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Förord 

Vi vill ge ett stort tack till Shpetim Salihu samt alla de andra anställda på Trolk El & Tele Ab 

i Uddevalla, för att vi fick utföra examensarbetet hos dem samt för all hjälp vi har fått genom 

hela beredningsarbetet. 

Vi vill också tacka Lars Holmblad som har varit vår handledare och Andreas Petersson som 

är vår examinator för alla tips som har varit till stor hjälp under rapportskrivandet. 

Under examensarbetet har vi fått en stor överblick och kunskap över vad ett beredningsar-

bete går ut på samt många av de steg man tar för att få ett komplett beredningsarbete. 

Christoffer Andersson och Pontus Andersson har delat upp arbetet i lika stora delar men har 

suttit tillsammans för att båda ska få samma kunskap av alla delar av beredningsarbetet. 
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Beredning av distributionsnät Myren-Torseröd i 
Tanum 

Sammanfattning 

 

 

Examensarbetet i den här rapporten kommer att handla om hur ett beredningsarbete mellan 

Myren-Torseröd i Tanums kommun går till väga. På uppdrag av Ellevio AB skall berednings 

och entreprenadföretaget Trolk EL & Tele AB vädersäkra ett område mellan Galtö-Torseröd 

i Tanums kommun. Denna rapport kommer dock bara innehålla distributionsnätet 0,4-24 

kV i området Myren-Torseröd. Det befintliga luftledningsnätet skall raseras och ersättas med 

markkabel. Även befintliga nätstationer och stolpstationer skall skrotas och ersättas med nya. 

Under beredningsarbetet skall fältbesök göras för att få en överblick i området beredningen 

skall ske, även för att mäta ut placering av t.ex. nätstationer. Beredningsarbetaren skall skriva 

avtal med markägare för att ha tillgång till marken, sedan skall även tillstånd sökas från t.ex. 

Länsstyrelsen, trafikverket och kommunen.  

Hela beredningsarbetet i detta projekt omfattar 68 kunder. 
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Preparation of distribution grid between Myren-
Torseröd 

Summary 

This report will focused on how the preparatory work between Myren-Torseröd in Tanum 

will proceed. On behalf of Ellevio AB, the preparation and construction company Trolk EL 

& Tele AB shall weatherproof an area between Galtö-Torseröd in Tanum. This report will 

only include the distribution 0,4-24 kV in the area between Myren-Torseröd. The existing 

overhead line network will be dismantled and replaced with underground cables. Even exist-

ing substations and pole stations to be scrapped and replaced with new ones.  

During the preparatory work, there have been field visits to get an overview of the field of 

processing operations, and to measure the position of e.g. substations. To have access to the 

ground the preparation worker must sign contracts with landowners, and shall also seek au-

thorization from the County Administrative Board, the transport department and municipal-

ity. 

The entire preparation work in this project includes 68 customers. 
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Nomenklatur 

Tryckning Dragning av kabel/slang under ett hinder (t.ex. en väg). 

Styrd borrning Borrning med hjälp av en speciell spets som kan styras för att und-
vika stora hinder vid tryckning. 
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1 Inledning 

Trolk EL & Tele AB är ett företag som utför beredningsarbeten åt nätägare som Ellevio och 

Vattenfall. Trolk EL & Tele AB utgår från Uddevalla, och utför mestadels beredningsarbeten 

och entreprenad inom Sveriges västliga delar. Beredningsarbetet i den här rapporten är på 

uppdrag från Ellevio. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 

Trolk EL & Tele AB som utför entreprenad och beredning har fått i uppdrag av Ellevio AB 

att planera en ombyggnation av det nu befintliga luftledningsnätet mellan Galtö-Torseröd i 

Tanums kommun. Elnätet skall vädersäkras för att få ett stabilare och mer vädertålig elnät, 

vilket leder till mindre risk för strömavbrott. Det befintliga luftledningsnätet skall ersättas av 

markkabel, markstationer samt kabelskåp. 

Arbetet går ut på att ersätta befintliga luftledningar som inte uppfyller dagens krav, t ex luft-

ledningar som icke är vädersäkrande. Nätstationerna kommer bytas ut p.g.a. hög ålder. Under 

beredningsarbetet kommer kontakt tas med bl.a. fastighetsägare, Trafikverket, Lantmäteriet, 

Länsstyrelsen, Kommunen etc. Hur den nya kabelsträckningen skall läggas kan påverkas av 

en mängd olika faktorer som om det är mycket berg där kabelsträckningen är tänkt att läggas.  

Även fastighetsägaren kan påverka hur kabeln samt kabelskåp och nätstationer skall läggas 

och placeras, därför behöver fastighetsägaren och beredaren komma överens om hur det nya 

elnätet ska byggas.  

För att ta fram en bra struktur för rapporten har två färdiga examensarbeten om berednings-

arbeten studerats och kombinerats med varandra för att strukturen skall passa ihop med just 

detta beredningsarbete. 

De två färdiga arbeten som har använts i denna rapport är Beredningsarbete av landsbygds-

nät för områdena Fän, Suttene och Hermanseröd skriven av Upper, Martin och Wilson, Jo-

han [1]. Beredning för nybyggnation av två stycken vindkraftverk i Lyrestad, Mariestad Skri-

ven av Gustafsson, Jonas [2]. 
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1.2 Syfte och mål 

Syftet med projekt SA64123 L183 Galtö – Torseröd är vädersäkra detta område. På grund 

av att det ligger på västkusten finns det risk att starka vindar kan orsaka att stolpar blåser ner 

eller att ett träd faller över en elledning och orsakar avbrott. Risk för åskoväder finns även, 

en blixt kan slå ner i ledningen och orsaka att säkringar bryts. 

Det nuvarande elnätet mellan Galtö och Torseröd är ca 30 år gammalt och därför kommer 

även befintliga nätstation att tas bort och ersättas med nya. 

Själva målet med projektet är att förbättra leveranssäkerheten av el till kunderna i området. 

Detta innebär att Ellevio får nöjdare kunder. 

Syftet med vårat arbete var att komma med alternativa kabeldragningar i beredningsarbetet 

mellan Myren-Torseröd. Målet var då att vi skulle få kunskap i hur ett beredning arbete slut-

föras. 

1.3 Avgränsningar 

Trolk EL & Tele AB skall på uppdrag av Ellevio AB vädersäkra luftledningsnätet på sträckan 

mellan Galtö-Torseröd i Tanums kommun. Beredningen i den här rapporten kommer dock 

endast att innehålla sträckan mellan Myren-Torseröd. Samt även endast att innehålla inform-

ations om beredningsarbetet i detta projekt.  

Anledningen till att rapporten inte kommer att innefatta projekteringen är att den görs av 

Ellevio AB. Beredningsarbetet kommer att starta som tidigast i sommarperioden 2016. 

På grund av hög säkerhet kring programmet PowerGrid har vi haft begränsad tid, vilket har 

gjort att inga nätberäkningar har gjorts.  
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2 Tillvägagångssätt för ombyggnation av elnät 

Detta kapitel kommer att ge beskrivningar på hur ett projekt inom elnätsbranschen går till 

och hur allt arbete fördelas mellan de tre arbetsgrupperna och vilka dessa arbetsgrupper är. 

Från framtagning av beställning fram till att arbetet är utfört och är i drift. De tre arbetsar-

betsgrupperna är: Projektören (Ellevio), Beredaren (Trolk El & Tele AB) och entreprenö-

rerna (Trolk & Tele AB). 

2.1 Projektering 

Projekteringen av projektet utformas av beställaren, företaget som har beställt beredningen i 

det här projektet är Ellevio AB. I en projektbeställning skall det beskrivas vad arbetet har för 

syfte och vilka önskemål som finns inom arbetet t.ex. kabeltyp, typ av nätstation och hur allt 

önskas vara kopplat. Om arbetet gäller ombyggnation, där rasering ingår skall raseringskartor 

finnas bifogat i projektbeställningen. I projektbeskrivningen finns även tekniska instruktioner 

på vad det finns för värden som är godkända från beställarens standarder. 

Beställningsordern ska följas till punkt och pricka med undantag när hinder uppstår får vissa 

ändringar göras för att det planerade elnätet ska bli komplett. 

2.2 Beredning 

Beredningsarbetet påbörjas när projekteringen är färdig. Beredarens uppgift är att informera 

berörda fastighetsägare, genom att skicka ut ett informationsbrev som talar om att en om-

byggnation av elnätet skall ske i området. Beredaren besöker sedan området för att kunna 

lokalisera eventuella hinder som kan påverka kabeldragningen, samt ta beslut om vilka me-

toder som skall användas under arbetet. Under besöken tas även kontakt med markägare, för 

att diskutera och komma överens hur kabeldragningen över berörd mark skall läggas.  

Beredaren skall ansöka om tillstånd från bl.a. Kommunen angående bygglov, Länsstyrelsen 

och Trafikverket. När beredningen är klar sammanställs allt i en projektpärm, som sedan 

delas ut till entreprenören. 

2.3 Informationsbrev 

I uppstarten av ett beredningsarbete skickas ett informationsbrev ut till berörda fastighetsä-

gare, som talar om att det befintliga nätet i området skall byggas om. Brevet innehåller in-

formation om bl.a. varför det befintliga nätet byts ut, planerad arbetsstart, vilket företag som 

har beställt arbetet, vilket företag som kommer att utföra beredningsarbetet, samt planerad 

sträckning för kabel och placering för nätstationer. I brevet finns kontaktuppgift för frågor 

eller ifall fastighetsägaren vill komma med förslag över hur kabeldragningen över sin mark 

kommer att se ut. (Se bilaga D) 
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2.4 Fältarbete 

Under beredningsarbetet görs ett antal fältbesök, för att få en bättre överblick över hur land-

skapet ser ut och för att lättare kunna upptäcka hinder som kan påverka kabeldragningen. 

Även arbetsmetod av kabelförläggning görs under fältbesöken, t.ex. om det skall plöjas, 

schackats eller tryckning/styrd borrning. Tryckning och styrd borrning används t.ex. när ka-

beln ska passera genom en väg. Vid fältbesök tas även kontakt med bl.a. markägarna för att 

föra en dialog om hur de nya ledningskablarna skall läggas. Beredaren mäter även ut avstånd 

och placering av de nya nätstationerna. Under fältbesöket tas bilder om det t.ex. skall tryckas 

vid en väg, bilderna används i bilagor som skickas in till trafikverket. 

2.5 Hjälpmedel under ett beredningsarbete 

En stor del av ett beredningsarbete kommer beredaren att behöva använda sig av ett antal 

olika typer av verktyg eller program. 

 I detta kapitel kommer därför lite förklaringar på vad som dessa program och verktygen 

används till samt vilka fördelar dessa program och verktygen medför till beredningsarbetet. 

Dessa program används av Trolk EL & Tele AB under Beredningsarbeten.  

2.5.1 PowerGrid 

PowerGrid är ett cad baserat online program som Ellevio använder för att se och dokumen-

tera ändringarna i Ellevio´s elnät. När Ellevio tog över en del av Fortums Elnät var nätet 

redan dokumenterat i PowerGrid. Eftersom PowerGrid är ett online baserat program, är det 

synkroniserat med Ellevio’s online baserade kopplingsschema. Det går att göra ändringar i 

kopplingsschemat, men för att det skall genomföras behöver ändringarna sparas. För att vara 

helt säker att inga ändringar sker i Ellevio’s kopplingsschema, kan en testversion startas som 

inte är synkroniserad med Ellevio’s kopplingsschema. PowerGrid är ett väldigt givande pro-

gram som är mycket användbart när det gäller beredning. 

PowerGrid kan enkelt skifta mellan vanlig karta eller flygbild om det är möjligt för detta 

område. Det går även snabbt plocka fram kopplingsschema för varje individuellt kabelskåp 

eller nätstation.  

I PowerGrid skapas även skisser för ledningar och schaktning i olika lager. Med PowerGrid 

går det enkelt att få fram vilka som är markägare där kabeln skall förläggas. Genom att mar-

kera kabeln och söka vilka fastighets beteckningar som kabeln går över. Med fastighets be-

teckningar som fås i resultat av sökningen kan en sökning via Infotrader.se resultera i mar-

kägarens kontakt information.  
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2.5.2 Ledningskollen  

Ledningskollen är ett webbaserat verktyg som används i förebyggande syfte inför ett t.ex. 

grävning, schaktning eller byggnadsarbete i ett visst område. Ledningskollen hjälper att 

komma i kontakt med företag som kan ha kablar förlagda i området, dock endast de företag 

som samarbetar med Ledningskollen. Verktyget som Ledningskollen tillhandhåller är an-

vändbart för att snabbt få kontakt med de flesta företag som har känsliga objekt nergrävda 

inom det område som arbetet är tänkt att utföras. 

Ledningskollen avskriver sig ansvaret för direkt och indirekt skada. Därför rekommenderas 

att kontrollera om det finns fler företag med nedgrävda objekt i detta område. 

Varje ärende hos Ledningskollen kan vara inom ett område som max är 15 hektar. Som 

företagsanvändare kan 10 ärenden samtidigt vara aktiva, medan en privatperson endast kan 

ha 1 ärende aktivt. När en sökning på Ledningskollen skapas så skall de berörda kabelägarna 

markera kabeln på fält. Om inte kabeln är markerat eller markeringen är utplacerad på fel 

ställe, blir det kabelägarens ansvar om kabeln skulle bli kapad under arbetet [5]. 

2.5.3 P2 kalkyl/EBR 

Under en beredning skall en kostnadskalkyl skapas för att kunna beräkna projektets totala 

kostnad. Kostnadskalkylen skapas i ett Excel-dokument i tre olika noggrannhets grupper, P1, 

P2 och P3. Där P1 är planeringskalkyl, P2 är projekteringskalkyl och P3 är produktionskalkyl.  

P1 görs tidigt i planeringen och är inte lika detaljrik som P2. Oftast brukar P2 vara mindre 

än P1 kostnadsmässigt, men skulle P1 vara mindre än P2 kan det bero på hinder som uppstått 

under arbetet och som inte varit medräknade i P1 kalkylen. (Se bilaga I:2 – I:3) 

Elbyggnadsrationalisering som förkortas EBR används för att konstruera, planera, under-

hålla och utveckla elnäten i Sverige. EBR är till stor hjälp när beredaren skall göra en kost-

nadskalkyl, genom att följa dessa kostnader standarder blir arbetet säkert och kostnadseffek-

tivt. EBR katalogen uppdateras regelbundet [3]. 

Materiallista skapas oftast med hjälp av Excel dokument, där samlas all information om alla 

komponenter som används för att sammanställa den slutliga produkten som i detta fall är 

ett förnyat och vädersäkrat elnät. (Se bilaga I:1) 
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2.5.4 Excel 

Excel är ett datorprogram som används till att dokumentera all möjlig information. Till ex-

empel dokumenteras kostnadskalkyler och materiallistor i programmet Excel. I program-

met kan celler programmeras till att göra en uträkning och efter att bara ändra ett värde i en 

cell resulterar det i ett annat resultat i uträkningen. Detta används för att skapa mallar där 

det enkelt bara fylls med värden som saknas. När alla värden är rätt ifyllda fås ett resultat. 

När ersättningen till markägare skall räknas fram så finns redan färdiga kalkylberäkningar i 

Excel vilket gör det mycket lättare och snabbare för beredaren att räkna fram ersättningen 

till kunden.  

2.6 Avtal och Tillstånd 

En stor del av ett beredningsarbete består av att söka tillstånd från bl.a. Länsstyrelsen, kom-

munen angående bygglov och Trafikverket. Beredaren skall även sluta avtal med markägarna 

som berörs av beredningsarbetet.  

2.6.1 Länsstyrelsen 

Länsstyrelsen kontaktas för att uppnå ett samråd om vilka regler som gäller inom de områden 

som arbetet är planerat att utföras inom. I anmälan av samråd begär Länsstyrelsen att följande 

information finns med i anmälan. I samråd skall vilken typ av kabel som ska läggas beskrivas, 

även hur stora schakten ska vara i djup och bredd. En karta på kabelsträckning, schaktning 

och raseringskarta skall också bifogas. Länsstyrelsen kontrollerar om det är möjligt att utföra 

detta arbete utan att skada växt-och djurliv samt vattenkällor. I beslutet från Länsstyrelsen 

finns själva beslutet om arbetet får göras eller inte. I beslutet står även råd och anvisningar 

som skall följas [4].  
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2.6.2 Bygglov 

Bygglovsansökning är ett av momenten inom beredningsarbeten som kan ta väldigt lång tid 

att få godkänd. Bygglov för nätstationer söks via den kommun som byggnationen sker inom. 

Bygglovsansöknings blanketter skiljer sig från kommun till kommun, i Tanums kommun 

skall det beskrivas hur det slutgiltiga bygget ska se ut. I ansökan skall det fyllas i vilket material 

tak och vägar ska vara konstruerad av, och även vilken färgkod (NCS-nr) det kommer att 

vara. I ansökan skall även bifogad situationsplan och ritningar på nätstationen finnas med. 

Bygglovsansökan är en av de första ansökningarna som skickas in vid start av ett berednings-

arbete, en ansökan kan ta mellan 2-4 månader att få tillbaka. Oftast fås en rekommendation 

på var företaget vill att nätstationerna skall placeras [7]. 

2.6.3 Avtal för tryckning under väg  

Vid kabeldragning under eller längs en väg skall information tas fram om vad för typ av väg 

det är, informationen finns på trafikverkets hemsida. Om det är en privat väg eller en väg-

förening behöver inte trafikverket kontaktas, utan det sker via överenskommelse med ägaren. 

När trafikverket ansvarar för vägen skall en ansökan skickas in. Ansökan kan skickas in på 

trafikverkets hemsida, en blankett skall fyllas i med information, ritningar samt bifogande 

bilder på vägen. När trafikverket ansvarar för vägen skall kabeln dras 90° från vägkanten. 

När detta inte är möjligt skall trafikverket skicka en besiktningsman för att godkänna alter-

nativ lösning [6]. 

2.6.4 Markupplåtelseavtal  

När kabelförläggningen gör intrång på fastighetsägares mark skall ett markupplåtelseavtal 

skrivas. Fastighetsägaren informeras hur den nya kabelförläggningen kan komma att se ut. 

Avtalet skrivs när beredaren och fastighetsägaren har kommit överens om hur kabeldrag-

ningen skall förläggas. Fastighetsägaren får kompensation för markintrånget, kompensation-

ens storlek varierar på vilken typ av kabel som förläggs samt om intrånget görs i mark, skog 

eller åker. 
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2.7 Kartor 

Kartor har alltid varit ett bra hjälpmedel för att få en bra geografisk och teknisk överblick på 

områden som man arbetar. Med hjälp av kartor kan de ändringar som föreslås enkelt beskri-

vas. Kartor kan även hjälpa till att undvika alla hinder som till exempel skulle kunna vara ett 

berg eller en viktig sådd åker. Därför kommer detta kapitel beskriva vad alla olika kartor 

används till. 

2.7.1 Översiktskarta 

Genom att studera dessa kartor får beredaren en bättre geografisk överblick hur landskapet 

ser ut där beredningen skall ske.  Kartorna kan tas med när beredaren är ute i fält för att 

lättare kunna lokalisera, skulle beredaren upptäcka ett hinder ute på fältet kan det direkt ritas 

in på kartan. (Se bilaga A)  

2.7.2 Raseringskartor  

Raseringskartor visar vilka ledningar som skall tas bort och vilka nätstationer som skall er-

sättas med nya. Kartan är markerad med röda linjer som visar vilka ledningar som skall bort 

och med en röd cirkel markeras vilka nätstationer som skall bort. 

2.7.3 Schaktkartor 

Efter att beredaren gjort klart fältundersökningen, och fått en bra blick på hur markförhål-

landen ser ut. Börjar beredaren rita schaktkartor som är till för att entreprenören skall veta 

hur förläggningen av kabeln skall gå till, ifall det skall tryckas, schaktas eller plöjas. För att 

lättare veta vad som skall göras, ritas de olika metoderna in med olika färger. Blå färg vid 

tryckning eller jord raket, röd färg vid schaktning och grön färg när det skall plöjas.  Bereda-

ren kan även markera marken med stolpar som visar vart tryckningen skall ske vid korsning 

av väg.  (Se bilaga F)  
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2.7.4 LSP/ HSP kartor 

Beredaren ritar lågspänningskartor som är mer detaljrika än översiktskartan. Lågspännings-

kartan beskriver bl.a. vilken typ av kablar som finns. Det blir även lättare för entreprenören 

att schakta med hjälp av lågspänningskartan. För att veta vad som är låg- och högspänning 

på kartan, brukar de ritas in med olika färger, oftast ritas högspänningen in med röd färg och 

lågspänningen med blå färg. (Se bilaga F) 

 Bilden nedanför är ett exempel på hur en schaktkarta kan se ut inom ett lågspänningsnät. 

 

Figur 1: Lsp karta med schaktning 
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3 Projektbeskrivning  

Det befintliga luftledningsnätet i området skall ersättas med markkabel för att säkra leverans-

säkerheten. 4 stycken nätstationer samt 2 stycken stolpstationer skall på grund av hög ålder, 

dålig leveranssäkerhet och dålig vädersäkring raseras och ersättas med 6 stycken nya nätstat-

ioner. Högspänningskabeln som skall läggas är av typen AXAL TT 12 kV 3x240mm2 och 

3x95mm2 och den kommer att vara ca 5,7 km lång. 

Beredningsarbetet börjar med att det skickas ut informationsbrev till alla berörda kunder, 

som talar om att det befintliga luftledningsnätet skall ersättas med markkabel. Efter att stu-

derat projektbeskrivningen som Ellevio har skapat innan beställningen, görs en fältunder-

sökning för att få en bättre överblick över området. Under fältundersökningen kan även 

eventuella hinder upptäckas som kan vara svårt att se på kartor. Sedan skall placering av 

nätstationer placeras ut samt söka bygglov. 

Vid tryckning under vägen skall en ansökan skickas in, i detta fall ägs vägen av en vägföre-

ning. 

En tillståndsansökan skall även skickas in till länsstyrelsen. För att ta reda på vilka som är 

markägare i området, görs en sökning med hjälp av infotrader på markägarnas fastighetsbe-

teckning. Fastighetsbeteckningen kan tas fram med hjälp av ett verktyg som finns i ritpro-

grammet Power Grid. Markägarna kontaktas för att inleda diskussion om den tänkta kabel-

dragningen och placering av nätstationer. När beredaren och markägaren är överens om ka-

beldragningen skrivs ett markupplåtelseavtal. 
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3.1 Befintliga elnätet mellan Myren-Torseröd 

Dagens luftledningsnät består till stor del av kabeltyp 95 Al och 99 Al. Stolpstation 18350 

Myren samt en del av matningen till nätstation 18329 Långekärr befinner sig i dagsläget inom 

ett naturreservat.(Se bilaga B) 

3.2 Projektörens förslag 

Den befintliga stolpstationen 18306 Måkesund kommer att rivas och ersättas med en nät-

station med beteckning 18306 Måkesund. Även en t-skarv kommer att tas bort. Stolpstat-

ionen 18350 Myren som befinner sig inom ett naturreservat kommer att raseras, och kabel-

dragningen kommer även att flyttas till utanför naturreservatet. Nätstation 18329 Långekärr 

kommer att raseras och ersättas med en ny nätstation med samma beteckning. 18329 

Långekärr kommer även att flyttas till ny plats. Från 18306 Måkesund kommer befintligt 95 

Al användas och skarvas mot ny kabel 240 till 18329 Långekärr. En del av sträckan mellan 

18329 Långekärr och 18331 Långekärr Fri. N kommer två stycken 240 kablar samförläggas. 

Den befintliga 95 Al kabeln mellan 18331 Långekärr Fri. N och 18301 Långekärr Fri. s kom-

mer att användas. Sträckan mellan Långekärr Fri. N och 18305 Torseröd N kommer förläg-

gas i åkermark och vid väg. Mellan nätstationen 18305 Torseröd N och nätstationen 18304 

Torseröd kommer kabeln att förläggas längst åkermark. Befintlig kabel från 18304 Torseröd 

skarvas mot ny kabel 95 Al som kommer att skarvas mot befintlig kabel bredvid järnväg. (Se 

bilaga C) 
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3.3 Ändringar från projektörens Förslag 

Kabeltyp N1XE 50 Al kommer från den nya nätstationen 18306 Måkesund, att förläggas i 

en befintlig 110 slang till ett kabelskåp som redan är på plats. 18329 Långekärr skulle enligt 

projektplanen flyttas till ny plats, men kommer istället byggas på samma ställe som den be-

fintliga nätstationen. Anledningen till att nätstationen inte kommer att flyttas till projektörens 

förslag är pga. att fastighetsägaren inte vill ha nätstationen i trädgården. Projektören vill för-

lägga kabeln mellan 18305 Torseröd N och 18304 Torseröd i åkermark, istället kommer ka-

beln förläggas längs vägkant vilket var ett krav från markägaren. Ett hinder som uppstod vid 

kabelförläggningen längst vägen var en sopstation, där fick kabeln istället läggas runt sopstat-

ionen. (Se bilaga H) 

Vid 18305 Torseröd N kommer det att styr borras genom väg, för att det är lämpligare att 

lägga kabeln i åkern där det räcker med att plöja. Hade kabeln förlagts på samma sida som 

nätstationen hade det behövts schaktas pga. skog och berg, vilket kostar mer och tar längre 

tid.  

 

Figur 2: Station 18305 med styrd borrning 

Från 18304 Torseröd till 223030 Kvarnebäcken kommer sträckan som är åkermark, att 

schaktas. Det var ett krav från markägaren pga. att han har dräneringsrör i området, och 

schaktning ger bättre uppsikt än plöjning.  
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4 Kostnader 

4.1 Projektkostnad 

När kabelsträckningen och nätstationsplaceringen är klar skall projektets totala kostnad räk-

nas ut. Det görs med hjälp av EBR’s kostnadskalkyl P2. Uträkning av P2 görs när den totala 

materialåtgången, antal arbetstimmar, hur mycket plöjning/schaktning/tryckning som an-

vänds och efter alla tillstånd som söks bl.a. bygglov är klart. 

4.2 Ersättning 

Ersättning betalas ut till fastighetsägare när kabeldragning eller nätstation inkräktar på fastig-

hetsägarens mark. Ersättningens storlek kan bero på en mängd olika faktorer, som t.ex. om 

det är skog/åker/mark och vilket typ av kabel som läggs. Även kabelns längd påverkar hur 

mycket som betalas ut. Ersättning för nätstation och kabelskåp för Ellevio’s kunder beror på 

vilken kommun kunden bor i. I Tanums kommun är den nuvarande ersättningen för nätstat-

ion 2000 kr och kabelskåp 400 kr. Minimum ersättning för intrång är i nuläget runt 1300 kr. 

Skulle även markägarna skriva på markupplåtelsesavtalet direkt betalas även en bonusersätt-

ning ut. (Se bilaga E) 
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5 Diskussion 

Vid sopstationen kunde kabeln dras på två olika sätt, antingen att direkt gå igenom delen 

som består av berg och sten eller gå runt, vilket innebär att det skulle bli en längre sträcka. 

Vi bestämde oss därför att kabeldragningen skulle läggas runt all berg och sten, eftersom vi 

inte visste hur mycket berg och sten det finns. (Se bilaga H)  

 I en trevägskorsning fanns de olika alternativ på hur kabeln skall dras på grund av lite olika 

hinder som t ex berg och det ligger även en fiberkabel i marken. I dagsläget är inte kabel-

dragningen bestämd på grund av att det skall undersökas hur mycket berg som finns där 

kabeln är tänkt att läggas, samt hur djupt fiberkabeln är förlagd . Skulle det visa sig att det är 

för mycket berg får kabeln dras en alternativ sträcka. Den alternativa kabeldragningen kom-

mer behöva att styr borras genom vägen på två ställen, vilket skulle innebära högre kostnader. 

(Se bilaga G) 

Projektören föreslog en flyttning av nätstation 18329 Långekärr till mitt i ett bostadsområde. 

Men fastighetsägaren gick inte med på den nya nätstationsplaceringen pga. allt oljud som det 

kan innebära. Nätstationen kommer därför att placeras bredvid den befintliga nätstationen, 

som sedan kommer att skrotas.  

Projektören ville även förlägga kabeln till stor del i åkermark. Markägarna ville helst undvika 

kabeldragning i åkermarken, därför kommer kabeldragningen att gå längs vägen där det är 

möjligt. 

  



Beredning av distributionsnät Myren-Torseröd i Tanum 

 15 

 

6 Slutsats 
Projektet kommer att pågå även efter att examensarbetet är klart. Alla tillstånd och 
bygglov är klara, och beredningsarbetet är till stor del färdigt. Den nuvarande totala 
kostnaden mellan Myren och Torseröd beräknades till 1 012 841 kr. 

 Det som återstår av beredningsarbetet är att fastslå vart kabelsträckningen skall gå där 
det finns berg. Projektet beräknas vara klart och besiktat 2016-10-10.   
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A: Översikts karta 

 

Figur 3: Översiktskarta över Projektkarta(www.openstreetmap.org) 
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B: Nuvarande luftledningsnät 

 

Figur 4: Ritning på nuvarande elnät(PowerGrid maps)
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Bilaga C:1 

C: Projektörens förläggningsförslag 

 

 

Figur 5: Ellevios förslag för Kabeldragning (PowerGrid maps)
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D: Informationsbrev 

 

Figur 6: informationsbrev som skickas till markägare.
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Bilaga E:1 

 

E: Ersättning för markintrång 

 

Figur 7:  Markersättnings avtal
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Bilaga F:1 

 

F: Hsp Karta med schaktning 

  

Figur 8: Hsp karta med schaktning
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G: Exempel på bergshinder 

 

 

Figur 9: Exempel på bergs hinder 
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H: Sopstation 

 

 

Figur 10: Hinder sopstation (PowerGrid maps) 
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I: Materiallista och Kostnadskalkyl 

 

 

Figur 11: Materiallista 
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Figur 12: kostnadskalkyl 1 av 2 
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Figur 13: kostnadskalkyl 2 av 2 


