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EXAMENSARBETE 

 i 

Beredningsarbete av landsbygdsnät för områdena Fän, 
Suttene och Hermanseröd 

Sammanfattning 

Detta examensarbete handlar om tillvägagångssättet för hur beredningsarbete utförs hos 

TROLK El & Tele AB. Beredningsarbetet innefattar landsbygdsnätet för tre områden, 

Hermanseröd, Fän samt Suttene i Munkedals kommun. Denna beredning ligger till grund 

för att kunna genomföra projektet från Fortum Distribution AB. Projektet har tillkommit 

då Fortum valt att investera för att säkerställa spänningskvalitén och vädersäkra nätet i 

ovan nämnda områden. Beredningen omfattar markägarkontakt, fältarbete, tillstånd och 

avtalsansökningar. Upprättande av en P2 kalkyl kommer att ske för att få en prisbild över 

projektets kostnader. Förläggning av kabel och placering av nätstationer skall även 

fastställas åt nätägaren. Den spänningsnivå nätet berörs av är upp till 12kV som kommer 

att transformeras ner till 0,4kV för abonnenter. Projektet omfattar tre nätstationer, ca 2,7 

km msp-kabel, ca 0,5 km lsp-kabel, 1 st. kabelskåp samt ca 1,7 km rasering av friledning.  

Sammanfattningen av fältarbetet som genomförts är att projektörens förslag av 

kabelförläggning kommer att eftersträvas till största del, med undantag för vissa 

problematiska platser där kabelförläggningen kommer att ändras. 
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Preparation work of rural network in the areas Fän, 
Suttene and Hermanseröd 

Summary 

This thesis is about the approach how the preparation work is done at TROLK El & Tele 

AB. The preparation work includes three areas, Hermanseröd, Fän and Suttene in 

Munkedal municipality. This preparation is the basis for the implementation of the project 

from Fortum Distribution AB. The project has come when Fortum decided to invest to 

ensure power quality and weather secure the network in the areas that was earlier 

mentioned. The preparation includes landowner contact, field work, permits and contract 

applications. Laying of cables and placement of the substations will also be established for 

the network owner. The voltage level of the network that is affected is up to 12kV to be 

transformed down to 0.4kV for subscribers. The project includes three substations, about 

2.7 kilometers medium voltage cable, approximately 0.5 kilometers low voltage cable, 1 pc, 

cable box and about 1.7 kilometers demolition of the overhead line.   

The summary of the field work carried out is that the planner proposals of cable will be 

pursued for the most part, except for certain problematic locations where the cable 

placement will be changed. 
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Förord 

Vi vill framföra ett stort tack till vår handledare Christer Gustafsson på TROLK El & Tele 

AB i Uddevalla samt övrig personal på företaget som bidragit med sin kunskap. Vi har tagit 

del av Christers kunskap och erfarenhet vilket har lett till att genomförandet fortlöpt som 

planerat. Vi vill även tacka vår handledare vid Högskolan Väst, Lars Holmblad som har 

hjälpt oss framåt i arbetet. 

Vi har fått en god inblick av en beredares arbetsuppgifter och hur en beredning genomförs 

samt hur verksamheten hos TROLK El & Tele AB är organiserad. 

Martin Upper och Johan Wilson har jobbat gemensamt med hela projektet vilket har gett 

båda goda kunskaper för framtiden. 

 

Martin Upper 

Johan Wilson 

Trollhättan 2015-05-22 
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1 Inledning 

Företaget TROLK El & Tele AB utför beredningar och utförandeentreprenaden på 

uppdrag från nätägare såsom Vattenfall och Fortum. TROLK El & Tele AB utgår 

från Uddevalla där deras kontor ligger. Deras uppdrag sträcker sig inom Sveriges 

gränser. Projektet som rapporten beskriver utförs åt Fortum Distribution AB.  

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Området som projektet involveras av har i dagsläget i samband med framställande av 

denna rapport oisolerade friledningar. Dessa är störningsdrabbade till större 

utsträckning av yttre påverkan till skillnad mot markkabel. För att öka 

leveranssäkerheten till berörda kunder kommer nätet byggas om från nuvarande 

befintlig friledning till förlagd markkabel. Det medför även att utbyte från 

stolpstationer till nya seriesatellitstationer kommer ske. Projektet är uppdelat till tre 

mindre områden i anslutning till varandra där arbetet skall utföras. Dessa områden är 

Fän, Suttene och Hermanseröd tillhörande Munkedals kommun (Se bilaga A). 

Problem som kan uppkomma under beredningsarbetet är överenskommelse gällande 

avtal och tillstånd mellan olika parter t.ex. markägare, länsstyrelsen och kommunen på 

grund av bristfällig dokumentation och kommunikation. Det kan i sin tur medföra 

förseningar och ökade projektkostnader. Till följd av förseningar kan projektets 

planerade slutdatum förskjutas. Fortum har planerat att projektet skall vara slutfört 

2015-10-31.  

1.2 Översikt över tidigare arbeten 

Denna rapport har inspirerats av tre tidigare examensarbeten. Den första rapporten 

som togs del av var ”Beredning nyanslutning av vindkraftverk i Lyrestad Mariestad” skriven av 

Jonas Gustafsson. [1] Den andra var ”Beredning av låg- och Högspänningsnät i Estenberga i 

Gullspång kommun” skriven av Daniel Mann och Magnus Svensson. [2] Den tredje 

beredningsrapporten som har influerat detta examensarbete är ”Beredning för 

nyanslutning av fritidsfastighet i Tranvik och samförläggning av optofiber på Torsö” skriven av 

Jarmo Sunnari. [3] Rapporterna har varit till stor hjälp med att få en inblick hur 

strukturen kring ett beredningsarbete går till. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med projektet är att höja leveranssäkerheten och spänningskvalitén genom 

ombyggnation och vädersäkring av berörda områden. Fortum Distribution AB som är 

nätägare har tagit fram en projektbeskrivning över projektet. TROLK El & Tele AB:s 

uppgift som entreprenör är att sammanställa projektpärmen genom beredningsarbete. 

Företagets uppgift är även att genomföra utförandeentreprenaden vilket består av 
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kabelförläggning och byggnation av nätstationer samt rasering av befintligt 

friledningsnät. 

Målet är att kunna svara på vad som bör dokumenteras, vilka som bör kontaktas 

gällande olika avtal och tillstånd. Målet är även att ta fram placering av tre stycken 

nätstationer och var förläggning av kablar skall ske samt en kostnadsberäkning, P2-

kalkyl. Nätägaren efterfrågar även att nya nätberäkningar utförs för kontroll. 

1.4 Avgränsningar 

Projektet innefattar distributionsnätet 0,4kV och 12kV i Fän, Suttene och 

Hermanseröd tillhörande Munkedals kommun. 

De grundläggande delarna i projektet är: 

Ca 2,7 km msp-kabel 

Ca 0,5 km lsp-kabel 

3 st. nätstationer av typ seriesatellit 

1 st. kabelskåp 

Ca 1,7 km friledning (rasering) 
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2 Metod vid beredningsarbete 

2.1 Projektering 

Projektering utförs i regel av beställaren före beredning och fältarbete utförs. 

Projekteringen innehåller framtagande av information, dokumentation och underlag 

som krävs för att kunna genomföra projektet. Projektörens uppgift är att ta fram 

förslag på vad projektet bör innehålla. Projektören sammanställer kartor där tänkta 

ledningssträckor och dimensionering hänvisas. Kartorna visar området som berörs 

samt vilken spänningsnivå nätet är konstruerat för. I sådana fall rasering skall utföras 

så bör även detta innefattas i projektbeskrivningen med bifogade kartor. 

2.2 Beredning 

Beredning utförs efter projekteringsfasen där målet är att upprätthålla avtal och 

tillstånd. Det görs för att distributionselektriker, grävmaskinister och övrig personal 

som ansvarar för utförandet skall kunna genomföra projektet. Beredarens uppgift är 

även att fastställa valda metoder av utförandet, detta görs i samband med fältarbetet. 

Syftet är att se till så att inga oklarheter finns när väl utförandet av projektet 

genomförs, för att det skall kunna fortlöpa som planerat och färdigställas inom utsatt 

tid. 

2.3 Fältarbete 

Det som är den primära delen av beredarens fältarbete är att få en övergripande blick 

över terrängen där arbetet skall utföras. Detta görs för att säkerställa eventuella 

svårigheter som utförandet kan medföra. De kartor som finns över området 

innehåller tyvärr inte all nödvändig information som behövs för att genomföra 

arbetet. Terrängen i området går inte att fastställa med hjälp av endast karta utan 

fältbesök är nödvändigt. När fältbesök genomförs är det viktigt att få en bra kontakt 

med markägarna från första början för att underlätta att projektets genomförande sker 

på ett så lätt och smidigt sätt som möjligt, för att det skall ges möjlighet till att kunna 

färdigställa projektet inom utsatt tid. Markägarna som berörs har ofta vetskap gällande 

problematiska markområden där eventuellt markarbete skall utföras. 

2.4 Verktyg 

Mycket av beredarens arbetsuppgifter görs i datamiljö. För att genomföra 

beredningsarbetet används olika programvaror för att sammanställa kartor, 

dokumentation, avtal och tillstånd. Här nedan kommer ett utdrag av de programvaror 

som används av TROLK El & Tele AB. 
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2.4.1 PowerGrid 

Görs beredningen åt Fortum Distribution AB används PowerGrid. I programmet 

finns deras nätuppbyggnad inritat. Entreprenörer och Fortums anställda kan få 

tillgång till programmet via Fortums interna websida. Informationen som kan fås är 

t.ex. ledningskartor, aktuella belastningar, spänningsfall etc. PowerGrid används även 

för att rita in ny kabelsträckning och placering av nya stationer. I programvaran fås en 

enkel överblick av aktuellt linjeschema, där möjligheten till kompletteringar och 

ändringar finns. I de fall Fortum Distribution AB kräver att nya nätberäkningar utförs 

görs även detta enkelt i programmet. 

2.4.2 NetBas 

Görs beredningen på ett område där Vattenfall är nätägare används deras 

programvara NetBas. Denna innehåller information om deras nät. Med NetBas kan 

entreprenörer och anställda på Vattenfall få information och kontrollera t.ex. 

ledningskartor, spänningsfall, aktuella belastningar etc. 

2.4.3 Kartor 

För att underlätta genomförandet av ett projekt behövs dokumentation i form av 

kartor som sammanställs och fastställs under beredningsfasen. Kartorna bör innehålla 

information gällande området där arbetet skall utföras. Beroende på 

användningsområde och vad som skall utföras behövs olika detaljerade kartor och 

underlag. För att få en övergripande blick över området som berörs framställs en 

översiktskarta. Denna karta visar det geografiska läget för projektet. I de fall som 

projektet involverar rasering av luftledning, framställs raseringskartor vilket visar den 

sträcka som skall raseras. Projektören bifogar även förslag på tänkt förläggning över 

lågspänningsnätet respektive högspänningsnätet. Dessa kartor används av beredaren 

som underlag vid fältarbetet. Hinder kan även uppkomma vid kontakt med markägare 

som kan påverka tänkt förläggning. Schaktkartor sammanställs av beredaren där 

information om hinder och var det skall plöjas, schaktas eller grävas.  

 

Övrig information som visas på dessa kartor är fornminnen vilka kan vara 

svårupptäckta under fältarbetet. Kartorna fås från projektören samt från olika 

webbaserade kartprogram så som t.ex. Eniro, Hitta, Google Earth och även 

nätägarens egna kartor. Kartorna kan komma att justeras i de fall hinder upptäcks i 

samband med fältarbetet. 

2.4.4 Ledningskollen 

Med hjälp av ledningskollen kan underlag och dokumentation tas fram som 

underlättar för markarbete, samordning och projektering. Detta görs via webben 

www.ledningskollen.se. Där skapas det ett konto så att information och ledningskartor 

kan växlas mellan parterna det gäller. Antingen via e-post eller SMS. På hemsidan fås 

det även information om det är aktuellt för samverkan mellan olika parter såsom 

fibernergrävning av aktuell leverantör eller VA-rör av kommunen. Kartor över 

file://w8file01.wad.hv.se/2013$/maup0002/Exjobb/www.ledningskollen.se


Beredningsarbete av landsbygdnät för områdena Fän, Suttene och Hermanseröd 
 

 5 

ledningsägarnas befintliga kablar kan fås för att förhindra oönskade avbrott av kablar. 

Om avbrott sker utan kartunderlag för befintlig kabelsträcka kan det bli fråga om 

ersättning i form av skadestånd. [4] 

2.4.5 Kostnadskalkyl med EBR-e 

I samband med beredningsarbete görs en kostnadskalkyl. Det görs med olika 

kostnadskataloger som bygger på hur detaljerat kalkylen skall vara. Dessa finns från 

P1 till P6, där P1 är den minst detaljerade för att få en överskådlig prisbild av 

projektets kostnader. Det som används som standard i samband med elnätsberedning 

är kostnadskatalog P1 och P2. 

EBR är en förkortning av elbyggnadsrationalisering. EBR är ett samlat system för att 

underlätta planering, byggnation och underhåll av eldistributionsanläggningar 0,4-145 

kV. Här finns information och underlag för framtagande av kostnadskalkyler. Detta 

hjälpmedel finns även i form av papperskatalog. [5] 

2.5 Avtal/Tillstånd 

2.5.1 Markupplåtelseavtal 

Vid framdragning av luftledningar och kablar som ledningsägaren tänkt genomföra 

krävs markupplåtelseavtal vilket ger ledningsägaren rätt till att göra åverkan på 

marken. Detta avtal fås från gällande nätägare. En kompensation till berörda 

markägare betalas ut. Ett markupplåtelseavtal skall upprättas mellan ledningsägaren 

och fastighetsägaren som innehar marken. Detta gäller alla berörda markägare där 

förläggning skall ske. 

2.5.2 Länsstyrelsen 

Entreprenören som skall genomföra beredningen är ansvarig att undersöka vilka 

tillstånd som krävs just för det område beredningen gäller. Länsstyrelsen 

tillhandahåller information om t ex fornlämningar, typ av mark och djurliv i området. 

I de fall ingrepp på fornlämningar behöver genomföras krävs det ett speciellt tillstånd 

vilket ger entreprenören rätt till att förlägga kabeln på länsstyrelsens villkor. Tillståndet 

är giltigt i två år efter utfärdat datum. Detta är ett av många exempel på tillstånd som 

kan krävas och ingår i beredarens arbetsuppgifter. [6] 

2.5.3 Trafikverket 

Skall tänkt kabeldragning korsa väg vid något tillfälle som Trafikverket är ansvarig för, 

bör trafikverket underrättas och standardavtal skrivas. Mer information finns på 

Trafikverkets hemsida. Är det en enskild väg som ägs av en vägsamfällighet eller 

vägförening tas det kontakt med dessa och inte Trafikverket. Information om vilka 

som äger den enskilda vägen går att få via Trafikverket. [7] 
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2.5.4 Bygglov för nätstation 

Ett bygglov behövs i de fall ny nätstation skall byggas. Detta ansöks vid den kommun 

beredningen skall utföras. Bygglovsblankett finns i regel på respektive kommuns 

hemsida. Det som ansökan bör innehålla är följande. Information om 

fastighetsbeteckning och fastighetsägare samt sökandes namn (byggherre). Vad som 

ärendet gäller t.ex. nybyggnation, byggnadstyp och area är även nödvändig 

information som bygglovet bör innehålla. Det som även efterfrågas är nätstationens 

utseende där material och kulör skall anges. Ritning med nätstationens utseende och 

mått skall bifogas i ansökan. [8] 

2.5.5 Informationsbrev till kund 

I samband med starten av beredningsarbetet kan det vara bra att underrätta berörd 

markägare för att de skall få vetskap och information om att ett beredningsarbete skall 

utföras inom en snar framtid. Då oftast markägaren har åsikter gällande placering av 

nätstation samt kabelförläggning över deras mark. Vissa beredare tycker att detta 

tillvägagångssätt är att föredra då markägaren är underrättad och förberedd inför 

samtal med beredaren. 
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3 Beredning för detta projekt 

Som tidigare nämnts i projektbeskrivningen så består projektet av att utföra 

beredningsarbete på tre områden tillhörande Munkedals kommun. Områdena består 

till stor del av friledning i dagsläget där utbyte till markkabel skall ske. Det medför att 

leveranskvalitén säkras upp och kunderna får ett mer driftsäkert nät. 

Fältarbete har utförts, projektörens förslag har granskats för att kunna identifiera 

eventuella hinder och svåråtkomlig terräng som kan försvåra projekts genomförande. 

T.ex. fornlämningar, bergsknallar och skogsparti som kan vara svårupptäckta på 

arbetskartor. Fältarbetet gjordes även för att veta vilken metod som är lämplig att 

använda under de tänkta sträckorna. Uppfattning fås vart det skall schaktas respektive 

plöjas samt vetskap om vart kabeln skall tryckas under vägbana. Dialog med 

markägare har förts under fältarbetes gång.  

För att komma ihåg och underlätta beredningen har bilder tagits på hinder och 

svåråtkomlig terräng samt tänkt kabelsträcka. Detta medför förenkling vid 

fastställande av kartunderlag samt mindre missförstånd med markägare och 

entreprenörer som är involverade i projektet. Det leder till att genomförandet kan 

påbörjas och slutföras tidigare. 

3.1 Hermanseröd 

Under fältarbetets gång har projektörens förslag granskats. Området 26151 

Hermanseröd matas idag med friledning 99AL till stolpstation från Stora Aspång. 

Kabeln kommer anslutas på Tingvallsidan vid frånskiljaren som är placerad på stolpen 

(Se bilaga B). Därefter förläggs kabeln AL50 i dikeskant längs med grusväg. Två 

tryckningar sker på sträckan till Hermanseröd. Det som bör tas hänsyn till på sträckan 

är ett fornminne som inte får påverkas (Se Bilaga C). Detta medför att 

kabeldragningen får flyttas från det tänkta förslaget av projektören vilket framkom 

under fältarbetet (Se Bilaga D). För ökad framkomlighet har markägare blivit ombedd 

att ta ner ett antal träd. Där nätstationen kommer att placeras finns idag en 

stolpstation som kommer att raseras. Luftledningsnätet som för tillfället matar 

befintlig stolpstation kommer också att raseras. I dagsläget finns det kabel utlagd en 

viss sträcka från stolpstationen mot ett mindre vindkraftverk. Övrig sträcka till 

vindkraftverket är luftledning som även den kommer raseras (Se bilaga E). Lsp-nätet 

till vindkraftverket kommer upphöra. Matning till och från vindkraftverket kommer 

ske från ett annat håll. Det som berör det här projektet förutom raseringen är att ny 

lsp-kabel norrut som skarvas på befintlig kabel AL50 till närliggande fastighet. Från 

nätstationen dras även en ny lsp-kabel som samförläggs med msp-kabel till 

närliggande fastighetsägare 242712 för att säkerhetsställa god leveranskvalitét (Se 
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bilaga F). Under fältarbetets gång diskuterades det med markägaren gällande den 

tänkta placeringen av nätstationen i Hermanseröd, där inga problem framkom med 

placeringen (Se bilaga G).  

3.2 Fän 

Under fältarbetets gång framkom följande. Området 26148 Fän är förberett för 

kablifiering från ett tidigare projekt. Msp-kabeln AL95 som finns i dagsläget är förlagd 

ca 140 meter i mark i riktning mot 26148 Fän. Där kommer en ny seriesatellitstation 

placeras vid närliggande befintlig stolpstation (Se bilaga H). Det finns ett fåtal hinder 

som påverkar kabeldragningen på sträckan. Första hindret är en bergsknalle som 

behöver bilas ett spår i för att få ner kabeln på tillräckligt djup (Se bilaga I). Det andra 

hindret som bör tas hänsyn till är en gatubrunn utanför en infart till en fastighet (Se 

bilaga J). Detta medför att kabelförläggning kommer förflyttas från tänkt förslag ut i 

vägbanan en kortare sträcka. Berörda kunder på sträckan matas med lsp-kabel 10 Cu. 

Dessa kunder kommer inte påverkas nämnvärt utan endast vid tillkoppling av ny 

nätstation. Befintlig luftledning mellan 26175 Vassändan och 26148 Fän kommer att 

raseras (Se bilaga K). 

3.3 Suttene 

Området 26133 Suttene kommer att skarvas från befintlig stolpstation som kommer 

från 26140 Toröd (Se bilaga L). Ny msp-kabel AL95 kommer att förläggas längs med 

befintlig lsp-kabel till den nya placeringen av nätstationen. Från den nya nätstationen 

kommer lågspänningen delas på två grupper. Nytt kabelskåp kommer att placeras ut 

vid befintlig transformator vid 26133R Suttene (Se bilaga M). Fortum har valt att 

placera den nya nätstationen närmare en större förbrukare för att säkerställa 

utlösningsvillkor samt spänningsnivå. Enklare beräkningar har utförts för att 

kontrollera slutkunds leveranskvalité och att utlösningsvillkoren uppfylls. Beräkningar 

har utförts med hjälp av PowerGrid, för förbrukare 242606 och 242607 (Se bilaga N). 

Nuvarande luftledning mellan 26113 Suttene i riktning mot 26140 Toröd kommer att 

raseras (Se bilaga O). 
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4 Kostnader 

4.1 Materialkostnader 

Materialåtgång framtas för att veta vad den slutgiltiga summan uppnår till för 

projektet. Detta görs av beredaren efter att placering av nätstationer och 

kabeldragning fastställts. Materiallista sammanställs för att veta materialåtgång för 

projektet (Se bilaga P). 

4.2 Kompensation 

Vid framdragning av luftledningar och kablar ges en kompensation till berörda 

markägare. Det som fastställer kompensationens storlek är beroende av markens 

värdering och områdets omfattning. Vid kabelförläggning betalas ett pris per löpmeter 

ut till markägaren. 

I samband med förläggning av kabel vid väg delas kompenseringen i två zoner där 

zon 1 omfattar vägbanan och zon 2 omfattar vägdike (vägkant, kantremsa, innerslänt, 

ytterslänt och dikesbotten.) Ersättningen för väghållarens medverkan till detta avtal i 

form av nedlagd tid för förhandlingar, besiktningar m.m. består av ett fast belopp om 

1 000 kronor. ”Ersättning för ökade kostnader för vägens framtida underhåll som ledningen 

medför med ett belopp om 9 kronor per löpmeter där ledning förläggs inom zon 1 och ett belopp om 3 

kronor och 50 öre per löpmeter där ledning förläggs inom zon 2”. [9]  

Ett exempel som berör kompensationen av projektet är i området 26148 Fän där det 

är aktuellt med förläggning i zon 2 för att mata den nytillkommande 

seriesatellitstationen. Sträckan som berörs är 288 meter vilket kommer ske i vägdike. 

Ett värderingsprotokoll har upprättats. Detta protokoll är en överenskommelse 

mellan svensk energi och LRF för att rätt ersättning skall utbetalas till berörda 

markägare. I detta exempel är det vägsamfälligheten i området 26148 Fän. 

I detta projekt kommer till största del kabel förläggas i zon 2. Tryckning är aktuellt vid 

två tillfällen i samband med förläggning vid Hermanseröd. Detta ger ingen ytterligare 

kompensation då inte vägen tar skada. Övriga berörda områden sker ingen tryckning 

under vägbana. 

Ersättning för nätstation betalas även ut, den består av en fast kostnad. 

Kompensationen skiljer sig åt beroende på nätägare. I denna beredning uppkommer 

summan för nätstation till 2500 kronor. 
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4.3 Summering av kostnader för projektet 

Projektets kostnad beräknas att uppgå till ca 670 000 kronor exklusive 

materialkostnader för genomförandet av projektet (Se bilaga Q). 
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5 Diskussion 

I området Hermanseröd framkom det att tryckning är nödvändig under vägbana vid 

två tillfällen. Detta för att underlätta framkomligheten till nätstationen pga bergskulle 

och fornminne. Övriga alternativ som diskuterats är för kostsamma och tidskrävande. 

Därför har alternativet tryckning valts. Längre in på sträckan krävs det att kabeln plöjs 

ner längre in på åkern än vad projektören föreslagit, då ett fornminne ligger i 

anslutning till vägbanan. Kontakt med markägare har förts där det framkom att en del 

träd måste tas ner. Detta skulle markägaren själv utföra innan uppstarten. Den nya 

kabeln kommer att förläggas delvis vid befintligt kabelstråk där särskild vikt läggs på 

inte skada befintlig fiber och lågspänningskabel.  

Problem som framkom i området Fän var bland annat en bergskulle. Kabeln är tänkt 

att förläggas i dikeskanten vilket leder till problem vid bergskullen. För att skydda 

kabeln så krävs bilning i berget. Det andra problemet som framkom var en gatubrunn 

framför infarten till en fastighet som skall passeras. Detta gör att kabelförläggningen 

kommer att hamna ute i vägbanan en kort sträcka. Nätstationen kommer att placeras 

närliggande till befintlig stolpstation. 

Kabelförläggningen mellan området 26140 Toröd N och 26113 Suttene har ett 

bergsparti där kabeln skall förläggas bredvid, där är det svåråtkomlig terräng för 

maskiner. Detta leder till att kabeln kommer att förläggas i rör ovan mark bredvid 

befintlig fiber. Andra sidan vägbanan är inte aktuellt av förläggning då det är 

strandskyddat område. Denna sträcka vore ett smidigare alternativ. Ändring av 

projektörens förslag framkom då markägaren inte gärna ville få marken uppgrävd 

framför huset ytterligare en gång då detta inträffat tre gånger tidigare. Beslut togs att 

förlägga kabeln på baksidan av huset istället. 

Projektet har flutit på enligt upprättad projektplan som planerat med vissa justeringar, 

dock inga större sådana. Detta har underlättat arbetet och genomförandet av 

projektet. 

Generellt gäller det att beredaren har ett strukturerat arbetssätt genom hela 

beredningsfasen. Det är viktigt att ansöka om tillstånd och avtal i så tidigt skede som 

möjligt för att det i regel har långa ledtider. Generellt har markägarna varit positivt 

inställda att genomföra projektet.  

Fältarbetet är en viktig del i beredningen då det är under dessa tillfällen beredaren får 

en uppfattning om projektörens förslag är genomförbart.  
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6 Slutsatser 

Projektet kommer tyvärr inte att hinna slutföras innan tiden för examensarbetet skall 

vara färdigt.  Beredningen är genomförd samt alla avtal och tillstånd är påskrivna och 

utförandet av projektet skall inom en snar framtid påbörjas. Tanken med projektet är 

att det kommer vara färdigställt 2015-10-31. Detta ses inte som en omöjlighet att 

uppnå. De delar som återstår är färdigställande av projektpärmen samt själva 

utförandet av projektet. 
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