av: 

• Ca 2 km luftlinje 12 kV 

• Ca 1,1 km luftlinje 0,4 kV 

• 3 st stolptransformatorer 12 kV 

• 1 st Quicksek kopplingsplint 12 kV 

• 8 st kabelskåp 

 

Byggnation av nytt nät: 

• 4 st nya nätstationer med nya transformatorer 

• 8 st nya kabelskåp 

• Ca 2,4 km 12 kV kabel 

• Ca 4 km 0,4 kV kabel 

• Ca 600 m 12 kV kabel i skyddsrör 
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2 Allmänt om beredning 
Beredning är en förberedelse av ett arbete och följer ofta en beställning eller förprojektering. 
En beredning sker antingen internt på ett företag eller externt genom att arbetet kontrakteras 
till en underentreprenör. Då beredningen startar används det material som tagits fram under 
förprojekteringen som utgångspunkt för att sedan bygga vidare på materialet enligt de tek-
niska och ekonomiska aspekterna som finns i antingen beställningen eller förprojekteringen.  

En beredning för elnät innebär att det behövs tillstånd från aktörer som exempelvis 
kommunen, länsstyrelsen och andra myndigheter. Det innebär också beredningskartor som 
exempelvis är schaktkarta, ledningskarta och raseringskarta. All dokumentation i arbetet ska 
efter genomfört moment lämnas över till de som beställt projektet.  

 Fältbesök 
Under en beredning sker ofta fältbesök för att se sådant som inte kan förutses på flygfoton 
eller andra kartor samt för att se problem med planerad kabeldragning eller ledningsgatan 
innan arbetet påbörjas. Foton tas och videor spelas in för att användas som underlag under 
beredningen. Fältbesök ger även en möjlighet att skapa och upprätthålla kontakt med 
markägare i området. 

 Kommunikation med intressenter  
För att informera de som kommer beröras av projektet skickas det ofta ut informationsbrev 
där det med fördel kan vara en inbjudan till möte angående projektet. Telefonkontakt med 
fastighetsägare är vanligt där de informeras om hur projektet påverkar dem och även av 
resultatet. För att hålla en god kommunikation med fastighetsägare är det bra att informera 
dem när det sker olika etappmål och ändringar. 

 Tillstånd och avtal  
Under en beredning krävs det alltid flertal tillstånd och avtal från olika myndigheter, 
kommuner och andra berörda parter. Detta för att dokumentera juridisk information och 
förhindra eventuella problem kring projektet.  

2.3.1 Markupplåtelseavtal 
Arbete på elnäten inkräktar ofta på privat mark och det kan därför behövas ett 
markupplåtelseavtal som innebär tillgång till fastighetsägarens mark. Avtalet innehåller den 
del av fastigheten som berörs och på vilket sett, exempelvis om det är en transformatorstation 
som skall placeras ut eller vilken typ av kabel det är. Efter avtalet skickats ut kan det med 
fördel ske ett hembesök hos fastighetsägaren för att tydliggöra delar ur avtalet och om det är 
något som behöver förhandlas. Vid ett markupplåtelseavtal betalas en ersättning ut till 
fastighetsägaren och efter påskrivet avtal gäller avtalet även om det blir ny fastighetsägare. 
[3] 
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2.3.2 Skyddad natur 
Vid arbete inom eller invid skyddad natur som exempelvis en fornlämning måste tillstånd 
sökas hos Länsstyrelsen. Detta på grund av 2 kap. kulturminneslagen som säger att ”Det är 
förbjudet att utan tillstånd enligt detta kapitel rubba, ta bort, gräva ut, täcka över eller genom 
bebyggelse, plantering eller på annat sätt ändra eller skada en fornlämning.” [4] Länsstyrelsen 
kan däremot lämna tillstånd för arbeten som bryter mot 2 kap. kulturminneslagen om forn-
minneslämningen skapar ett hinder som är orimligt stort jämfört med dess betydelse. [4] 

Andra områden som omfattas av skyddad natur är exempelvis strandskydd och natura 2000. 
Strandskydd är ett begrepp som stärker allemansrätten vid havet och vattendrag samt syftar 
till att säkerställa goda livsvillkor för djur- och växtlivet.[5] 

Natura 2000 innebär naturområden inom Europa som har ett särskilt naturvärde och är till 
för att skydda mot utrotning av djurarter och livsmiljöer. [6] 

2.3.3 Bygglov 
Vid en nybyggnation av distributionsnätet kan det komma att bli aktuellt med bygglov då 
transformatorstationer omfattas av byggförordning (2011:338) 6 kap 1 §.[7] Bygglov ansöks 
hos kommunen och skall vara komplett samt beviljats innan arbetsprocessen får börja.  

Ansökan om bygglov skall ske tidigt i beredningen då denna ansökan ofta tar lång tid. 
Beredaren skall söka bygglov hos den lokala kommun som projektet berör. Ansökan sker via 
ett färdigt formulär där en beskrivning av bygget sker. För exempel se Bilaga A: Bygglov.[8] 

2.3.4 Trafik och väg 
Vid arbeten inom ett vägområde som exempelvis uppförande av transformatorstation och 
dragning av elkablar krävs tillstånd hos den väghållningsmyndighet eller vägförening som har 
ansvaret av vägen.[9] Detta kan antingen vara trafikverket, kommunen eller en lokal 
vägförening. Tillstånd måste finnas på grund av att rätt organisation skall kunna utvärdera på 
vilket sätt vägen kommer påverkas. 

 Program och hjälpmedel 
Under en beredning används flera program och verktyg som hjälpmedel för att underlätta 
arbetet och göra det mer tids-, och kostnadseffektivt. Nedanför förklaras de program och 
hjälpmedel som används under detta examensarbete på TROLK El & Tele AB.  
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2.4.1 PowerGrid 
PowerGrid är ett cadbaserat onlineprogram som ägs av Ellevio och som även är 
synkroniserat med Ellevios nätschema. Det innebär att om ändringar görs i PowerGrid och 
sparas, ändras det även i Ellevios nätschema och är därför viktigt att ändringar som sker är 
korrekta. Programmet används till skisser för ledningar och för beräkningar av spänningsfall 
samt utlösningstid. Vilka markägare som berörs kan också tas fram genom att markera den 
kabeln som skall läggas och se vilka fastigheter kabeln är i kontakt med. [10] 

2.4.2 Kostnadskalkyl  
Elbyggnadsrationalisering även förkortat EBR är en webbtjänst som används för att kon-
struera, bygga, underhålla och utveckla elnäten i Sverige [11]. EBR består av sex stycken 
kostnadskataloger, från en mindre detaljerad P1 till en väldigt detaljerad P6. Dessa kataloger 
uppdateras regelbundet och i år ges den 40:e upplagan av EBR-s kostnadskatalog. [12] 

De beredningar som görs i uppdrag åt Ellevio, använder sig av Ellevios egna enhetsprislista. 
Listan bygger på EBR men är förenklad och mer anpassad till Ellevios projekt.   

2.4.3 Adobe Acrobat 
Adobe Acrobat är ett program som används av TROLK för att rita elnätet som skall byggas, 
vilken dimension på kablar som skall användas, vilka vägar som berörs samt rasering av be-
fintligt nät. Det är dessa kartor som används i genomförandefasen vilket innebär att det är 
viktigt att kartorna blir tydliga och enkla att förstå. För att de som genomför arbetet skall få 
en bättre förståelse skapas även detaljkartor som ger dem rätt uppgifter.[13] 

2.4.4 Ledningskollen 
Ledningskollen är en gratis webbtjänst som finansieras av Post- och telestyrelsen (PTS), 
Trafikverket och Svenska kraftnät (SvK). Ledningkollen är en viktig del i beredning, tjänsten 
används för att få reda på var befintliga kablar, ledning och annan infrastruktur är nedgrävd 
innan man påbörjar gräv-, schakt-, byggnadsarbete. Verktyget används för att företag och 
privatpersoner som deltar i ledningskollen enkelt skall komma i kontakt med varandra och 
se ifall det finns objekt nedgrävda som behövs ta hänsyn till. Dock är det inget krav för 
ledningsägare att delta i ledningskollen. [14]  

2.4.5 InfoTrader 
InfoTrader är en online-baserad tjänst som innebär att företag kan få information kring vilka 
markägare och fastighetsägare som kommer beröras av planerat arbete. [15] 

 

 

https://www.ledningskollen.se/Om-oss
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3 Beredning av elnät kring Långekärrs skola 
Långekärr är ett område på nordvästra Tjörn som är en ö belägen väster om Stenungssund, 
se Figur 3.1, där Ellevio som är nätägare valt att förnya elnätet.  

 

Figur 3.1 - Översiktsbild Långekärr (http://www.openstreetmap.org) 

Det befintliga nätet som skall raseras består av 3,1 km luftledning, 600 m hängkabel, 8 kabel-
skåp samt byte av en äldre Quicksek kopplingsstation som är farlig för montörerna samt att 
den inte har någon lågspänningstransformator. Detta för att det befintliga nätet har åldrats 
samt förslitits och inte längre håller de leveranskrav som Ellevio kräver. För att Ellevio skall 
säkra en god elkvalite och minska risker för avbrott hos sina kunder behövs nätet förbättras 
och byggas om.  

Det nya nätet skall bestå av 2,4 km markförlagd högspänningskabel, AXAL-TT 3x95 som 
skall förläggas från nätstation Vik till nätstation Basturöd Hålan. Markförlagd 
lågspänningskabel av typen N1XE flex 4x95 används vid längre sträckor mellan nätstationer 
och kabelskåp. N1XE flex 4x50 används främst i beredningen, både mellan kabelskåp och 
som serviskabel från kabelskåp till kund. Men vid sträckor kortare än 40 meter används 
N1XE-U 4x10. Se Bilaga B: Översiktskarta 

Markupplåtelseavtal skall skrivas med de fastighetsägare som elnätet berör. För att få inform-
ation angående vilka markägarare och fastigheter som berörs används programmen Info-
Trader och PowerGrid. Sedan sker en frivillig överenskommelse mellan beredare och 
markägare. Men om en sådan överenskommelse av någon anledning misslyckas kan 
markupplåtelsen prövas hos lantmäteriet. 

För att göra en kostnadskalkyl av projektet används Ellevios prislista som baseras på EBR 
och deras kostnadskataloger. I prislistan detaljplaneras vad projektet innehåller samt dess 
kostnad.  

http://www.openstreetmap.org/


Beredning av nytt distributionsnät i området Långekärrs skola 

 7 

 Projekteringsunderlag från Ellevio 
Projekteringsunderlaget från Ellevio innehåller: 

• Projektbeskrivning, som innehåller problembeskrivning samt förslag till lösning av 
ombyggnation. 

• Kartor för befintligt-, planeratnät och raseringskartor. 

• Driftscheman. 

• Nätberäkning och dimensionerat nät. 

• Komplettering till tekniska instruktioner, t.ex. felströmsberäkningar, belastnings-
beräkningar, nollpunkter och jordtagsprotokoll.  

• Tekniska krav som innehåller instruktioner, anvisningar och policys.  

• Kunduppgifter 

Åtgärder som beskrivs är endast ett förslag till lösning av ombyggnationen. Beroende på vad 
som framkommer under beredningen och/eller byggfas, kan den slutgiltiga lösningen 
komma att se annorlunda ut.  

 Placering av kabelskåp 
De 8 stycken kabelskåp som skall placeras ut och ersätta de befintliga är av typen K1CDC420. 
Kabelskåpen skall placeras längst med vägar, centrerat kring fastigheter för de skall vara 
lättåtkomliga samt för att minimera längden på serviskablarna. Se figur 3.2 för exempel på 
arbetskarta och placering av kabelskåp.  

 

Figur 3.2 - Exempel på arbetskarta. 
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 Placering av nätstationer 
De nya nätstationerna som skall ersätta stolptransformatorerna skall vara av typerna 
seriesatellit 100 kVA, ELIT3 100 kVA och ELIT3 200 kVA. Nätstationerna skall placeras 
nära till väg för att vara åtkomliga för service och underhåll samt centrerade för att minska 
spänningsfall och utlösningstid vid långa kabelsträckor. Se figur 3.3 för placering av 
nätstation SUNNA.  

 

Figur 3.3 Placering av nätstation SUNNA. 

På figuren syns en befintlig kopplingsstation som skall ersättas av nätstationen SUNNA. De 
nya nätstationerna placeras där tidigare transformatorer är placerade för att det är lämpliga 
platser för nätstationerna.  
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 Problemlösning, sträckan mellan Toröd och Vik 
Första sträckan av beredningen sker norr om Långekärr skola och är mellan områdena Toröd 
och Vik. Se Figur 3.4 

 

Figur 3.4 - Sträckan mellan Toröd och Vik (https://www.openstreetmap.org)  

Sträckan i beredningen är i svårtillgänglig miljö, Se bilaga C, vilket leder till att olika metoder 
av framdragning av kabel undersöks. Terrängen består av tät skog och branta berg vilket 
skapar svåra förutsättningar. Valet av metod föll på att placera kabel av typ AXAL-TT 
3x95/25  i skyddsslang (SRE) som klamras fast på berget. 

 Rasering av LSP-trafo, Klövedal TT080 
En del av projektet är att rasera en lokaltransformator som är inkopplad på ställverket TT080, 
Klövedal i Långekärr då Ellevio inte vill ha lågspänningsabonnenter inkopplade till ställ-
verket. Anledningen till att de inte vill ha lågspänningsabonnenter direkt kopplade till ställ-
verket är att de vill dela upp lågspänningsnätet och högspänningsnätet.  

Lokaltransformartorn ersätts med en nätstation där lågspänningsabonnenterna kopplas in 
istället vilket innebär att högspänningsnätet och lågspänningsnätet delas upp enligt nät-
ägarens vilja.  

https://www.openstreetmap.org/
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 Tillstånd gällande projekt Långekärrs skola 

3.6.1 Länsstyrelsen 
Beredningen hamnar inom delar av ett naturvårdsområde och i närheten av fornlämningar 
vilket gör att tillstånd hos länsstyrelsen måste sökas. I området finns fem fornlämningar som 
schaktarbetet kommer inkräkta på och kartor skall skickas in som underlag till länsstyrelsen, 
Se Bilaga D. 

3.6.2 Bygglov, projekt Långekärrs skola 
Projektet innebär fyra stycken transformatorstationer som kräver bygglov och ansöks hos 
Tjörns kommun. Ansökan hamnar hos kommunstyrelsens miljö- och samhällsbyggnads-
utskott där en handläggare bedömer ärendet utifrån de förutsättningar som beskrivs i 
ansökan. Exempelvis storlek på transformatorstationerna och var de kommer placeras samt 
utförande på transformatorstationerna. De måste vara målade i en färg som passar in i 
naturen i området. 

Transformatorstationen i VIK hamnar inom Stigfjordens naturvårdsområde vilket innebär 
att bygglovet måste ta länsstyrelsens beslut i beaktande. 

3.6.3 Tryckning under väg 727 
Söder om Långekärrs sker fyra stycken tryckningar under väg 727, Se bilaga E. För att få 
genomföra tryckningarna krävs tillstånd av Trafikverket som är väghållningsmyndighet för 
väg 727. Ansökan innehåller vilket typ av arbete som skall utföras och flertal bilder bifogas i 
ansökan för att tydliggöra var tryckningarna kommer ske. Exempel på bifogad bild till 
trafikverket är Bilaga: E som är en översiktsbild på området. 
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4 Diskussion 
Ellevio lämnar uppdraget att komma fram med en kreativ lösning för sträckan mellan Toröd 
och Vik till TROLK. De två alternativen som övervägs är att antingen upprätta en ny häng-
kabel som det var tidigare eller att klamra en kabel i ett skyddsrör över berget. 

För att komma fram till den bästa lösningen jämförs de två alternativen ekonomiskt där skill-
naderna är en skyddsslang (SRE) på 600 meter eller nya kompositstolpar. I P2-kalkylen enligt 
EBR är det inte någon märkbar prisskillnad för inköp av material. Eftersom TROLKs 
montörer har godare kunskap kring markförlagd kabel än luftledning samt att det är 
oåtkomligt för den maskin som används för att lyfta kompositstolparna, blev valet att placera 
kabeln i skyddsslang. Arbetet kan då utföras med lägre antal arbetstimmar. Ytterligare en 
anledning till att valet föll på markförlagd kabel var att markägaren föredrog det alternativet 
för att hängkabeln inte passade in i omgivningen.  

Beredningen utfördes parallellt med TROLK vilket innebar att ansökningar för tillstånd och 
avtal utfördes av TROLKs projektledare men tillvägagångssättet beskrivs i rapporten. Detta 
för att ansökan för tillstånd och avtal är en lång process och sträcker sig vanligtvis över den 
bestämda tidsramen för examensarbetet. 

Vid väg 727 diskuterades två alternativ kring vilken sida av vägen som kabeln skulle förläggas 
på. Det första alternativet är att placera kabeln på nordvästra sidan av väg 727 och plöja längs 
med åkern. Detta alternativ kräver fyra stycken tryckningar under vägen men mindre intrång 
på kundernas tomt. Se Bilaga E: Väg 727, alternativ 1 

Det andra alternativet är att placera kabeln på sydöstra sidan av vägen. Det innebär två 
stycken tryckningar under vägen och schaktning på tuffare terräng samt mer intrång på tomt. 
Se Bilaga F: Väg 727, alternativ 2 

Vi beslutade att placera kabeln enligt det första alternativet för att underlätta arbetet och för 
att upprätthålla en god relation med kunderna.  
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5 Slutsatser 
Projektet Långekärrs skola är till stor del klart då kartor, kalkyler och scheman har lämnats 
in inom examensarbetets tidsram samt blivit godkända av TROLKs handledare. Det kvar-
stående att göra i projektet är att invänta godkännande för markupplåtelseavtal med 
markägare samt de tillstånd som ansöks hos länsstyrelsen, trafikverket och kommunen.  

Arbetet omfattar nybyggnation av: 

• 2 Stycken nätstationer av typen ELIT 3/100 kVA 

• 1 Styck ELIT 3/100 kVA 

• 1 Styck Seriesatelit 100 kVA 

• 8 Kabelskåp av typen K1CDC420  

• 2,4 km högspänningskabel av typen AXAL-TT 3x95 

• 4 km lågspänningskablar av typerna: N1XE flex 4x95, N1XE flex 4x50 och  
N1XE-U 4x10 

Sedan skall även befintligt nät raseras och hela projektet beräknas ta 4 månader till en kostnad 
av 1,4 miljoner. 
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Bilaga E: Väg 727, alternativ 1 
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Bilaga F: Väg 727, alternativ 2 
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