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EXAMENSARBETE 

Utveckling av arbetsprocesser för lokalnätsbyggnation 

Sammanfattning 
I januari 2005 orsakade stormen Gudrun stor förödelse i de svenska elnäten. 
Återuppbyggnadsarbetet pågår fortfarande samtidigt som stora nyinvesteringar sker. 

Flera av nätbolagen aviserar dessutom en fördubbling av investeringsvolymerna inför 2007. 
För att Vattenfall Service Syd AB (VSS) som entreprenadbolag skall kunna möta denna 
efterfrågan behöver de inte bara expandera utan också effektivisera sitt arbetssätt.  

Syftet med detta examensarbete är att VSS skall få in värdefulla synpunkter och 
förbättringsförslag av utomstående som inte har det traditionella synsättet på 
lokalnätsbyggnation. För att kunna effektivisera verksamheten och frigöra mer kapacitet 
behöver VSS se över sina arbetsprocesser. 

Examensarbetet har utförts bl.a. genom fältstudier i pågående byggnationsprojekt, 
genomgång av projektdokumentation samt intervjuer av personal. Även viss praktik med 
beredare och montörer har genomförts, detta för att öka förståelsen av och insikten i 
arbetssätt och problem. 

Problem som har identifierats är bl.a. brist på kommunikation vid överlämnandet av 
projekten, mycket dubbelarbete vid karthanteringen samt undermåliga projekteringar och 
beredningar. 

Några lösningsförslag på detta kan tänkas vara: 

• Att införa en styrd montörspraktik i 2-3 månader innan man börjar arbeta som 
beredare. 

• Man bör även ha en ökad fokusering på projekteringsunderlaget vid överlämnandet 
så att detta överrensstämmer med upphandlingen. 

• Beredarna som arbetar mot Vattenfall Eldistribution bör arbeta i och utbilda sig i 
hanteringen av Netbas.  
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BACHELOR’S THESIS 

Improvement of working processes concerning 
construction of local power net 

Summary         
The storm named Gudrun hit the Swedish power system in January 2005, and the 
destruction was enormous. The rebuilding of the power net is still ongoing together with 
many new investments. 

Vattenfall Service Syd AB (VSS), as a contractor, need to expand and make their work 
procedures more efficient. This is to meet the new requirements. 

The purpose of this bachelor’s thesis is that VSS will get valuable aspects and improvement 
suggestions from two outsiders who don’t have the traditional approach concerning the 
construction work of local power net.  

This work has been performed during studies in the field, reading project documentation 
and by interviews of personnel etc. Some practical training together with preparing 
engineers and electricians has also been done, in order to increase the knowledge and 
insight of their work procedures. 
Some problems have been identified. They are for instant lack of communication during 
the handing-over of the project, much duplication of work during the handling of maps 
and inferior planning and preparations. 

Thoughtful solutions to these aspects can be a.o.: 

• A mandatory electrician practice for 2-3 months, before entering the profession of 
preparing engineer. 

• You should also increase the focus of the projecting so that the content is 
sufficient. 

• Preparing engineers working against Vattenfall Eldistribution ought to have more 
education in Netbas.   
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Förord 
Detta examensarbete handlar om att identifiera problem som kan uppstå i arbetsprocessen 
vid lokalnätsbyggnation och därefter lämna synpunkter och förslag på förbättringar. 
Examensarbetet sätter punkt på vår utbildning på 120 p till Elektroingenjör med inriktning 
mot elenergisystem. 

 

Vi vill här tacka alla som tagit sig tid att hjälpa oss i detta arbete genom att berätta om sin 
roll i processen, svara på våra frågor och även delge oss sina egna tankar och idéer.  

 

På Vattenfall Eldistribution vill vi speciellt nämna (i alfabetisk ordning):   

Leif Augustsson, Andreas Buhr, Anders Eriksson, Daria Jason, Hans Johansson och 
Gunilla Socha. 

 

På Vattenfall Service Syd nämner vi speciellt (i alfabetisk ordning):   

Björn Berntsson, Birgitta Byström, Håkan Ekström, Lennart Eriksson, Patrick Grotenius, 
Lars Gunnarsson, Henrik Jensen, Anders ”Svullo” Johansson, Alf Karlsson, Nina 
Landgren, Ulf Larsson, Arne Lundgren, Anders Lundqvist, Glenn Ohlsson, Lennart 
Ohlsson, Stefan Oldin, Bengt Sporrong, Marcus Svensson, Ulf Törnros och sist men inte 
minst vår handledare Andreas Mattsson. 
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Nomenklatur 
EBR =  
Elbyggnadsrationalisering, är ett samarbetsprogram inom Svensk Energi, där man sedan ett 
30-tal år arbetar med att ligga i framkanten av branschens tekniska utveckling. [1]  
EBR:s kostnadskatalog för lokalnät utges av Svensk Energi – Swedenergy – AB. 
Målet med katalogen är att tillhandahålla ett instrument för branschen med vilket man i 
olika nivåer kan beräkna kostnader och produktionstider för olika åtgärder på lokal- och 
optonät. 

 

Inskrivningsmyndigheten = 
Om du har köpt ett hus eller annan fast egendom måste du ansöka om lagfart hos 
inskrivningsmyndigheten. I och med denna ansökan blir du upptagen som ägare till 
fastigheten i fastighetsregistret, i vilket alla landets fastigheter är registrerade. 
Inskrivningsmyndigheten är den myndighet som ansvarar för att uppgifter om ägande och 
andra rättigheter i registret är aktuella och kontrollerar att handlingar gällande köp och 
andra förvärv av fastigheter uppfyller de formella kraven.  
Inskrivningsmyndigheten prövar också ansökningar om inteckningar och om inskrivning av 
rättigheter som tomträtter, nyttjanderättsavtal och servitut. Om handlingen är formellt 
korrekt registreras den i fastighetsregistrets inskrivningsdel. 
Inskrivningsmyndigheten fastställer också eventuell stämpelskatt. [2] 

 

Avdelningar inom Vattenfall Eldistribution AB: 

• Nätinformation (f.d Dokumentation): Dokumenterar och förvarar slutförda 
projekt. 

• Nätanalys: Gör framtida nätplaner. 

• Optimering: Projekterar tänkt kabelförläggning. 

• Nätkundteknik: Arbetar med nyanslutningar. 

• Genomförande: Upphandlar beredningar och utförande, köper in stationer, 
transformatorer och kabel. 

• Anläggningsförvaltning: Arbetar med nätplanering. 

 

Avdelningar inom Vattenfall Service Syd AB: 

• Beredarstöd: Ny funktion som är tänkt att avlasta beredarna. 

• Skog & Mark: Arbetar bl.a. med skog- och markvärdering och karthantering. 
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1 Inledning 
Till grund för detta examensarbete ligger en projektbeskrivning, som är skriven av 
Vattenfall Service Syd AB (bilaga B). 

1.1 Bakgrund 
Stormen Gudrun orsakade stor förödelse i de svenska elnäten. 
Återuppbyggnadsarbetet pågår fortfarande samtidigt som stora nyinvesteringar sker i 
näten. Flera av nätbolagen aviserar dessutom en fördubbling av investeringsvolymerna 
inför 2007. För att Vattenfall Service Syd AB (VSS) som entreprenadbolag skall kunna 
möta denna efterfrågan behöver de inte bara expandera utan också effektivisera sin 
verksamhet. Traditionellt sker utrullningen av ett lokalnätsprojekt som ett 
”stafettlopp”. Även om det är vedertaget i branschen, är det långt ifrån säkert att detta 
är det mest optimala. 

Nedan beskrivs de olika faserna i ett traditionellt lokalnätsprojekt: 

Förstudie 
Förstudien utförs av nätbolaget d.v.s. kunden i det här fallet. Förstudien omfattar en 
ledning eller ett område som behöver byggas om. 

Projektering 
Oftast gör nätbolaget projekteringen. I projekteringen tar man fram nätberäkningar, 
förslag till kabelsträckningar, storlek på transformatorer och en s.k. projektkalkyl P1. 
Kalkylen fås från EBR:s kostnadskatalog [1]. 

Beredning 
Beredningen utförs oftast av VSS eller anlitad underentreprenör. Den realiserar själva 
projekteringen. I beredningen ingår bl.a. fastställande av ledningssträckningar och 
nätstationsplacering i fält, bygglovsansökningar, kontakt med markägare, 
Länsstyrelsen, Banverket, Telia, Vägverket samt framtagande av en mer noggrann 
projektkalkyl P2 (från EBR) [1].  

Utförande 
En projektledare tar över projektet från beredaren och bokar in de resurser som 
behövs för arbetets utförande. Detta utförs av VSS tillsammans med 
underentreprenörer.  
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1.2 Bolagets historik 
Vattenfall Elnät Service AB (VESAB), bildades den 1 september 1997. Då var det ett 
enda bolag i hela Sverige. 

I början av 2001 bytte man namn till Vattenfall Entreprenad Service AB, fortfarande 
VESAB. Då ingick även Vattenfall Generation Service Thermal Power (VGST) och 
Vattenfall Generation Service Hydro Sweden (VGS HS).  

I oktober 2001 bildades två bolag av dåvarande VESAB – 
Vattenfall Service Nord AB (VSN) och Vattenfall Service Syd AB (VSS). Gränsen 
mellan bolagen går utefter Dalälven. 
Vattenfall Service Syd bestod av tre regioner: Väst, Öst och Mellan 

I januari 2004 ombildades VSS. De tre regionerna ersattes av Resultatenheter enligt 
följande: 

• Nordvästra Götaland, Sydvästra Götaland och Östra Götaland 

• Bergslagen, Roslagen och Stockholm 

• Vatten- och Värmekraft  

• Byggnation 

I april 2004 övertog VSS industriunderhållet på Eka Chemicals och Resultatenhet 
Process bildades. 

I Januari 2005 gjordes ytterligare en omstrukturering. Resultatenheten Vatten- och 
Värmekraft slogs samman med Process och en ny resultatenhet, Energi och Industri, 
bildades. Där ingår även Uppsala Värme, där VSS sköter underhållet. 
I Mellansverige slogs funktionerna i tre resultatenheter samman och övergick till två 
resultatenheter, Roslagen och Stockholm. 

VSS består idag av totalt 7 resultatenheter. Dessa är: 

• Nordvästra Götaland 

• Sydvästra Götaland 

• Östra Götaland 

• Stockholm 

• Roslagen 

• Byggnation 

• Energi & Industri 

Teknikområden inom VSS visas i bilaga A. 

Idag representerar VSS ”Ett Vattenfall – Nr 1 för Kunden”. 
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1.3 Syfte och mål 
Syftet med examensarbetet är, att VSS skall få in värdefulla synpunkter och 
förbättringsförslag av studenter som inte har det traditionella synsättet på 
lokalnätsbyggnation. 
Genom att utföra denna studie får studenterna värdefulla kontakter och kunskap om 
ett av de högst prioriterade områdena inom elbranschen idag. 
I examensarbetet får eleverna även generella kunskaper om projektering, beredning 
och projektledning, vilka alla är efterfrågade kompetenser idag. 

Målet med examensarbetet är att: 

• VSS med hjälp av nya synpunkter och förslag skall optimera arbetsprocesserna 
för lokalnätsbyggnation. 

• VSS genom optimering skall frigöra resurser, för att på så vis öka 
produktionsvolymerna och därigenom bidra till att nätbolagen når sina 
investeringsmål. 

• Studenterna får utföra ett intressant och utvecklande examensarbete, som ger 
värdefulla kunskaper inom lokalnätsbyggnation. 
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2 Förutsättningar 
Flödet i ett lokalnätsprojekt framgår av Figur 1. Vi har i vårt arbete fokuserat på 
beredarrollen och tittat närmare på angränsande snitt, sett utifrån denna.  

 

Beredning 

Projektledning

Utförande Projektering 

VSS eller annan 
entreprenör 

Dokumentation 

Nätägaren t.ex.  
Eldistribution, 
Fortum 

Vattenfall Service Syd AB 

 
Figur 1. Flödesschema. 

 

2.1 VSS grundfrågeställningar 
För att kunna effektivisera verksamheten och frigöra mer kapacitet, behöver VSS se 
över sina arbetsprocesser.  Några av deras frågeställningar är: 

– Är vi fast i våra traditionella roller? Kan det i så fall hämma framdriften i projekten? 
– Blir det ett glapp vid varje överlämning i ”stafetten”? Hur kan detta undvikas? 
– Kan vi ta hjälp av andra kompetenser vid beredning och utförande, t.ex. lantmätare 
och farmartjänst? 
– Kan en beredare ta mer projekteringsuppgifter som t.ex. nätberäkningar, om denne 
avlastas från tillståndsansökningar och markupplåtelseavtal etc.? 
– Kan beredaren ta på sig mer av projektledarens uppgifter eller vice versa? 
– Kan vi jobba annorlunda nu, när vi nästan enbart bygger kabelnät? Blir 
beredarrollen mer ”akademisk” om nätberäkningar och dimensionering ingår? 
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2.2 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att omfatta: 
– Arbetsprocesser inom området lokalnätsbyggnation 0,4/24 kV.  
– Studierna omfattar projektering, beredning och projektledning. Även en viss del av 
utförandet har studerats. 
– Nätägaren/kunden förutsätts vara Vattenfall Eldistribution. 
– Examensarbetet är dessutom avgränsat i tiden och sträcker sig över 10 veckor. 

 

2.3 Metod 
Examensarbetet utförs bl.a. genom fältstudier i pågående byggnationsprojekt, 
genomgång av projektdokumentation samt intervjuer av personal. Även viss praktik 
med beredare och montör genomförs för att öka förståelsen av och insikten i 
arbetssätt och problem. 
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3 Insamling av information om processen  
Genom att intervjua, diskutera och samtala med personal inom Vattenfall har 
informationen samlats in. Vi har under en tid varit med personal inom de berörda 
yrkesområdena i deras vardag. Detta har gjort att vi lättare kunnat förstå vikten av ett 
korrekt överlämnande av projekten. Dessutom har vi fått större förståelse för de svar 
vi fick på våra frågor, då vi känt oss mer insatta. 

 

3.1 Dokumentations- och beräkningsprogrammet Netbas  
Det dataprogram som används framförallt på Vattenfall Eldistribution är Netbas. Det 
används som både geografiskt och elektriskt program, där man kan göra alla 
nätberäkningar.  
Den geografiska delen innehåller olika typer av kartor: 

• Den mest storskaliga kartan är Primärkartan. Den fås från kommunen och är 
väldigt detaljrik.  

De följande typerna hämtas alla från Lantmäteriet:  

• Fastighetskartan där man kan se fastighetsbeteckningarna.  

• I Terrängkartan får man topografin. 

• Översiktskartan är den mest småskaliga. 

Det finns olika kartskikt som innehåller fornlämningar, vattenskyddsområden, 
skyddsbiotoper m.m. 

Projektören använder en del av Netbas som kallas planmodulen, när de gör sitt 
lösningsförslag. Planmodulen är dock ingen ”levande fil” som man kan arbeta vidare i. 

Beredaren har möjlighet att skapa ett underförslag till projektörens lösningsförslag där 
han/hon kan göra sina eventuella ändringar. Då har beredaren tillgång till x- och y-
koordinaterna, vilket gör karthanteringen lättare. Detta underförslag kan sedan bifogas 
originalförslaget till Nätinformation (f.d. Dokumentation). 

Med rätt förutsättningar är Netbas ett innehållsrikt och användbart program, som 
behandlar både kartor och elektriska beräkningar. Det innehåller även 
fastighetsägarförteckning samt annan användbar information. Detta medför tyvärr att 
programmet blir något tungjobbat, då det är komplext.  

Netbas används i huvudsak av Vattenfall Eldistribution AB. Fortum och E.ON 
använder sig av andra program. 
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3.2  Processen vid Vattenfall Eldistribution AB 
I nätbyggnationsprojekten inom Vattenfall Eldistribution arbetar man i team. Det 
finns 8 team som är geografiskt uppdelade. I varje team finns representanter från olika 
arbetsområden. Dessa är Nätanalys, Optimering, Nätkundteknik (nyanslutningar), 
Nätinformation, Genomförande, Driftoptimering samt Driftplanering. Teamarbetet 
är relativt nytt och körs på prov.  

Ärendet initieras genom analys av Nyanslutning, Nätanalys eller 
Anläggningsförvaltning. Via ett prioriteringsförfarande lämnas ärendet över till 
Anläggningsoptimering, som projekterar en tänkt kabelförläggning med hjälp av 
Netbas. En projektbeskrivning görs och ärendet lämnas över via Genomförande till 
exempelvis VSS för beredning eller för beredning och utförande. Efter utförandet 
genomförs en besiktning av ärendet, som vid godkännande lämnas över till 
Nätinformation (f.d Dokumentation) för slutdokumentation. 

Processen inom Eldistribution visas i Figur 2. 

 
 

 

Figur 2: Processen inom Eldistribution 
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3.2.1 Projektör/Optimerare 
Följande arbetsuppgifter ingår i projekteringen: 
 

• Kartunderlag   Finns i Netbas 

• Sträckning/nätstruktur  Finns i Netbas 

• Placering av nätstationer  Finns i Netbas 

• Bestyckning av nätstationer   

• Nätberäkning HSP/LSP  Verktyg Netbas 

- Kortslutningseffekt  Verktyg Netbas 

- Spänningsfall  Verktyg Netbas 

- Lastberäkningar  Verktyg Netbas 

- Utlösningsvillkor  Verktyg Netbas 

- Jordslutningsströmmar  Verktyg Netbas 

• Framtagning underlag  Projektbeskrivning 

• P1-kalkyl   Beslutsunderlag 

• LCC, LCA   Beslutsunderlag 

• Abonnentförteckning  Finns i Netbas 

• Nätschema   Autocad 

Arbetsflödet inom optimering börjar med en prioritering efter vissa kriterier, av 
förstudierna inom Anläggningsförvaltning (nätplanering), Nätkundteknik 
(nyanslutningar) och Nätanalys (framtida nätplaner). Därefter sker en förprojektering 
innan beslutshanteringen. När detta är gjort lämnas projektet över till genomförande. 

Analysfasen anser vi ligga utanför vår avgränsning. 

 

Projektörernas kommentarer från våra möten: 

– Abonnentförteckningen borde ligga på beredaren. 

– Det vore bra om beställningen från Eldistribution inte behövde innehålla kartor, 
utan att beredaren själv kunde ta ut dessa från Netbas innan första kontakten med 
markägarna. Detta gör att beredaren kan få kartan i den skala som passar bäst för 
ändamålet. 
– Efter eventuella ändringar av kabelförläggningen bör dessa kunna föras in direkt i 
Netbas. 

Detta kräver att beredarna utbildar sig i programmet, samt att alla får full tillgång till 
det. 
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Projektörerna har en tanke om önskad arbetsfördelning: 
Eldistribution: sköter högspänningen + effektberäkningar gällande transformatorer. 
VSS: sköter lågspänningen + beräkning av utlösningsvillkor samt spänningsfall. 

Netbasproblemet: 
Man arbetar med möjligheten att kunna göra en urtankning från Netbas till beredarna, 
så att de sedan kan arbeta vidare i densamma. Tanken är att använda ett program som 
heter ”Safari”. 
En annan idé som kom upp var att beredarna skulle kunna förfoga över ett ”eget” 
Netbas som de skulle arbeta i för att sedan kunna skicka resultatet till Eldistribution 
för införande i systemet. Då skulle man slippa ett omritningssteg.  

Frågor angående Länsstyrelsens hantering av underlag diskuterades. Eldistribution ser 
ingen vinst i att de skulle kontakta Länsstyrelsen i ett tidigt skede. De tror inte att 
tiden skulle kapas, eftersom man inte kan söka samråd förrän sträckningen är klar och 
det är den inte förrän beredningen är gjord. 

Projektörerna bör alltid kontrollera kartskikten med diverse skyddsområden, innan de 
gör projekteringen. Detta för att minska riskerna att den tänkta kabelförläggningen 
t.ex. hamnar i ett naturskyddsområde. 

 

3.2.2 Projektbeställare/Genomförare 
Genomförarens uppgift är upphandling av beredning och utförande. Även inköp av 
stationer, transformatorer och kabel ligger på genomföraren. Hit skickas också förslag 
från beredaren gällande t.ex. bestyckning av stationerna. 

Till grund för upphandlingsförfarandet ligger LOU – lagen om offentlig upphandling.  

Investeringsbesluten kan innebära ramavtal eller fastprisupphandling med antingen 
totalentreprenad, dvs. både beredning och utförande, eller utförandeentreprenad. Det 
är beställaren som avgör om det blir ramavtal eller på fastpris.  

Alla projekt vars kostnad ligger under 200 000 kr går alltid från Vattenfall 
Eldistribution till Vattenfall Service (serviceavtalet). 
Vid de arbeten som hamnar mellan 200 000 kr och 1 000 000 kr gäller ramavtalet, 
som innebär en sorts prioriteringslista, där VSS ligger på 5:e-6:e plats. Om någon av 
konkurrenterna som ligger före på listan kan ta jobbet får de det, men om alla de som 
är före tackar nej, hamnar beställningen hos VSS. 
De projekt som ligger över 1 000 000 kr medför att VSS är med och räknar på jobbet 
som övriga konkurrenter. 

När arbetet sker på fastpris, är priset bestämt från början i upphandlingen och är 
baserat på tider och kostnader som hämtas från P2-kalkylen. Vid ramavtal har man 
löpande fakturering, och då får man betalt efter de timmar som man verkligen arbetar. 
Tiderna i EBR:s kostnadskatalog stämmer tyvärr inte alltid så bra överens med 
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verkligheten.  
EBR har blivit ett vedertaget sätt att kostnadsbedöma beredartiden, men den är inte 
avsedd att användas vid tecknande av avtal. Den är främst avsedd att ge projektören 
en uppskattning av kostnaden för projektgenomförandet.  
Det har på senare tid fokuserats på EBR – Beredartid, så en revision av EBR-
katalogen gällande detta är tänkt att släppas i 2007 års utgåva.   

Man kan se en skillnad mellan tiden före och efter stormen Gudrun i andelen 
ramavtal/fastprisupphandlingar. Innan Gudrun anlände till vårt land, var övervägande 
delen av beställningarna på fastpris, efteråt har fastprisupphandlingarna minskat 
markant. 

Man har ett gemensamt byggmöte 1ggr/mån, dels mot beredning och dels mot 
utförande. Medverkande vid dessa möten är projektledare från VSS, projektbeställare 
och representant från nätkundteknik (nyanslutning). 

Projektbeställarnas tankar som kom fram under mötet: 

– Det vore bra om man kunde höja gränsen från 200 000 kr för VSS serviceavtal, så 
att fler jobb kunde genomföras smidigare. 

 – De efterlyser även ett enklare förfarande för dessa jobb, som tillhör serviceavtalet. 
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3.3 Processen vid Vattenfall Service Syd AB 
Vid överlämningen från nätbolaget gås relevant affärsdokumentation och andra krav 
igenom. Man ser över hur uppgörelsen ser ut i sin helhet. Därefter förbereds projektet 
genom planering och beredning. En Serviceorder alternativt Servicemeddelande 
upprättas och den innefattar ansvarig utförare, arbetsbeskrivning, slutdatum samt 
behov av material och utrustning. De resurser som är erforderliga, klargörs och bokas. 
Vid behov genomför projektledaren och ansvarig utförare en genomgång av 
uppgiften. Ansvarig utförare tar över ansvaret för att genomföra och avrapportera 
projektet. Vid behov håller utföraren en genomgång med medarbetarna kring vad som 
skall utföras och hur det är planerat att ske. Projektet genomförs och levereras/sätts i 
drift. När projektet avslutas sker en rapportering av resultat samt överlämning av 
slutdokumentation till kund. Återrapporteringen från utföraren till projektledaren sker 
på Serviceordern/-meddelandet. I den beskrivs att arbetet är utfört samt eventuella 
reståtgärder eller avvikelser m.m. noteras. Processen inom VSS beskrivs i Figur 3. 

 
Figur 3: Processen inom VSS 

Framtidsidéer inom VSS: 

Eftersom det idag är stor brist på beredare, har tankar vuxit om att kanske se sig om i 
grannländerna för att få arbetskraft. Man kan exempelvis söka hjälp av ”färdigbakade” 
och självgående beredare i Baltikum. 

Dock ser man vissa problem i detta. Bl.a. kan språkproblem uppstå i kontakten med 
markägarna. Detta ser man i och för sig en lösning på, om man kan utöka 
beredarstödens uppgifter till att även täcka in de personliga markägarkontakterna. 
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3.3.1 Beredare 
Följande arbetsuppgifter kan enligt EBR [1] ingå i beredningen, beroende på 
omfattningen av projektet: 

• Elektrisk kontrollberäkning efter beredning 

• Arbetsbeskrivning/arbetsorder 

• Kalkylering (P2) 

• Projektinformation 

• Beredningsunderlag, kartor m.m. (från Lantmäteriet, ej äldre än 3 månader) 

• Rekognosering 

• Stakning inkl. tillstånd (för luftledning) 

• Avvägning, profilritning (för luftledning) 

• Markundersökning (ofta med georadar, ibland slås spett i marken) 

• Konstruktion 

• Byggprotokoll 

• Materialsammanställning 

• Metodval, förslag 

• Planering av depåer, trumplatser m.m. 

• Kartritning, scheman 

• Montagebeskrivning 

• Protokoll, jordtagsuppgifter 

• Dokumentation – kartor, kabelskåpskort 

• Markägarförteckning (från Lantmäteriet, ej äldre än 3 månader) 

• Markavtal 

• Markvärdering 

• Tillstånd, bygglov m.m. (innebär kontakter med Vägverket, Banverket, 
Kommuner, Teleoperatörer och olika myndigheter; ex Sjöfartsverket, 
Länsstyrelser m.m.) 

• Underlag för ledningsrätt 

• Arbetsmiljöplan 

• Trafikanordningsplan (försöker man lägga ut på schaktmaskinentreprenör) 

• Uppföljning av utfört arbete 

• Sambyggnad och samförläggning 
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Utöver detta tillkommer att under arbetets gång hålla kontakt med dels den externa 
entreprenörens arbetsledning, dess underentreprenörer och egna montörer. Uppstår 
problem eller frågeställningar angående jobbet, kontaktas oftast beredaren för att 
avhjälpa dessa. Hos VSS har ofta beredaren rollen som problemlösare.  
Det här är några punkter som är viktiga och det ofta läggs ner mycket tid på. De kan 
dessutom vara svåra att få betalt för. 

Undersökningar har visat att på fem år har beredarens tid fördubblats enligt kalkylen. 
För fem år sedan höll en beredare igång tre arbetslag och idag bara ett lag. Det visar 
på att beredaren har så mycket mer att göra i varje projekt. 

En Beredarpärm har tagits fram av Eldistribution i början av 2006. Den skapades när 
fyra olika bolag inom Eldistribution slogs ihop till ett enda och man efterfrågade ett 
enhetligt arbetssätt för alla beredarna. Grundtanken var att alla beredningar skall se 
lika ut. Det var många som ville få sin vilja igenom och därmed blev pärmen ganska 
omfattande. Den innehåller 31 flikar, där varje flik beskriver förväntad arbetsinsats. 

Vid beredning i ett område tas mycket hänsyn till ekonomin. Man får ta ställning till 
hur mycket olika saker, såsom exempelvis materiel, maskiner och metoder kostar och 
jämföra de olika alternativen. 

Det finns flera beställare på nätbolaget som inte alltid har kontroll på varandras 
projekt. Ibland har beredarna inte så många jobb på gång och har lättare att hålla de 
tider som sätts. Vid andra tillfällen kan de få flera jobb samtidigt av olika beställare 
och då blir det naturligtvis svårare att hålla de tider som satts.  

Vid diskussioner och intervjuer med flera beredare har upptäckts att skillnader finns i 
arbetssätt. Några har arbetat som montörer i flera år och har bra kännedom om hur 
arbetet bäst bör utföras och vet vilket material som behövs. Andra kommer mer eller 
mindre direkt från skolbänken och har inte samma praktiska erfarenhet, men har 
däremot istället de teoretiska kunskaperna. En kombination av de båda vore självklart 
det bästa, men är inte helt lätt att uppbringa. 
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Nedan följer svar och kommentarer på frågorna som är ställda utifrån VSS 
grundfrågeställningar (kap.2): 

Fråga 1: Är vi fast i våra traditionella roller och kan det i så fall hämma framdriften i 
projekten? 

Kommentarerna på denna fråga går isär något. 

– Man kan se en tendens att alla är fast i sina roller till viss del. De nyutbildade är mer 
flexibla och formbara. 

– När man följer beredarpärmen till punkt och pricka, så blir man dock fast i sina 
roller. 
De mer erfarna beredarna ser sig dock inte fast i traditionella roller som hämmar 
framdriften i projekten. När arbetet lämnas över från projektören till beredaren saknas 
ibland en del information. Denna söker då ofta beredarna själva upp och gör då mer 
än vad som egentligen förväntas av dem, för att det blir smidigare än att skicka tillbaka 
projektet för komplettering. Tyvärr så debiteras detta arbete väldigt sällan. Det händer 
även att beredarna leder utförandet på mindre jobb. 

 

Fråga 2: Blir det ett glapp vid varje överlämning i ”stafetten”? Hur kan detta 
undvikas? 

– Det ses inte som att det blir något glapp vid överlämnandet av ”stafettpinnen” men 
ibland innehåller projekteringen bara ”ett rakt streck” på kartan, vilket genererar mera 
arbete. 

– Beredarna hjälper ibland projektören, t.ex. genom att de är mycket ute på jobben 
och har kontakter med andra entreprenörer. De kan därigenom få till sig tidig 
information om kommande projekt från exempelvis Vägverket. Detta öppnar upp en 
möjlighet till ett eventuellt samarbete, som i sin tur kan sänka projektkostnaden. 

– Kommunikationen är bristfällig och saknas i många fall helt. 

 

Fråga 3: Kan vi ta hjälp av andra kompetenser vid beredning och utförande, t.ex. 
lantmätare och farmartjänst? 

– Nytt arbetssätt är nu att Skog & Mark (se avsnitt 3.3.3) tar hand om 
markvärderingar och avtal. Visst kan beredarna värdera mark, åtminstone där det inte 
är skog, genom att följa EBR, men lantmätarna kan det ju bättre. 

– Det är positivt att ta hjälp av Skog & Mark vid markvärdering i större projekt. Vid 
små projekt kan det ta onödig tid att gå via dem om de har flera andra projekt vid 
sidan att göra. 
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Fråga 4: Kan en beredare ta mer projekteringsuppgifter som t.ex. nätberäkningar, om 
denne avlastas från tillståndsansökningar och markupplåtelseavtal etc? 

– Ja, det kanske vore bättre om samma person gjorde både projektering och 
beredning, för att få helheten i projektet. 

– Man ser inget hinder i att utöka beredarrollen till att innefatta även projektering, 
men det ekonomiska måste följa med. Deras arbete idag innehåller ofta vissa bitar 
projektering utan att det förhandlats från början, p.g.a. bristfälliga underlag från 
beställaren. Det knepiga här är att få betalt för utfört arbete. P2:an innehåller inte 
denna arbetsuppgift, utan måste göras upp i efterhand. 

 

Fråga 5: Kan beredaren ta på sig mer av projektledarens uppgifter eller vice versa? 

– Experiment på detta genomförs redan idag, vilket fallit ut bra. Beredaren har vissa 
bitar av projektledarens arbetsuppgifter i sitt arbete, t.ex. överlämnandet till 
montörerna, men de ekonomiska bitarna och administrationen ligger kvar på 
projektledarens ansvar. 

 

Fråga 6: Kan vi jobba annorlunda nu när vi nästan enbart bygger kabelnät? Blir 
beredarrollen mer ”akademisk” om nätberäkningar och dimensionering ingår? 

– Även om det mest byggs kabelnät, behöver en beredare kunskaper om 
ledningsarbete, för att kunna byta ut ledningar eller ansluta till dem osv. Det är svårt 
på många ställen i Bohuslän att gräva ner kabel, eftersom det finns så mycket berg.  

– Nej, som beredare behöver du kunna arbeta både med kabel och med luftledning. 
Beredarrollen behöver inte bli mer ”akademisk” eftersom allt görs i olika datasystem, 
men det kan vara bra att veta varför resultaten av beräkningarna blir som de blir. 
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3.3.2 Beredare överliggande nät 
Beredare på överliggande nät arbetar med spänningar mellan 20-400 kV. 

Tankar och kommentarer efter samtal med beredare på överliggande nät, 
storlinjen: 

Vid ombyggnad av ledning där sträckan är oförändrad behövs ingen ny 
markägaruppgörelse. När ledning byts till kabel måste man göra nytt avtal. 

Beredaren låter ofta den första markägarkontakten göras av någon på Skog & Mark, 
eftersom den personen kan svara på de vanligaste frågorna som handlar om markens 
värde och vilken ersättning markägarna kan få. 

Problemet med att vara beredare, är att man måste kunna många olika arbetsområden. 
Det bästa är att utnyttja den kompetensen som finns i bolaget, såsom Skog & Mark 
och beredarstödet. 

Innan beredning måste man veta linarean eftersom olika areor beter sig på olika sätt, 
de har olika häng och olika spann. Medelspann = Ledningens längd/Antal stolpar. 

Vid stolpdimensionering måste man räkna på vertikala och horisontella krafter. 
De vertikala krafterna fås fram genom att mäta upp halva längden mellan två stolpar 
på bägge sidor om en stolpe och multiplicera den längden med linans tyngd. 
De horisontella krafterna utgörs framförallt av vinden när det blåser. 

Vid köld kan man få uppåtriktade krafter, s.k. lyftkrafter. Man måste även ta hänsyn 
till lokal islast, om det finns underliggande lina (högst spänning överst). 

Det är viktigt att veta markförhållande vid stolpsättning. 

EBR ses som branschens ”smala lycka”. Den visar en standard så att alla jobbar lika. 
Gäller upp till 66 kV. 
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3.3.3 Skog & Mark – Beredarstöd 
I och med den ökade efterfrågan på beredare har dessa fått ökad arbetsbelastning. 
Man har sett över deras arbetssituation och arbetat fram en ”ny” yrkesroll - 
beredarstöd. Denna är tänkt som ett stöd till beredaren, för att underlätta arbetsflödet 
och tidsåtgången för aktiviteter som egentligen inte är direkt förknippad med den 
tekniska beredningen av ett jobb. På VSS i Båberg består detta stöd idag av en 
lantmäteriingenjör och en naturgeograf. De servar även de andra VSS-kontoren i 
upptagningsområdet.  

Deras arbetsuppgifter består idag av:  

• Kontrollera miljöpåverkan 

• Myndighetskontakter (samråd och tillstånd) 

• Kartmaterial 

• Upprätta markägarförteckning 

• Föravisera markägare inför kommande projekt. 

Dessa uppgifter kan i sin förlängning komma att innefatta även inskrivning av 
markupplåtelseavtal hos Inskrivningsmyndigheten [2]. Detta skulle avlasta 
Eldistribution. 

Idag ser flödet ut så här: 

Beredare eller Skog & Mark upprättar markupplåtelseavtal (servitut) → fastighetsägare 
→ beredare/Skog & Mark → projektledare → eldistribution skriver under som 
nätägare → Inskrivningsmyndigheten → nätägare arkivering. 

Tänkt flöde: 

För att avlasta Eldistribution har man en idé om ett tänkt flöde: 

Beredare eller Skog & Mark upprättar markupplåtelseavtal (servitut) → fastighetsägare 
→ beredare/Skog & Mark → projektledare → beredarstöd skriver under → 
Inskrivningsmyndigheten →  nätägare arkivering. 

Även mark- och skogsvärderingen ligger idag på beredartjänsten, men är tänkt att 
läggas över på avdelningen Skog & Mark, vilka oftast gör en mer rättvis värdering. 
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På Vattenfall Eldistribution används programmet Netbas. 
Eldistribution skickar ett lösningsförslag i planmodulen. I den kan inga ändringar 
göras, utan kartan ritas om i valfritt program. Alla beredare använder inte Netbas, dels 
pga. säkerhetsfrågor och dels pga. att de är vana vid andra program, som MS Excel 
och MS Visio.  

Inom avdelningen Skog & Mark används ett kartritningsprogram som heter Mapinfo. 
Det anses vara ett smidigt program, varur man snabbt och lätt får bl.a. GPS-
koordinater och fastighetsägarförteckning. Om man inte använder planmodulen går 
det att exportera filer i dxf- eller shape-format från Netbas. Då fås de rätta 
koordinaterna direkt och man slipper rita om kabelsträckningen och sparar därmed 
både tid och arbete. Karthanteringen framgår av figur 4. 

 

N etbas
(Planm odul)

G rundprogram

M apinfoG eografiskt
(X & Y –koordinater)

E xport (från bef. an l. i N etbas, e j från P lanm odul)

Form at .dxf, .shape

Im port till N etbas

Form at .dxf, .shape

M S V isio M S Excel M S W ord

R ita om R ita om

K A R TPR O G R A M

 

Figur 4. Karthantering vid VSS. 
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3.3.4 Projektledare                                    
Projektledaren (PL) leder arbetet och har ansvar och befogenheter för sin verksamhet 
ur såväl teknisk-, kvalitets-, miljö-, arbetsmiljömässig, administrativ som ekonomisk 
synvinkel. PL är även affärsmässigt ansvarig.  
PL upprättar kalkyler, samt ansvarar för att resursramar och tidplaner tas fram och 
följs upp.  

PL svarar mot Verksamhetsområdeschefen (VO) för att verksamhetens mål 
uppnås och ansvarar för löpande kundkontakter. 

Inom VSS är projektledarens ansvarsområden lite olika, beroende på vilken 
avdelning man tillhör. Som ett exempel beskrivs projektledarens arbetsuppgifter 
inom TENG (Tjänster Entreprenad Nordvästra Götaland), som består av 
följande: 

• Ansvarar för att order läggs upp i ekonomisystemet. 

• Upprättar serviceorder, där mål, omfattning och nödvändiga resurser anges. 

• Leder genomförandet, vid behov utse delprojektledare eller ansvarig utförare. 

• Vid behov genomföra genomgång på plats (uppstartsmöte). 

• Ansvarar i samråd med verksamhetsområdeschefen för kundkontakter och 
anbudsarbete ur teknisk, tidsmässig eller ekonomisk synvinkel. 

• Ansvarar för fakturering och rapportering till kund. 

• Rapporterar brister och kompetensbehov till verksamhetsområdeschefen. 

• Ansvarar för erfarenhetsåterföreningen från verksamheten och att information 
om denna sprids till berörda. 

• Attest Tid & Resa. 

• Övriga personalärenden. 

• Genomför kompetens/målsamtal. 

• Deltar vid lönesättning av underställd personal. 
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Kommentarer från projektledare:  

– Det är viktigt att klargöra gränssnitten mellan Eldistribution – beredare, för 
kostnaden i projektet.  

– Storleken av beredarinsatsen borde vara fastställd vid upphandlingen från 
Eldistribution. Denna kan variera mycket idag.   

– Beredarens arbetsuppgifter kanske behöver klargöras bättre 

– Rollen som projektledare kräver att man är flexibel som person och har förmåga att 
delegera vissa arbetsuppgifter till t.ex. erfarna montörer. 

– En sammanslagning av beredarrollen och vissa delar av projektledarrollen är kanske 
något att tänka på. Detta genomförs idag på prov med lyckat resultat. 
De arbetar idag med förskjutet gränssnitt som verkar fungera bra. Detta innebär att 
beredaren tar en del projektledaruppgifter och avlastar projektledaren, som har 
mycket administrativa arbetsuppgifter. Det känns naturligt, då beredaren ju är insatt i 
projektet från beredningen och kan lämna över bättre till montörerna. Arbetsgången 
är idag: uppstartsmöte – beredaren – PL, som slutför det ekonomiska. Detta har 
provats i två projekt hittills, och tanken är att detta arbetssätt skall innefatta även 
resten av beredarna i gruppen på sikt.  

 

3.3.5 Projektledare kundnära arbeten 
Projektledarna som arbetar med kundnära arbeten har bara småjobb och de är ofta 
akuta. De får alla sina jobb via Spinnet, ett datasystem som funnits i ca 1 år, och de 
kommer alltid ifrån Vattenfall Eldistribution. Det är beställaren på Eldistribution som 
avgör när arbetet ska skickas till projektledarna på kundnära arbeten. Det finns en 
gräns vid 100 000 kr. De arbetar inom hela VSS Nordvästra Götalands område. 

Projektledaren avgör själv om det behövs göras en beredning eller inte. Vissa arbeten, 
typ mindre nyanslutningar eller servisändringar, är så små att de ej behöver beredas 
utan kan lämnas direkt till montör. De jobb som ska beredas, skickas till den som är 
samordnande beredare. Därefter fördelar denne ut jobben till lämplig beredare. De 
färdigberedda arbetena lämnas till projektledaren som vidarebefordrar till montörerna. 

Senaste versionen av Spinnet medför att man får bättre koll på alla inkomna arbeten. 
Spinnet medför också en minimering av papper. Vid snabba ärenden skickas endast 
de nödvändigaste dokumenten till Eldistribution och beredarpärmen kan frångås.  

De flesta jobben sker på löpande räkning, dvs. att man får betalt för antalet timmar 
som läggs i arbetet. Vissa saker sker på fastpris. 

Eftersom en del av deras arbeten är akuta så det kan vara svårt att planera. De 
upplever ofta stor tidspress och periodvis har de mycket att göra. De kan endast 
använda de montörer som inte arbetar i något projekt (s.k. projektmontörer). 
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3.3.6 Montör/Utförare                                 
Som en sista länk i kedjan kommer montörerna. De tar emot den färdiga beredningen 
från beredaren/projektledaren, och ser till att få den utförd. Montören arbetar i lag 
med en grävmaskinist, vilken i vissa fall även har en begränsad el-utbildning. 
Arbetsuppgifterna är mycket varierande. Dessa kan bestå av t.ex. kabelskåpsbyten och 
kabelskarvning i de mindre projekten, samt schaktning, plöjning och tryckning under 
väg i de lite större. Arbetsklimatet gentemot beredaren ses i allmänhet som bra, dock 
finns det en del som skulle kunna förbättras. 

Tankar från montörer: 
Ibland får montören en beredning (planering) som stämmer bara till kanske 30-40 %. 
Det kan ju knappast vara acceptabelt. Om så mycket måste ändras, blir det merarbete 
för montören. Andra stämmer till nästan 100 %. Det finns ju självklart skillnader 
mellan en erfaren och en ny beredare.  
I beredningen saknas ibland tydlig schaktplan, småmaterial i materiallistan t.ex. tejp 
och märkmaterial, tillhörande materialsatser, käppmarkering för transformatorstation, 
kabel, kabelskåp, pressningar under väg samt kabelsträckning ungefär var femtionde 
meter beroende på terräng.  

Montörerna ser en fördel med att förtydliga beredningen med digitalfoton. 
Projektledaren är väldigt sällan ute på jobben, montören har mer kontakt med 
beredaren. Det är beredaren som förklarar varför han/hon har gjort på ett visst sätt. 

Montörerna tror att det skulle vara en fördel att få komma in tidigare i större projekt 
och använda sin erfarenhet, för att kunna komma med lösningsförslag angående 
sträckning och materialval. Problemet är tyvärr att vid beredningen är det inte alltid 
klart vem som ska utföra arbetet. Dessutom kan det vara svårt för montörerna att 
hinna med det. 

En fråga som kom upp vid vår fältstudie: 

-Varför görs det otillräckliga beredningar, när Eldistribution har upphandlat både 
beredning och utförande av VSS? 
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4 Pilotprojekt idag 
Det pågår idag ett pilotprojekt kallat Partnering, som sker i samarbete med E.ON. [3] 

4.1 Partnering 
Grunderna i detta projekt bygger på att man i ett tidigt skede ska kunna förutse 
problem och möjligheter. Huvudprocesserna överlappar varandra i tid och man 
utnyttjar den samlade kompetensen för problemlösning. De olika parterna i projektet 
utvecklar gemensamma projektmål, såsom kostnader, tider och kvalitet. Man inför 
även en så kallad konfliktlösningsmekanism. 

De faktorer som föder framgång i ett partneringprojekt är bl.a. den öppna dialogen 
(Figur 8) som förs mellan organisationer, i själva partneringgruppen och även mellan 
andra berörda personer i projektet. En annan faktor är att nyckelpersoner i projektet 
ska ha beredskap för att dela på ansvaret för fel och misstag. Processens framfart 
påskyndas av en pådrivare och budskapet om arbetssättet ska upprepas med jämna 
mellanrum. 

Projektet innehar olika faser där fas 0 innebär att samarbetet startar. Då väljs 
samarbetsform samt partners. Dessutom fastställs den ekonomiska ramen och ett 
partneringskontrakt upprättas.  
I fas 1 utformas projektet. Det innebär bl.a. en etablering av projektarbetet och man 
lägger fast gemensamma målsättningar samt budgetpris och datum. 
Fas 2 innebär projektering och utförande, där projektet utarbetas och startas. Tid, 
kvalitet och ekonomi samt de gemensamma målsättningarna ska följas upp. 
Den sista fasen, fas 3, innehåller leverans och utvärdering. Projektet ska då levereras 
och tas i bruk. Projektet och processen utvärderas, drift och underhåll startas samt 
besiktning och överlämning sker. 

Några positiva effekter som ses vid denna typ av projekt är att budgeten och tidplaner 
hålls, samt att man får goda relationer mellan de berörda parterna. Lösningarna blir 
alternativa och väl grundade. Det som kan ses som negativt, är att det krävs fler 
möten och det kan vara svårt att fastprissätta projektet. Dessutom är det inte säkert 
att det passar alla människor i branschen. 
Partnering ger bästa effekt vid komplexa projekt och upphandling i tidiga skeden. 
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5 Problemidentifiering & slutsatser 
Vi såg i ett tidigt skede att det i många fall är bristande kommunikation mellan olika 
delar inom koncernen, som skapar problem och merarbete. Innan uppdelningen av 
Vattenfall gjordes, där Vattenfall Eldistribution blev nätägare och Vattenfall Service 
blev entreprenadbolag, fungerade beredaren som projektörens högra hand och de 
hjälptes åt för att hitta den bästa lösningen i projekten. Projektören tillhör numera 
nätbolaget, och beredaren arbetar som entreprenör.  Det kan därför vara känsligt och 
svårt för många äldre beredare inom VSS idag, att komma med åsikter eller att 
kritisera undermåliga projekteringar, eftersom de har varit arbetskamrater med 
Eldistributions projektörer. Detta medför att beredaren får merarbete, vilket resulterar 
i en merkostnad för VSS som inte alltid faktureras Eldistribution.  

Det har även visat sig att vid hanteringen av kartunderlaget förekommer både mycket 
dubbelarbete och många olika arbetssätt, lite beroende på tidigare erfarenheter och 
kunskaper. Idag hanteras kartunderlaget först av projektören (nätägaren), som gör ett 
förslag som tas emot av beredaren. Denna ritar ofta om bitar av kabeldragningen i 
valfritt program. Det ursprungliga förslaget tillsammans med den nyritade kartan, 
skickas sedan till kartdokumentation hos nätägaren, som i sin tur får rita in den slutliga 
lösningen i projektörens ursprungsmaterial. 

Det vore bättre om beredaren fick full tillgång till Netbas direkt, för att på så sätt 
kunna rita om eventuell ändring av kabelförläggningen i ursprungsmaterialet och på 
detta sätt kunna eliminera två hanterings/omritningssteg i ärendeprocessen. 

Beredare som inte har tidigare erfarenhet av montering, kan ibland ha svårt att veta 
vad som behövs för en bra beredning och denne kan också ha problem med att 
specificera det material som behövs för utförandet.  
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6 Förbättringsförslag 
När man anställer nya beredare som inte arbetat som montörer tidigare, vore det på 
sin plats att ge dessa en tids montörspraktik. Bara 2-3 månader kan göra stor skillnad 
i förståelse hur man väljer material och vilka monteringsmöjligheter som finns. Detta 
gynnar hela projektets framfart, då man minimerar risken att beställa fel material eller 
att välja helt felaktiga monteringssätt. Det förutsätter naturligtvis att praktiken sker 
under ”rätt” tid och vid ”rätt” projekt, dvs. när projekten fortskrider framåt och att 
man får vara med om så många olika moment som möjligt. På kort sikt kan tyckas att 
det är oekonomiskt att låta en person som är anställd till att bereda går med 
montörerna. Men man måste tänka lite mer långsiktigt, eftersom vi tror att detta skulle 
löna sig.  

Det skulle vara en fördel om beredaren hade möjlighet till tidig dialog med berörda 
montörer. Då kunde beredaren ta hjälp av montörens erfarenheter inför upprättande 
av materiallista, för att undgå felbeställning vilket genererar dubbla transporter. 
Montörerna kan även använda sin erfarenhet för att kunna komma med 
lösningsförslag angående sträckning. Detta förutsätter att man vid beredningen har 
gjort klart vem det är som ska utföra arbetet.  

Storleken av beredarinsatsen kan variera mycket idag. Det är viktigt att detta 
klargörs redan vid upphandlingen. När arbetet lämnas över från Eldistribution till 
beredaren, saknas ibland en del information. Detta medför merarbete för beredarna 
och de gör då mer än vad som egentligen förväntas av dem, för att det blir smidigare 
än att skicka tillbaka projektet för komplettering. Tyvärr så debiteras detta arbete 
väldigt sällan. 

Man skulle kunna införa ett ”överlämningsmöte” vid överlämnandet av större 
projekt mellan Eldistribution och VSS. Närvarande vid ett sådant möte bör projektör 
och beredare i första hand vara, men även de båda projektledarna, dvs. 
projektbeställaren på Eldistribution och projektledaren på VSS. De senare bör infinna 
sig för att undvika att kommunikationen måste ske i flera led. Mötet skulle kunna räta 
ut eventuella frågetecken kring projektet och beredaren kan informeras direkt om 
projektörens tankar kring kabelförläggningen. 

Projektörerna bör alltid ta hänsyn till natur- och biotopskyddsområden, 
naturreservat, fornminnen m.m. innan de gör projekteringen. Till detta används 
speciella kartskikt som finns i Netbas. Om detta görs direkt, minskar riskerna att den 
tänkta kabelförläggningen hamnar i t.ex. ett naturskyddsområde. Annars är detta 
något som beredaren upptäcker senare i projektet, vilket medför ett merarbete 
eftersom sträckningen måste ändras. Detta medför i sin tur en försening av projektet, 
samt en annan kostnad än den som är överenskommen. 

 

 24 



Utveckling av arbetsprocesser för lokalnätsbyggnation 
 

Det vore bra om beredarna sköter beräkningarna på lågspänningssidan, såsom 
utlösningsvillkor och spänningsfall. Det beror på att det oftast är detaljer kring 
lågspänningen, såsom längd på kablar t.ex., som ändras efter beredningen. De borde 
åtminstone göra en elektrisk kontrollberäkning, vilket inte alltid sker. 

För att vid samrådsansökan undvika att skicka onödigt material till Länsstyrelsen är 
det bättre att gå via beredarstödet på Skog & Mark med markfrågorna, eftersom 
de har kompetensen att direkt se vilket material som behöver skickas in för samråd. 
Det kan bli uppemot 80 % av inskickat material som hamnar hos Länsstyrelsen i 
onödan. Detta tar tid ifrån både beredarna och personal på Länsstyrelsen, vilka redan 
är överbelastade. 
Man bör utnyttja beredarstödet mer än vad som görs idag. De finns där för att avlasta 
beredarna, men även andra funktioner har naturligtvis tillgång till dem. 

Alla beredarna som arbetar mot Vattenfall Eldistribution bör lära sig att använda 
Netbas! Detta kan underlätta arbetet och förkorta tiden i projekten. 

Beredarna och projektledarna kan samarbeta mer, genom att beredaren tar över 
vissa delar av projektledarens uppgifter. Projektledaren har mycket administrativa 
sysslor och kan avlastas genom att beredaren lämnar över projektet till montören. 
Beredaren är mer insatt i projektet och kan bättre svara på frågor och lösa problem 
som uppstår vid utförandet. 

Ibland saknas information i beredningarna, t.ex. tydlig schaktplan, småmaterial i 
materiallistan, tillhörande materialsatser, käppmarkering osv. Detta bör göras bättre. 
För att förtydliga beredningen är det bra med digitalfoton, så slipper tveksamheter 
uppstå. 
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B. Projektbeskrivning av VSS 
Utveckling av arbetsprocesser för lokalnätsbyggnation 
 
1. Bakgrund 

Stormen “Gudrun” orsakade stor förödelse i de svenska elnäten. 
Återuppbyggnadsarbetet pågår fortfarande samtidigt som stora nyinvesteringar sker i 
näten. Flera av nätbolagen aviserar dessutom en fördubbling av investeringsvolymerna 
inför 2007. För att Vattenfall Service Syd AB (VSS) som entreprenadbolag skall kunna 
möta denna efterfrågan behöver vi inte bara expandera utan också effektivisera. 

 

Traditionellt sker utrullningen av ett lokalnätsprojekt som ett stafettlopp. Även om det är 
vedertaget i branschen är det långt ifrån säkert att detta är det mest optimala. 

Nedan beskrivs de olika faserna i ett traditionellt lokalnätsprojekt: 

 

Förstudie 

Förstudien utförs av nätbolaget d.v.s. kunden i det här fallet. Förstudien omfattar en 
ledning eller ett område som behöver byggas om. 

 

Projektering  

Oftast gör nätbolaget projekteringen, I projekteringen tar man fram nätberäkningar, 
förslag till kabelsträckningar, storlek på transformatorer och en s.k. projektkalkyl P1. 

 

Beredning 

Beredningen utförs oftast av VSS eller anlitad underentreprenör. Den realiserar själva 
projekteringen, I beredningen ingår bl.a. fastställande av ledningssträckningar och 
nätstationsplacering i fält, bygglovsansökningar, kontakt med markägare, länsstyrelse, 
banverk, telia, vägverk, framtagning av en mer noggrann projektkalkyl P2, etc.  

 

Utförande 

En projektledare tar över projektet från beredaren och bokar in de resurser som behövs 
för att utföra arbetet. Utförande utförs av VSS tillsammans med underentreprenörer.  
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2. Syfte 

Syftet med arbetet är att VSS skall få in värdefulla synpunkter och förbättringsförslag 
av studenter som inte har det traditionella synsättet på lokalnätsbyggnation.  

 

Genom att utföra denna studie får studenten/studenterna värdefulla kontakter och 
kunskap om ett av de högst prioriterade områdena inom elbranschen idag. 

I examensarbetet får eleven/eleverna även generella kunskaper om projektering, 
beredning och projektledning vilka alla är efterfrågade kompetenser idag. 

 

3. Mål 

Målet med examensarbetet är att: 

 

VSS med hjälp av nya synpunkter och förslag skall optimera arbetsprocesserna för 
lokalnätsbyggnation. 

VSS genom optimering skall frigöra resurser för att på så vis öka produktionsvolymerna 
och därigenom bidra till att nätbolagen når sina investeringsmål. 

Studenten/studenterna får utföra ett intressant och utvecklande examensarbete som 
ger värdefulla kunskaper inom lokalnätsbyggnation. 
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4. Frågeställningar 

För att kunna effektivisera verksamheten och frigöra mer kapacitet behöver vi se över 
våra arbetsprocesser.  Några frågeställningar är: 

 

– Är vi fast i våra traditionella roller och kan det i så fall hämma framdriften i projekten? 

 

– Blir det ett glapp vid varje överlämning i stafetten?, Hur kan detta undvikas? 

 

– Kan vi ta hjälp av andra kompetenser vid beredning och utförande, t.ex. lantmätare 
och farmartjänst etc.? 

 

– Kan en beredare ta mer projekteringsuppgifter som t.ex. nätberäkningar om denne 
avlastas från tillståndsansökningar och markupplåtelseavtal, etc.? 

 

– Kan beredaren ta på sig mer av projektledarens uppgifter eller vice versa? 

 

– Kan vi jobba annorlunda nu när vi nästan enbart bygger kabelnät? Blir beredarrollen 
mer ”akademisk” om nätberäkningar och dimensionering ingår? 

 

5. Uppgift 

De som jobbar med lokalnätsbyggnation idag är till stor del präglade av traditionella 
metoder och arbetssätt. Uppgiften i examensarbetet blir därför att besvara de 
frågeställningar som presenterats utan förutfattade meningar. 

 

6. Förutsättningar 

Examensarbetet utförs bl.a. genom fältstudier i pågående byggnationsprojekt, 
genomgång av projektdokumentation, intervjuer av personal, etc. Studenterna tar i 
samråd med handledaren fram tidplan och handlingsplan. 
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