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EXAMENSARBETE 

 i 

Beredning nyanslutning av vindkraftverk i Lyrestad, 
Mariestad 

Sammanfattning 

Detta examensarbete är en beredning för Fortum Distribution AB. Avsikten är att ansluta 

två stycken nybyggda vindkraftverk till det befintliga elnätet. Samtidigt genomförs en 

förstärkning av distributionsnätet genom kablifiering (kabelförläggning i mark) samt 

rasering av det befintliga luftnätet. Platsen för projektet är belägen strax norr om Mariestad.  

Projektet är uppdelat i tre deletapper. Deletapp ett (huvudprojektet) heter Vindkraft 

Lyrestad – Värlsen. De nybyggda vindkraftverken i huvudprojektet kommer  att anslutas till 

ställverket i Lyrestad.  

Gällande deletapp 2/3, högspänningen 10 kV, kommer matningen till distributionsnätet 

från en befintlig stolpstation L9083-40054 som står i Ödegården. Stolpstationen som står i 

Ödegården kommer även att mata fem nya markstationer längs sträckningen. 

Lågspänningen 0,4 kV kommer idag från stolpstationer som kommer att raseras och 

ersättas med markstationer.  

Beredning är utförd av Jonas Gustafsson på konsult företaget PSN Kraftkonsult i Vedum. 

Hela projektet omfattar ett 15-tal berörda lågspänningskunder som kommer få sin servis 

nedgrävd samt en schaktsträcka för högspänningskabel på ca 8 km. Detta är fördelat på 

sträckningen mellan Lyrestad – Värslen via fem stycken nya markstationer. 
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Preparation for connecting wind power plants in 

Lyrestad, Mariestad 

Summary 

The degree project is a preparation for Fortum Distribution AB. The intention is to 

connect two new erected wind power plants to the existing power grid. Simultaneously 

there will be a strengthening of distribution network by bury the cable and  demolition of 

the existing air network. The geographical area is situated north of Mariestad 

The project is divided into three interim stages. Stage one the (main project) is called 

Windpower Lyrestad - Värlsen. The newly built wind power plants in the main project will 

be connected to the switchgear in Lyrestad. 

Stage 2 / 3, high voltage 10 kV, will feed into the network from an existing pole station 

L9083-40 054 which is located in Ödegården. Pole Station, which stands in Ödegården will 

also feed five new ground stations along the route. Low voltage 0.4 kV, comes today from 

pole stations that will be razed and replaced with ground power stations. 

The preparation has been performed by Jonas Gustafsson at the electric power consult 

company “PSN Kraftkonsult” in Vedum. 

The whole project includes 15 affected low voltage subscribers of whom will have its low 

voltage cable buried and a shaft distance for high voltage cable at about 8 km. This is 

distributed on the route between Lyrestad - Värslen through five new ground power 

stations. 
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Förord 

 

Jag vill tacka PSN Kraftkonsult för möjligheten att få göra mitt examensarbete hos dem. 

Det har varit otroligt givande att få se verksamheten från insidan. 

Jag vill framförallt tacka min handledare Per Snygg som inte bara hjälpt mig med jobbet 

utan även introducerat mig i det vardagliga arbetet. 

Jag vill även tacka Carl-Erik Walfridson som har varit min handledare ute i fält och delat 

med sig av sin mångfaldiga kunskap om beredning. 

Tillsist vill jag även tacka min närmaste kollega Göran Nilsson anställd på PSN 

Kraftkonsult för en hjälpande i hand i situationer som varit svårlösta på egen hand. 

Det har varit stort nöje och jag hoppas vi kommer ses i framtiden på ett eller annat sätt. 

 

Jonas Gustafsson 

Vänersborg den 2011-05-20
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1 Inledning 

Idag byggs det nya vindkraftverk mer än någonsin, detta innebär att distributionsnätet 

måste förnyas och byggas ut. Riksdagen har beslutat att 20 % av elproduktionen ska 

komma från vindkraftverk fram till år 2020. De har även beslutat att elbolagen blir 

ersättningsskyldiga när ett avbrott överstiger tolv timmar. [4] 

Examensarbetet är en beredning för nyanslutning av två stycken vindkraftverk samt 

förstärkning av det befintliga distributionsnätet. 

Sträckan som ska beredas är på landsbygden ca 20 km nordost om Mariestad, i 

närheten av Lyrestad och består av tre stycken etapper. Etapperna innefattar dels 

nyanslutning av två stycken vindkraftverk, dels förläggning av kabel i mark från det 

befintliga luftnätet samt rasering av luftnät. I etapp två och tre ingår även 

nybyggnation av fem stycken nätstationer. Det är ett 15-tal berörda 

lågspänningskunder. Alla tre deletapper kommer att redovisas i denna rapport. 

PSN Kraftkonsult är ett nystartat företag sedan 2006 som ligger i Vedum [5] och 

levererar beredningstjänster åt bl.a. Fortum Distribution, Vattenfall Distribution AB 

och E.O.N. Företaget har idag tre stycken anställda.  
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1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Bakgrunden till denna beredning är att det skall nyanslutas två stycken vindkraftverk 

till det befintliga distributionsnätet. Längs sträckan där högspänningen ska nyanslutas, 

finns det redan idag luftledningar samt stolpstationer. Dessa kommer ersättas med nya 

markstationer, lågspänningen kommer att kablifieras och högspänningskablar förläggs 

längs sträckan från ställverket i Lyrestad upp till Värslen.  

Problemen som kan uppstå är främst kommunikationen mellan beredaren och 

markägaren där samarbetsviljan kan vara tveksam gällande markägaren. Sträckningen 

går delvis över fornminnesmark. Till länsstyrelsen görs ansökan om tillstånd att gräva 

och plöja inför kabelförläggning utifrån natur- och kulturvårdssynpunkt. Länsstyrelsen 

ger råd och anvisningar hur kabelförläggningen ska ske. Om inte länsstyrelsen tillstånd 

kommer inom planerad tid, kommer beredningsarbetet att försenas och det kan bli 

svårt att hinna slutföra projektet i tid. 

1.2 Syfte och mål 

Rapporten beskriver utförandet av en beredning åt Fortum Distribution genom 

företaget PSN Kraftkonsult. Målet är att färdigställa en beredning från start till slut. 

Delmålen består i att arbetet fortskrider i faser där praktisk projektering på fältet 

varvas med uppföljning och avstämning på kontor. 
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2 Utförande av beredning 

2.1 Projektering 

Från Fortum Distribution som utför projekteringen, får projektören en överskådlig 

karta över planerad förläggning av kablarna längs sträckan, se bilaga A. Den första 

deletappen gäller en vindkraftkabel (hsp kabel från vindkraftverk) längs hela sträckan 

Lyrestad – Värslen. På de två övriga deletapperna, som sträcker sig mellan Ödegården 

– Värslen, finns det luftledningar som kommer att raseras och ersättas med jordkabel. 

Det har även projekterats för fem stycken nya nätstationer och tre kabelskåp längs 

sträckan 

I många projekt, så även i detta, där lågspänningskunder finns försöker beredaren att 

planera för kablifiering och därmed förhindra framtida avbrott. Projektören beräknar 

inte bara för ombyggnationen utan för framtida utbyggnad av nätet. 

2.2 Beredning och utförande 

Efter att projekteringen är slutförd påbörjas beredningen. Utförandet av beredningen 

av detta projekt sker på konsultföretaget PSN Kraftkonsult. Beredningens första 

moment är en fältstudie för bedömning av den tänkta dragningen av kabeln. Under 

projektstarten skickas arbetskartor med tänkt schaktsträcka samt en 

projektbeskrivning som projektören gjort till länsstyrelsen efter två till tre veckor. I 

samband med projektstart utförs en fältstudie för säkerställning mot förseningar som 

t.ex. kan bero på byggnation på fornminnesmark. Därefter tillhandahålles 

markägaravtal, byggnadslov, kartor etc. Allt detta sammanställs i en projektpärm som 

innehåller kartor, beskrivningar, bilder, avtal etc. 

När beredaren har färdigtställt projektpärmen lämnas den över till 

beställaren/entreprenören vid ett uppstartsmöte av projektet. Fortum Distribution 

AB har inte egna montörer utan hyr in en totalentreprenad.  

2.3 Fältarbete 

En stor del av beredningen innebär ett omfattande fältstudiearbete. Under hela 

beredningsstadiet åker beredaren ut i fält som varvas med uppföljning på kontoret. 

Första gången sker en grundlig översikt över området hur projektören har tänkt sig att 

det ska se ut. En muntlig dialog förs med markägare (det är mycket lättare att förklarar 

på plats än över telefon). Beredaren mäter även sträckor som t.ex. används för 

ersättningsprotokoll, kabelmallen och markupplåtelseavtal. Under fältstudien samlar 

beredaren på sig fotomaterial som stöd för minnet men även för att kunna användas 

vid bygglovsavtal och kontakt med myndigheter. Foton är även bra att använda mot 

markägare vid eventuella tvister.  
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2.4 Verktyg 

Det finns en mängd olika dataprogram som ”verktyg” inom beredningsbranshen. 

Huvudsakligen används samma verktyg på alla beredningsfirmor. Programvaran kan 

anta något olika utseende och funktion. Här är några av dom verktyg som används på 

PSN Kraftkonsult. 

2.4.1 Office Visio 

Visio är ett ritverktyg som används på PSN Kraftkonsult för kartbearbetning. 

Ritverktyget används för att enkelt visa hur beredaren t.ex. tänkt schakta och placera 

ut nätstationer på kartan. Programmet används för alla kartor som berör projektet 

t.ex. rasering och schaktkartor. Se Bilaga B. Programmet har även möjligheten att 

använda sig av lagerhantering för komplettering eller bortagning på ett smidigt sätt, 

t.ex. kunna rita både hsp och lsp på samma karta. 

2.4.2 Netkoll 

Netkoll är en kommersiell programvara som används för att dimensionera storleken 

på kablar och säkringar. Ofta brukar dimensionering redan vara färdig i 

projektbeskrivningen, men det kan ändå vara bra att göra en kontroll så att det 

stämmer.  

2.4.3 Kraftbered  

Detta program är en kommersiell programvara och omfattar en stor del av 

materialhanteringen. När entreprenören står ute på plats och ska börja schakta , 

förlägga kabel och tillsist montera så ska allt material finnas på plats. Längs sträckan 

som skall schaktas finns upplagsplatser på ett flertal ställen för att entreprenören inte 

ska behöva åka fram och tillbaka för att hämta material. För större projekt i 

tätbebyggda områden kan det vara omöjligt att finna upplagsplatser. Materialet måste 

då köras ut när det behövs. Upplagsplatserna markeras ut på högspänningskartan i 

form av röda fyrkanter samt koordinater skrivs ut som hjälp för entreprenören. 

Materialet finns i kataloger från ett flertal grossister t.ex. Ahlsell och Onninen. 

Materiallistan byggs upp med hjälp av kabelmallen. Se bilaga C, materiallistan som 

omfattar sträckningen Lillhult – Värslen 

2.4.4 Kabelmall 

Kabelmallen är ett excel-dokument som PSN Kraftkonsult har tagit fram. I 

kabelmallen noteras avstånd, schaktning, kabeltyp etc. Detta för att underlätta när 

materiallistan upprättas. Den används även som hjälpmedel till arbetsbeskrivningen 

och markupplåtelseavtalen. Kabelmallen är med under hela projektgången och 

uppdateras kontinuerligt då avstånd kan förändras. Se bilaga D som utgör kabelmallen 

för sträckan Ödegården – Lillhult. 
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2.4.5 EBR-Kostnadskatalog 

EBR är ett system för rationell planering, byggnation och underhåll av eldistributions- 

anläggningar 0,4-145 kV. EBR-arbetet leds av en kommitté med representanter för 

Svensk Energis medlemsföretag, EFA, KFS och Svenska Kraftnät. Utgivare är Svensk 

energi och uppdateras en gång om året. Denna katalog är ett hjälpmedel för beredaren 

för att kunna räkna ut materialkostnader och arbetstimmar.  Den innehåller standard 

åtgärder för luftledning, jordkabel och nätstationer mellan 0,4-24 kV. Priset är 

genomsnittligt framtaget men kan skilja mellan olika företag och jobb.  [6] 

2.4.6 P2 Kalkyl 

På PSN Kraftkonsult används p2-kalkyl i form av ett excel-dokument för att 

underlätta arbetet. EBR-Kostnadskatalog består av tre delar, P1, P2 och P3. P1 

används för grov kalkylering, P2 går in mer i detalj för varje utförande och får en mer 

exakt kalkyl för projektet och P3 är inriktat på detaljer. P2 kalkylen används för att ge 

ett kostnadsförslag till entreprenören. 

2.5 Avtal/Tillstånd 

I projekten förkommer det ett antal avtal/tillstånd. Avtalen och tillstånden varierar 

beroende på projekts art. Beredaren använder sig av de avtal och tillstånd som 

projektet kräver.    

2.5.1 Länsstyrelsen 

Efter ett uppstartsmöte med projektören skickar beredaren en projektbeskrivning 

samt schakt- och en eventuell raseringskarta till länsstyrelsen. Detta eftersom beslut 

om schaktning inte kan tas innan godkännande erhållits från länsstyrelsen. Om 

länsstyrelsen upptäcker att schaktning är planerat där det finns fornminnen i form av 

gravfält t.ex. blir beredaren kontaktad och planerad schaktning läggs vid sidan om 

eventuella fornminnen. I många fall är detta ett problem, då markägare återigen måste 

kontaktas av beredaren och en ny schaktsträcka måste planeras.  

2.5.2 Informationsbrev 

Allemansrätten ger inte beredaren i sin arbetsutövning rätt till att tillträda mark. Ett 

brev skickas ut till fastighetsägare och närboende av beredaren där ett projekt är 

planerat att genomföras. Brevet bör beskriva tänkta åtgärder och orsak till åtgärd, 

samt ungefärlig sträckning på projektet.  

Informationsbrev är ett sätt att förbereda markägarna på att en beredning kommer att 

påbörjas. Där finns även kontaktuppgifter vid eventuella frågor. Detta görs för att 

underlätta arbetet ute i fält samt om markägarna har frågor går det att hänvisa till 

brevet.  Se exempel på ett informationsbrev i bilaga E. 
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2.5.3 Sambyggnad Telia Sonera 

Det finns många luftledningar idag där både nätbolagen och Telia Sonera har sina 

kablar i samma stolpar. Om luftledningen ska raseras kontaktas Telia Sonera så tidigt 

som möjligt för eventuell samförläggning. De har två val, antingen går de med i 

nätbolagets schakt eller så får Telia Sonera ta över stolparna kostnadsfritt och låter 

sina ledningar hänga kvar. 

2.5.4 Trafikverket 

När behov uppstår att trycka under väg eller gräva längs en väg måste uppgifter 

erhållas om vem som har ansvaret för vägen. Oftast är det en vägsamfällighet eller så 

är det trafikverket. [2] 

När tryckning sker under en väg som tillhör Trafikverket måste aktuell blankett fyllas i 

som finns på Trafikverkets webbsida med all information som krävs. Till nätbolaget 

skickas även en bild och en karta över vägen med markerat vägnummer.  

Beredaren behöver även ta hänsyn till om det finns naturskydd i närheten av vägen 

och detta kontrolleras och godkänns av Trafikverket. Se bilaga F som visar en bild på 

bilagan som ska skickas med till Trafikverket. 

2.5.5 Vägsamfällighet 

Ofta när det görs beredningar ute på landsbygden kommer beredaren i kontakt med 

en vägsamfällighet. En vägsamfällighet äger vägen mellan Ödegården – Värslen i detta 

projekt.  

Projektet kommer att beröra en sträcka på 8 km. Tryckning under väg kommer att ske 

på ett flertal ställen längs med vägen, men det är inget som kommer att påverka 

trafiken. Schaktningen kommer ske i dikeskant längs hela sträckan. Där markägare blir 

berörda kontaktas de för separat ersättning enligt markupplåtelseavtal. 

Vägsamfälligheten kommer att få ersättning för aktuell schaktsträcka enligt en form av 

markupplåtelseavtal. 

2.5.6 Markupplåtelseavtal 

Avtalet är till för de markägare som får högspänningskabeln förlagd på deras mark 

eller om det byggs en nätstation. De erhåller en karta som visar vilken sträckning 

kabeln kommer förläggas på och var eventuella nätstationer kommer att placeras. 

Dessa avtal ska skrivas under av både markägare och beredare.  Avtalen skickas ut i 

slutet av ett projekt när godkännande erhållits från bygglovsnämnden och 

länsstyrelsen. Se exempel på Markupplåtelseavtal i bilaga G. 
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2.5.7 Marköverenskommelseavtal  

Marköverenskommelseavtal upprättas när markupplåtelseavtal ej används. T.ex. 

införskaffa tillstånd från fastighetsägare att få anlägga lågspänningsanläggningar såsom 

stagförankringar och staglina, upplagsplatser samt korsa och använda privatvägar. 

Fastighetsägare som beredaren träffar på plats i fält ges möjlighet att ”skriva på” i 

direkt anslutning till slutet muntligt överenskommelse. 

2.5.8 Värderingsprotokoll 

Som hjälpmedel vid värdering för ersättning vid markintrång finns 

värderingsprotokoll framtaget mellan svensk energi och LRF. Det finns kalkylblad 

som är kopplade till värderingsprotokollet för att bestämma ersättningen för intrånget  

på marken. 

2.5.9 Bygglov nätstationer 

När stationernas placering är fastställd av beredaren ska en bygglovshandling skickas 

in till projektören. Dettas görs ofta med hjälp av en blankett ifrån kommunens 

hemsida under fliken bygglov i form av en pdf mall.  

För att kunna placera ut nätstationer måste först markägare kontaktas för att få 

godkännande för placering av en nätstation på deras mark. Om nätstationen står 

närmare än 4½ m från tomtgränsen måste beredaren få ett skriftligt godkännande av 

markägaren. Om godkännande ej ges kan nätstationen ställas 4½ m utanför 

tomtgränsen och då kan inte markägaren protestera av juridiska skäl. När platsen är 

bestämd placeras pinnar som visar vart näststationen ska placeras. För att kunna 

bygga en ny nätstation måste godkännande erhållas från kommunen. Underlag i form 

av en konstruktionsriktning över nätstationen bifogas samt en detaljkarta där mått till 

närmaste byggnad/väg finns samt en digitalbild som visar var stationen kommer att 

placeras geografiskt, se bilaga H. 

2.6 Kartor 

2.6.1  Översikt/arbetskartor 

När beredaren är ute i fält, är översikt/arbetskartor nödvändigt att ta med sig. Om 

projektören t.ex. har ritat att schaktningen skall ske på vänster sida och det inte går, 

ska det ritas in på kartan direkt på plats hur schaktning istället ska utföras. Det är även 

bra att ha med sig kartor som visar hur det är tänkt att schakta vid samtal med 

markägare på plats.  
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2.6.2 Raseringskartor 

Raseringskartorna görs utav projektören i samband med schaktkartorna. Under detta 

projekt kommer lågspänningen som finns längs sträckan byggas om och  

kablifieras. Luftledningen kommer då att raseras, det markeras med gula linjer på en 

karta för att underlätta för entreprenören. Beredaren har även till uppgift att mäta 

sträckan på all luftledning som ska raseras eftersom ersättning ska betalas ut för 

raserade sträckor till ledningsägaren, se bilaga B. 

2.6.3 Schaktkarta 

Schaktkarta är till för entreprenören så de vet på vilken sida av vägen de ska gräva på, 

vilka ställen det ska tryckas på etc. Även markeringar i form av prickar finns med som 

ska visualisera stolpar vid ställen där vägen korsas med en tryckning. Stolparna 

markerar att här ligger en kabel, ifall ett dike skulle behövas grävas om i framtiden. 

Annan viktig information som kan vara till hjälp för entreprenören finns även med på 

schaktkartan. Här ritas schakt in för lågspänningen, högspänning och eventuell 

rörförläggning som används för att skydda kabeln. 

2.6.4 LSP/HSP-Kartor 

Det kan vara svårt för entreprenören att se hur lågspänningen ska schaktas på en 

större översiktskarta. Därför gör beredaren lågspänningskartor för bättre detaljer vid 

exempelvis varje nätstation. Kartorna innehåller information såsom avstånd, kabeltyp, 

befintliga och nya kablar, se bilaga I.  

Det görs även en separat karta för enbart högspänningen. Det som skiljer kartorna åt 

är att lågspänningen oftast ritas med blå färg och högspänning markeras med  röd 

färg. 

2.7 Nätstationer och kabelskåp 

2.7.1 Nybyggnation av nätstationer 

Nätstationer bör placeras så att lågspänningsnätet får en optimal utbredning vad gäller 

utlösningsvillkor, spänningsfall samt ur ekonomisk aspekt. Detta utförs av 

projektören. Bygglov behövs alltid ifrån kommunen. 

Längs sträckan finns det idag ett antal luftledningsstationer, dessa kommer att raseras 

och bytas ut mot markstationer. Det kommer även tillkomma några extra 

markstationer för att undvika överlast.  

2.7.2 Nybyggnationer av kabelskåp 

Kabelskåpens placering styrs i stor utsträckning av den elektriska dimensioneringen 

som gjorts på lågspänningsnätet. Beslut om placering görs av projektören. Projektet 

innefattar nybyggnation av tre stycken kabelskåp.   
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2.8 Nätstations/kabelskåpkort 

Dessa olika kort visar hur beredaren planerat att apparater och kablar skall placeras 

gentemot varandra. Det är därför viktigt att beredaren planerat hur respektive kabel 

kan placeras med avseende på förgreningar etc. Av korten skall placering framgå 

gällande aktuell grupp för kablar och säkringsstorlekar.  Se bilaga J 

2.9 Skyltlista 

Skyltlistan är till för alla nya kabelskåp, nätstationer och kablar som behövs märkas 

upp. Detta för identifiering vid besiktning, felsökning och framtida utbyggnad av 

nätet.  

2.10 Miljö 

Efter att beredaren har fått projekteringsunderlag över området som ska beredas 

måste det först kontrolleras om det finns fornminnen eller naturskyddsreservat. Detta 

görs på länsstyrelsens hemsida och deras kartsystem GIS (geografiska 

informationssystem). [3] Beredaren kan även använda GIS- karta i fält. 

Vid nyanläggningar/ombyggnationer ska alltid samråd ske med länsstyrelsen. 

Grävningsarbeten ska alltid utföras på ett sådant sätt att minsta möjliga påverkan på 

omgivningen sker. Materialvalet ska vara miljöanpassat för såväl nybyggnation och vid 

skötsel och rasering av anläggningen. 
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3 Projektet  

3.1 Etapp ett Vindkraft Lyrestad – Värslen  

Som tidigare nämnts består beredningen av tre deletapper. Etapp ett, 

vindkraftprojektet börjar vid ställverket i Lyrestad och slutar vid platsen för 

vindkraftsverken i Värslen. Projektet innebär att matningen ska förläggas mellan 

ställverk – vindkraftsverken. Detta gäller högspänningskabel. Kabeln kommer dock 

samförläggas med de två övriga deletapperna. 

3.2 Etapp två Ödegården – Lillhult  

Sträckningen är 2.1 km och består av 10kV hsp-kabel mellan nätstationerna och 0,4 

kV lsp-kabel fram till kunder. Förläggningen är delvis parallell tills lsp grenar av till 

kund. Förläggningen består av schaktning mellan nätstationerna och in till lsp kunder. 

Delsträckan innefattar två stycken nya nätstationer och ett nytt kabelskåp av modellen 

CDC420. Kabelskåpen kan hantera totalt fem grupper av typen SLD 000. sex stycken 

lågspänningskunder får sin servis kablifierad där luftledning har raserats.  

3.3 Etapp tre Lillhult – Värslen  

Sträckningen är 3.7 km och består av 10kV hsp-kabel mellan nätstationerna och 0,4 

kV lsp-kabel fram till kunder. Förläggningen är delvis parallell tills lsp grenar av till 

kund. Förläggningen består av schaktning mellan nätstationerna och in till lsp kunder. 

Delsträckan innefattar tre stycken nya nätstationer och två nya kabelskåp av modellen 

CDC420. Kabelskåpen kan hantera totalt fem grupper av typen SLD 000. elva stycken 

lågspänningskunder får sin servis kablifierad där luftledning har raserats. 

3.4 Data om projektet 

Material 

 Fem stycken nya nätstationer¨ 

 Tre stycken nya kabelskåp 

 En fördelningsstation 

 8,1 km Vindkraftkabel 

 5,1 km 10 kV kabel 

 3,2 km 0,4 kV kabel 

Arbete 

 17 antal tryckningar 

 8 km schaktning 
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 1,35 km rör 

Rasering 

 1,2 km 10 kV 

 7 km 0,4 kV 

3.5 Information om nätstationerna 

Rudet T40090 

Nätstation Rudet kommer att byggas hela ny och mata kunder som idag matas från en 

stolpstation. Totalt kommer fyra stycken lågspänningskunder få matningar från den 

nya stationen.    

Tabell 1: Innehåller kunderna som får matning från nätstation T40091 

Abonnent Ab.503017 Ab.503019 Ab.503020 Ab.503021 

Jordningsdon SLD 000 SLD 000 SLD 000 SLD 000 

Kabeltyp N1XE 50 Al N1XE 50 Al N1XE 10 Cu N1XE 50 Al 

Säkring 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 

Längd 185 62 89 469 

 
Skogslund T40042 

Den befintliga luftstationen kommer att raseras och ersättas med en markstation. 

Stationen matar idag två stycken befintliga kabelskåp, varav ett befintligt kabelskåp 

kommer mata ytterligare en kund. Det kommer byggas ett nytt kabelskåp som matar 2 

lågspänningskunder.  

Tabell 2 Innehåller kunderna som får matning från nätstation T40042 

Abonnent Ab.041003 Ab.041002 Ab.041001 K28668 

Jordningsdon SLD 000 SLD 000 SLD 000 AD 95 

Kabeltyp N1XE 50 Al N1XE 10 Cu N1XE 50 Al N1XE 95 Al 

Säkring 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 
 Längd 118 55 165 265 

 
Granhult T40043 

Nätstation Granhult kommer att och ersätta en befintlig luftstation och ersättas med 

en markstation. Som kommer mata tre lågspänningskunder och ett flertal befintliga 

kabelskåp.  

Tabell 3 Innehåller kunderna som får matning från nätstation T40091 

Abonnent 042010 042008 042006 

Jordningsdon SLD 000 SLD 000 SLD 000 

Kabeltyp N1XE 50 Al N1XE 10 Cu N1XE 50 Al 

Säkring 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 

Längd 105 bef bef 
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Kåhult T40091 

Nätstationen Kåhult kommer att byggas helt ny, stationen kommer att mata totalt 5 

abonnenter och ett nytt kabelskåp   

Tabell 4 Innehåller kunderna som får matning från nätstation T40091 

Abonnent 043001 043002 043003 043012 043011 K28666 

Jordningsdon SLD 000 SLD 000 SLD 000 SLD 000 SLD 000 AD 95 

Kabeltyp N1XE 10 Cu N1XE 50 Al N1XE 10 Cu N1XE 10 Cu N1XE 50 Al N1XE 95 Al 

Säkring 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 
 Längd/m 40 203 34 bef 193 205 

 
Värslen T40040 

Den här nätstationen kommer att mata 3 lågspänningskunder och ett kabelskåp 

k28667 kabelskåpet kommer i sin tur mata en abonnent och kopplas ihop med ett 

befintligt kabelskåp. 

Tabell 5 Innehåller kunderna som får matning från nätstation T40091 

Abonnent 043007 043008 043009 043006 KS 28667 

Jordningsdon SLD 000 SLD 000 SLD 000 SLD 000 SLD 000 

Kabeltyp N1XE 10 Cu N1XE 10 Cu N1XE 95 Al N1XE 10 Cu N1XE 95 Al 

Säkring 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 35A/Siba 
 Längd 58 84 149 20 165 

 

 

 

 

 

 

 

4 Kostnader 

4.1 Ersättning 

Ersättningen delas upp på schaktsträckning och nybyggnation av nätstationer samt 

kabelskåp. Om markägaren har skog/åker finns det speciella sätt att räkna ut 

ersättning för detta. Det finns alltid ett minimum belopp som ändras från år till år. 

Det betalas även ut ersättning för raserad luftledning. Ansvaret av utbetalningen 

åligger det företag som är projektansvarig, i detta fall Fortum Distribution AB. 

Beredaren ansvarar för att beräkna ersättningskostnader m h a kartor, uppmätta 

avstånd etc. 



Beredning nyanslutning av vindkraftverk i Lyrestad, Mariestad 
 

 13 

4.2 Materialkostnader 

När beredaren gjort färdigt kabelmallen och schaktkartorna upprättas materiallistan. 

Med materiallistan som hjälp används EBR katalogen för att fram priser och 

kostnader. EBR`s kostnadskatalog innehåller koder för material och arbete. Koderna 

skrivs in i ett Excel-dokument som beräknar den totala kostnaden för projektet. Där 

framgår också hur många berednings och montörstimmar jobbet omfattar.  

Kostnaden för detta projekt beräknas i dagsläget till ca 5.5 miljoner.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5 Resultat 

Resultatet blev inte en fullständig beredning. Arbete som kvarstår gäller påskrivna 

markupplåtelseavtal av markägarna samt en komplett kostnadskalkyl. 

Eftersom en komplett beredningspärm inte går att bifoga som resultat visas de 

viktigaste bitarna här. Innehållet i beredningspärmen omfattar arbetskartor, fältstudier 

samt kontakt med markägare, tillstånd från länsstyrelsen, byggnadslov, trafikverkets 

godkännande, samt avtal gällande markägare och vägsamfällighet. Beredaren arbetar 

vidare utifrån det material som hämtats in i form av sträckningar, diskussion med 

markägare, digitalfoton etc. Handlingar som utfördes i form av beräkningar, 

bygglovhandlingar, markupplåtelseavtal dokumenterades i pappersform. 

Under beredningen skrevs det totalt 16 avtal med olika markägare gällande schaktning 

och kabelförläggning. Bygglov upprättades för fem nya nätstationer samt ett 
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grannintyg då en nätstation skulle placeras närmare än 4½ m från tomtgränsen. Det 

gjordes ett antal tryckningar under vägen varav två stycken gäller trafikverkets vägar 

samt 15 stycken gäller vägsamfälligheten. Godkännande från vägsamfälligheten i form 

av ett avtal har mottagits. Godkännandet från länsstyrelsen mottogs sista veckan 

under examensjobbet.  Då kalkylen inte är helt färdigställt har inte den exakta 

kostnaden tagits fram. Däremot uppskattas projektet uppnå en total kostnad på ca 5,5 

miljoner.  

Från projektstart till slutfas blev det en del förändringar under beredningen gällande 

planerad schaktning. Ändringar gjordes ganska tidigt i projektet efter en grundligare 

fältstudie. Ändringar gjordes även senare i projektet eftersom inget godkännande 

erhölls från länsstyrelsen gällande en schakting i närhet av fornminnesmark. På plats 

åtgärdades detta genom ett möte med länsstyrelsen. 

Projektpärmen uppdaterades löpande under hela projektgången vilket resulterade i att 

färdiga processer t.ex. avtalshandlingarna arkiverades på sin plats i pärmen. Under 

projekttiden ersattes även inaktuella dokument allt eftersom det uppstod problem och 

nya lösningar tillkom. 

Efter att en fas i beredningen färdigställts, t ex avtalen, skrives dessa ut och förs in i en 

logg, ”nu är avtalet klart” och nästa fas kan påbörjas. Datum noteras när avtalen 

skickades ut och vilket datum avtalen kommer tillbaka påskrivna. På så sätt har 

beredaren bra kontroll över mottagna och kvarvarande avtal.  

När arbetet är klart och beredningspärmen är överlämnad ska allt ing vara korrekt och 

stämma överens med avstånd, säkringar, material etc. Kvittens på en korrekt utförd 

beredning erhålls i och med att montören påbörjar arbetet. Eventuella felaktigheter 

hittas och beredning måste justeras därefter.  

 

6 Analys/diskussion 

Grunderna i beredningsarbetet hämtades från skolans kurser medan det praktiska 

genomförandet och utförandet förbättrades allt eftersom arbetsrutiner och erfarenhet 

tilltog. 

Fältstudier gav en klar bild över det praktiska beredningsarbetet. De gav vidare hjälp 

gällande kontakt med markägare och beräkning av ersättningar. 

Under projektgången har det behövts ta hänsyn till olika faktorer som t.ex. 

länsstyrelsen och markägare. Vad det gäller länsstyrelsen hade det projekteras för 

schaktning invid ett gravfält. Detta försvårade situationen och fick konsekvenser som 

vi inte räknat med. Ett möte samordnades med länsstyrelsen på plats för att komma 

överens om en annan sträckning. 
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Det svåraste var mängden delmoment där beredaren lätt glömde små saker som fick 

kompletteras under projekteringens gång. I beredningsarbetet har en djup förståelse 

inhämtats för hur Sveriges elnät är uppbyggt samt strukturen hur beredare, projektör 

och montörer jobbar 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7 Slutsatser  

Beredningen är i stort sätt färdig. Det som fortfarande saknas är avtalen från 

markägare som inte har kommit in som godkända, undertecknade dokument. P2 

kalkylen är inte gjord samt slutgenomgången av projektpärmen med 

beställaren/entreprenören.  

Detta beredningsarbete har grundat sig på metoder och rutiner som används på PSN 

Kraftkonsult. Tillvägagångsättet på hur arbetet utförs skiljer sig dock inte så mycket 

mellan olika beredningsfirmor. 
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G. Markupplåtelseavtal 
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K. Länsstyrelsen 
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