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Förord 

Vi vill tacka vår handledare Johan Wilson på TROLK El & Tele AB i Uddevalla som bidragit 
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beredningsarbete utförs och vilka arbetsmoment som ingår. 

Vi vill även tacka Lars Holmblad, vår handledare vid Högskolan Väst, som erbjudit oss 

handledning fortlöpande genom arbetet. Håkan Jensen vid Högskolan Väst har hjälp till vid 

miljödelen av arbetet.    

Vi skulle även vilja utbringa ett tack till Jörgen Engström vid Solör Bioenergi Recycling AB 

och Peter Arlbrandt vid Stena Recycling AB som ställt upp på intervju och bidragit med 

deras kunskap. 

Andreas Andersson och Martin Hägerström har arbetat gemensamt under arbetets gång. 

Vid utskrift av arbetet rekommenderas färgutskrift. 

 

Andreas Andersson Martin Hägerström 

Trollhättan 2016-06-13



EXAMENSARBETE 

 ii 

Beredningsarbete på Galtö med undersökning av 
miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar tillvägagångssätt vid ett beredningsarbete. Arbetet utförs hos 

TROLK El & Tele AB och är beställt av Ellevio AB. Området beredningsarbetet utförs i är 

Galtö i Tanums kommun. Området innefattar cirka 10 km kabelförläggning, 4 nätstationer, 

5 satellitstationer och tre stycken lågspänningsområden där nätet ska byggas om. Ellevio har 

beställt arbetet då de vill vädersäkra och säkerställa en hög leveranskvalitet på elnätet. 

Beredningsarbetet som presenteras är ett förläggningsförslag som TROLK kan arbeta vidare 

med och söka aktuella tillstånd. Hänsyn har tagits till de krav som ställs för att aktuella 

tillstånd ska godkännas vid framtagning av detta förslag. Det befintliga friledningsnätet ska 

raseras när det nya nätet har kopplats in. Friledningsnätet är cirka 5,2 km långt och innefattar 

nio stolpmonterade transformatorer. Förslaget är baserat på Ellevios projektpärm men vissa 

ändringar har gjorts där det varit nödvändigt. 

Examensarbetet identifierar även de miljöaspekter som uppstår vid rasering av ett 

friledningsnät och undersöker alternativa lösningar för att minska miljöpåverkan vid rasering 

av elnät och omhändertagning av avfall.  När TROLK utför projekt på beställning av Ellevio 

använder de Ellevios miljöplan. Miljöplanen har studerats och jämförts med andra aktörers 

miljöplaner för att hitta eventuella förbättringsåtgärder.  Studien identifierade att de största 

miljöaspekterna är de farliga avfallen kreosotimpregnerade elstolpar och PCB-smittad olja. 

Det har inte identifieras några större förbättringsåtgärder vid avfallshanteringen. Fokus har 

då lagts på att undersöka alternativ som kan ersätta de farliga materialen vid nyinstallation. 

Det har hittats flera olika alternativ till kreosotstolpen som alla har olika miljöpåverkan och 

valet är därför inte självklart.  PCB-smittad olja är idag inte tillåtet i elnätet men då det innebär 

en stor kostnad att byta ut har dispenser delats ut till dess att nätet byggs om.  
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Preparatory work on Galtö with an investigation of 
the environmental conversion of distribution networks 

Summary 

This thesis deals with the practices of processing work. The work is being performed with 

TROLK El & Tele AB and are ordered by Ellevio AB. The area that the work is carried out 

at is Galtö in Tanum. The area includes about 10 km cable installation, 4 substations and 5 

satellite substations and three low voltage areas where the grid are going to be rebuilt. Ellevio 

AB has invested in this project as they want to weather proof and ensure a high quality of 

the power delivery. The preparatory work that is presented as a proposal TROLK can 

continue to work with and apply for the relevant permits. These permits has been accounted 

for when this work has been prepared. The existing overhead line will be dismantled when 

the new grid has been connected. The overhead line is approximately 5.2 km long and 

includes nine pole mounted transformers. The work is based on the project documents that 

Ellevio has provided, though some changes has been made where necessary. 

The thesis also identifies the environmental aspects arising from the dismantling of an 

overhead power grid and investigates alternative solutions to reduce the environmental 

impact.  When TROLK are working with projects commissioned by Ellevio they are using 

the environmental plan handed by Ellevio. The environmental plan have been studied and 

compared with other actors' environmental plans in order to identify potential 

improvements.  The study identified that the greatest environmental aspects is the hazardous 

waste of creosote impregnated power poles and PCB-contaminated oil. No major 

improvements in the waste management has been. Focus has then been to examine options 

to replace the hazardous materials for new installations. It has been found several different 

options to the creosote power pole that all have different effects on the environment and 

there are therefore no obvious alternative.  PCB-contaminated oil are currently not allowed 

in the grid but as it means a big expense to replace dispensations has been distributed to the 

owners of the power grid until it has been rebuilt.

Date: June 13, 2016 
Author(s): Andreas Andersson, Martin Hägerström 
Examiner: Andreas Petersson 
Advisor(s): Lars Holmblad (University West), Johan Wilson (TROLK El & Tele AB) 
Programme name: Degree of Bachelor Study Programme for Higher Education Technicians 
Main field of study: Electrical engineering 
Course credits: 15 HE credits 
Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
 Phone: +46 520 22 30 00, E-mail: registrator@hv.se, Web: www.hv.se  

mailto:registrator@hv.se
http://www.hv.se/


Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 iv 

Innehåll 

Förord i 

Sammanfattning ii 

Summary iii 

Nomenklatur vi 

1 Inledning 1 

 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

 Syfte ................................................................................................................................. 1 

 Problembeskrivning och avgränsningar ........................................................................... 1 

 Mål .................................................................................................................................... 2 

2 Metod vid beredningsarbete 3 

 Moment vid beredning ...................................................................................................... 3 
 Kartritning .................................................................................................................. 3 
 Identifiering av befintlig nedgrävd infrastruktur ......................................................... 3 
 Fältarbete .................................................................................................................. 4 
 Nätuppbyggnad och beräkningar .............................................................................. 4 
 Kostnadsanalys med hjälp av EBR-e ....................................................................... 4 

 Tillstånd och kontakter ..................................................................................................... 4 
 Länsstyrelsen ............................................................................................................ 4 
 Trafikverket ............................................................................................................... 5 
 Vägsamfällighet ........................................................................................................ 5 
 Bygglovsansökan ...................................................................................................... 5 

3 Beredning på Galtö 6 

 Galtös nätuppbyggnad idag ............................................................................................. 6 

 Beställarens förslag .......................................................................................................... 6 

 Arbetets förslag ................................................................................................................ 7 
 Borrekärr ................................................................................................................... 7 
 Galtö.......................................................................................................................... 8 

 Kostnadskalkyl ............................................................................................................... 11 

4 Miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 12 

 Nuvarande miljöarbete ................................................................................................... 12 
 Jämförelse mellan olika miljöplaner ........................................................................ 13 

 Omhändertagning av olika typer av avfall ...................................................................... 13 
 Avfall ....................................................................................................................... 13 
 Farligt avfall ............................................................................................................. 13 

5 Diskussion 16 

 Beredning ....................................................................................................................... 16 

 Alternativ till kreosotstolpar och PCB-olja ...................................................................... 17 
 Kreosotstolpar ......................................................................................................... 17 
 PCB ......................................................................................................................... 18 

6 Slutsats 20 

Referenser 21 



Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 v 

 

Bilagor 

A: Nuvarande nät Galtö ..................................................................................................... A:1 

B: Ellevio ABs projektförslag .............................................................................................. B:1 

C: Kabelsträckning och hinder ........................................................................................... C:1 

D: Lågspänning 18318 Borrekärr ....................................................................................... D:1 

E: Lågspänning 18316 Galtö ............................................................................................. E:1 

F: Lågspänning 18314 Galtö ............................................................................................. F:1 

G: Kostnadskalkyl Galtö .................................................................................................... G:1 
 
  



Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 vi 

Nomenklatur 

Beredning En framställning av dokument som ska följas vid ett projekts 
utförande. 

Biocidprodukt ”En produkt avsedd att förstöra, oskadliggöra, hindra, förhindra 
verkningarna av eller på annat sött kontrollera organismer på annat 
sätt än genom enbart fysisk eller mekanisk inverkan.” 

PCB Polyklorerade bifenyler, hälsofarliga kemikalier. 

PowerGrid En databas som innehåller Ellevios elnät med möjlighet att rita om 
elnät och beräkna t ex spänningsfall. 

PPM  Part Per Million, en enhet för att beskriva halten PCB i olja. 
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1 Inledning 

Beredningsarbetet utförs på företaget TROLK El & Tele AB (TROLK). Företaget utför 

beredningar och entreprenadarbeten åt nätägare. Beställaren av detta beredningsarbete är 

Ellevio AB (Ellevio). De bildades 2015 då de köpte upp Fortum Distribution ABs elnät som 

främst finns i Mellansverige. 

 Bakgrund 

Anledningen till att detta arbete utförs är att Ellevio vill vädersäkra elnätet på ön Galtö då 

långa sträckor är luftledning. Galtö är en ö i Tanums kommun och ligger mellan Strömstad 

och Tanumshede. I samband med nybyggnationen görs en modernisering av 

transformatorstationer och dess kringutrustning. Projektet omfattar dokumentation, 

markavtal, bygglov och kabelskåp som måste behandlas samt att beräkna en projektkostnad. 

Ellevio har presenterat en projektbeskrivning som beskriver vilka sträckor som ska raseras 

och ett inledande förslag har lagt fram på en nätuppbyggnad. För att få en uppfattning om 

hur ett beredningsarbete utförs har ett tidigare arbete studerats [1]. Då även de miljöaspekter 

som uppstår vid en rasering av ett friledningsnät ska kartläggas har ett tidigare miljöarbete 

studerats [2].  

 Syfte 

Syftet med arbetet är att utföra ett beredningsarbete för 12 kV- och 0,4 kV-nätet, området 

arbetet gäller är Galtö i Tanums kommun. Sträckan som ska vädersäkras är totalt cirka 10 

km och innehåller 4 stycken nätstationer och 5 stycken satellitstationer.  

TROLK är intresserade av att identifiera den miljöpåverkan som uppstår vid rasering av ett 

befintligt friledningsnät. I arbetet kommer en kartläggning utföras på de miljöaspekter som 

uppstår vid rasering och ge förslag på eventuella förbättringsåtgärder som kan införas. 

 Problembeskrivning och avgränsningar 

Projektet från Ellevio omfattar både Galtö och Torseröd men på grund av tidsbegränsning 

kommer detta arbete enbart behandla en beredning för Galtö. På Galtö ska högspännings-

nätet grävas ner och lågspänningsnätet i områdena 18318 Borrekärr, 18616 Galtö och 18314 

Galtö V ska byggas om. Utöver beredningsarbetet kommer även miljöpåverkan som uppstår 

vid rasering av friledningsnätets att studeras. Miljöutredningen inkluderar rivning av befintlig 

installation, omhändertagning av avfallet från rivning och miljöpåverkan av befintliga 

installationen i drift. 

Projektet som presenteras kommer användas som ett förslag för TROLK vilket de kan söka 

aktuella tillstånd för. Hänsyn har tagits till de krav som ställs för att aktuella tillstånd ska 

godkännas. Nätberäkningar har inte utförts då begränsad tillgång till PowerGrid har funnits.  
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 Mål 

De mål arbetet vill uppnå är att framställa en grund till en projektpärm innefattande den 

sträcka kabelförläggningen ska utföras på och en kalkylering av kostnadsförslag. Ett annat 

mål med arbetet är att identifiera miljöaspekter för rasering av elnät och föreslå eventuella 

förbättringsåtgärder ur ett miljöperspektiv. 
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2 Metod vid beredningsarbete 

Ett beredningsarbete består av flera moment. Momenten behandlas ofta simultant med 

varandra och består av varierande uppgifter från fältarbete till arbetsuppgifter i digital miljö. 

Varje beredning har egna hinder och förutsättningar, dock används liknande arbetssätt och 

metodval för att lösa dessa problem. 

 Moment vid beredning 

En beredning inleds med att beställaren förser beredaren med en projektbeskrivning som 

visar området som är aktuellt. Pärmen består av kartor som visar det gamla nätet som ska 

rivas och ett förslag på ett nytt nät. Därefter är det beredarens uppgift att undersöka området 

och leta efter eventuella hinder som kan uppstå. Det kan till exempel vara att identifiera 

nedgrävd infrastruktur som kan störa vid nedgrävning. Det är även viktigt att åka ut till 

området för att leta efter hinder som är svåra att identifiera genom kartor. För att få förlägga 

en kabel en viss sträcka kan vissa tillstånd behövas. Exempel på tillstånd hittas i avsnitt 2.2. 

När beredaren bestämt vilken sträckning kabeln ska gå är det viktigt att säkerställa att bland 

annat spänningsnivå, spänningsfall och utlösningsvillkor ligger inom godkända gränser. 

Uppfylls inte dessa värden behöver nätet anpassas till dess att korrekta värden nås. Sista 

momentet är att framställa en materiallista och en kostnadsanalys som ska skickas till 

beställaren när projektet är klart. 

 Kartritning 

Kartor är ett viktigt verktyg vid beredning. Det är en enkel metod för beställaren att visa vart 

den nya infrastrukturen önskas och för beredaren vart det blir ändringar på beställarens 

förslag. För beredaren används kartor även vid tillståndsansökan, informationsbrev till 

markägaren och till maskinisten om vart det ska förläggas. 

Beroende på vad som vill visas med kartan används olika detaljnivåer och upplösningar på 

kartorna. På kartan som lämnas till exempelvis förläggaren ska alla hinder beredaren 

identifierar redovisas och hur förläggningsvägen ser ut. Hinder kan bestå av bergsknallar, 

vatten- och avloppsrör, tele- och fiberkabel. Andra hinder kan vara markägare som inte 

godkänner förläggningen på sin mark. 

 Identifiering av befintlig nedgrävd infrastruktur 

Ledningskollen.se är ett webbaserat gratisverktyg som gör det enkelt att få information vart 

befintlig nedgrävd infrastruktur är belagda. Ledningskollen.se är finansierat av offentliga 

medel och finns tillgängligt för allmänheten, allt som behövs för att få tillgång till tjänsten är 

att registrera ett konto på deras hemsida. Vid start av grävning i ett område utan en förfrågan 

via ledningskollen.se till berörda nätägare, skulle grävningen kunna resultera i åverkan på 

nedgrävd infrastruktur och personen i fråga kan bli skadeståndsskyldig. 
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När ett konto har registrerats så skapar användaren en förfrågan med relevant information 

och önskat område. Informationen skickas sedan ut till nätägare som är anslutna till 

Ledningskollen.se och har infrastruktur i det berörda området. Ifall någon nätägare har 

infrastruktur i området där förläggningen ska ske så svarar de på förfrågan och delar med sig 

av kartor över området. Vid förfrågan kan även intressen att samförlägga introduceras [3]. 

 Fältarbete 

Det är svårt att fastställa det optimala förläggningssättet enbart utifrån kartor då alla hinder i 

naturen inte framgår i kartunderlaget. Det medför att fältarbete är nödvändigt för att kunna 

leverera en kvalitativ karta till förläggaren. Vid fältarbetet lokaliserar beredaren bland annat 

efter hinder som inte framgår av kartorna, vilket förläggningssätt som kan användas. Det är 

även viktigt att se över hur maskiner, nödvändiga redskap och material ska levereras och 

framföras.  

Vid fältarbetet är det fördelaktigt att samråda med markägaren och diskutera deras önskemål. 

Det är viktigt för att minska risken för missförstånd om förläggningssträckan. Markägaren 

har ofta en bra kännedom om området och kan tillexempel peka ut dolda hinder som inte är 

synliga förrän arbetet har börjat. 

 Nätuppbyggnad och beräkningar 

PowerGrid är det databassystem Ellevio använder för deras elnät. I systemet kan beredaren 

justera det gamla nätet mot den nya nätuppbyggnaden. I programmet går det även att göra 

ett flertal olika beräkningar, de vanligaste beräkningarna som utförs är spänningsfalls-

beräkningar och utlösningstider på det befintliga och nya nätet för jämförelse. 

 Kostnadsanalys med hjälp av EBR-e 

EBR-e är ett verktyg som används vid planering, byggnation och underhåll av ett 

eldistributionssystem vid spänningsnivåerna 0,4-145 kV. Med hjälp av verktyget kan en 

kostnadskalkyl beräknas fram genom att använda kostnadskataloger. Beräkningen tar hänsyn 

till både nybyggnation och rasering samt vilken förläggningsmetod som används. Alla 

moment är prissatta och tidsbestämda för att ge beredaren en bra kostnadsuppfattning [4]. 

 Tillstånd och kontakter 

Till ett beredningsprojekt är det ett fler olika tillstånd och kontakter som måste bearbetas 

och kontaktas. De berörda myndigheterna och föreningarna måste få tillgång till rätt 

information av projektet för att de ska kunna ta beslut om tillstånd ska godkännas eller inte. 

 Länsstyrelsen 

Vid ett beredningsarbete har entreprenören skyldighet att söka de tillstånd som krävs för det 

område som projektet omfattar. Länsstyrelsen är en statlig myndighet som tillhandahåller 

information om bland annat djurliv, typ av mark och fornlämningar i området. Om en kabel 
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ska förläggas inom till exempel en fornlämning krävs det ett tillstånd som ansöks hos 

Länsstyrelsen. Vid intrång på strandskydd kan tillstånd sökas hos Länsstyrelsen men även 

hos kommunen. Om detta händer i samband med ett ingrepp på naturområde söks båda 

tillstånden hos länsstyrelsen istället för den aktuella kommunen. Detta görs för att minimera 

antalet tillståndsansökningar och ett godkännande kan komma snabbare [5]. 

Med en tillståndsansökan ska en detaljerad karta medfölja. På kartan ska den planerade 

nerläggningssträckan och raseringssträckan ritas ut samt att de skyddade områdena ska finnas 

markerade [6]. 

 Trafikverket 

När en kabel förläggs i allmän väg eller inom vägområdet till den allmänna vägen behövs ett 

tillstånd sökas hos Trafikverket. Vägområdet delas in i fem områden där kabel och annan 

ledning får förläggas i längsgående riktning, ytterkant på körbana, vägren, innerslänt, 

ytterslänt och kantremsa. Kabeln ska i första hand förläggas i kantremsan, är detta inte möjligt 

undersöks ytterslänt och så vidare [7]. 

Ska en kabel förläggas under en järnväg måste ett separat tillstånd sökas. Även detta söks hos 

Trafikverket. Här är det viktigt att markera ut mellan vilka kraftstolpar till tågnätet och hur 

långt ifrån stolparna kabeln ska förläggas [8]. 

 Vägsamfällighet 

Vid förläggning i väg där vägen ägs av en vägsamfällighet presenteras ett tydligt förslag för 

vägföreningen. Rekommenderat är även att gå sträckan där förläggningen ska ske 

tillsammans med en representant från föreningen för minskad risk för missförstånd. 

Föreningen röstar sedan om förslaget ska godkännas, alternativt kan en person med 

behörighet från föreningen godkänna arbetet. När båda parter kommit överens skrivs ett 

avtal om förläggningen. 

 Bygglovsansökan 

När en nätstation ska uppföras krävs ett bygglov som söks hos den kommun där arbetet 

utförs. I bygglovsansökan ska det bland annat stå vem som äger fastigheten, byggherren som 

ska utföra arbetet och vilken typ av byggnad som ska uppföras. Ansökan ska kompletteras 

med en karta som visar var nätstationen kommer vara placerad med mått till närliggande 

fastigheter. Det ska även finnas med en teknisk beskrivning som visar hur platsen kommer 

exploateras, till exempel vilket underlag nätstationen kommer stå på och dränerings-

möjligheter till denna [9]. 

  



Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 6 

3 Beredning på Galtö 

Elnätet på Galtö och anslutningen till fastlandet består i dagsläget av friledning. Då det 

medför känslighet mot väderpåverkan har Ellevio bestämt att vädersäkra elnätet genom att 

ersätta friledningen med markkabel. Det bidrar till en ökad leveranssäkerhet och en högre 

kvalitet på elnätet.  

 Galtös nätuppbyggnad idag 

I dagsläget är nätet på Galtö uppbyggt med friledning och stolptransformationer. Nätet 

består av cirka 5,2 km friledning inklusive nio stolpmonterade transformatorerna. Se Bilaga 

A. I nuvarande friledningsnätet är transformatorerna placerade där det är finns en samling 

bostäder.  

Nätet inkluderar seriesatellitstationen 18318 Borrekärr på fastlandet som förser 

omkringliggande hus med energi för att sedan ansluta till ytligare en seriesatellitstation, 18317 

Härrödsholmen, på ön Härrödsholmen. Från ön fortsätter nätet ut till Galtö och förgrenar 

sig norr och söderut samt till nätstationen 18316 Galtö för bostäderna i området. Nätet 

norrut går till nätstation 18330 Galtö N som förser tre bostäder. Nätet som fortsätter söderut 

förgrenar sig ytterligare en gång mot väster och söder. Förgreningen som fortsätter söderut 

fortsätter ner till nätstationen 18308 Galtö kiosk som förser de omkringliggande bostäderna. 

Den förgrening som fortsätter västerut fortsätter till seriesatellitstationen 18332 Galtö S som 

förser bostäderna i området med energi. Därefter fortsätter sträckan till nätstation 18344 

Rösebukten som förser närliggande bostäder med energi. Där förgrenas nätet ytligare och 

fortsätter mot norr och väster ut. Till väster ligger nätstationen 18313 Galtö Slip som förser 

angränsande bostäder med energi och ansluter Resö till nätet genom sjökabeln som är förlagd 

över Galtösundet. Förgreningen som fortsätter norrut ansluter till nätstationen 18314 Galtö 

V vilket förser intilliggande bostäder med energi. 

 Beställarens förslag 

Ellevio har lämnat ett förslag på projektet till TROLK. Förslaget är enkelt och tar inte hänsyn 

till hinder, markägare eller de tillstånd som måste ansökas. Det är beredarens uppgift att 

anpassa förslaget till ett utförbart projekt som tar hänsyn till alla hinder, markägare och 

tillstånd. 

Förslaget från Ellevio består av ca 6,5 km högspänningskabel, där cirka 1,5 km består av 95 

mm2 kabel och cirka 5 km består av 240 mm2 kabel. I förslaget ingår även ombyggnad av 

lågspänningsnätet i områdena 18316 Galtö, 18314 Galtö V och 18318 Borrekärr. Fyra 

nätstationer och fem seriesattelitstationer ska ersätta de gamla stationerna. Se Bilaga B.  

Det gamla friledningsnätet kommer raseras efter det nya nätet har kopplats in. Se Bilaga A. 

Det omhändertagna materialet kommer sorteras efter materialtyp och sedan återanvändas, 

återvinnas eller läggas på deponi. 
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 Arbetets förslag 

Ellevios förslag på var i området förläggningen ska ske har granskats. Fältarbete är 

genomfört. Hinder är identifierade och markerade geografiskt samt de områden där 

lågspänningsnätet ska byggas om på har studerats. Efter fältarbetet konstaterades det att vissa 

förändringar behövs genomföras på Ellevios förslag. Exempel på förändringar är förläggning 

runt bergsknalle och omplacering av nätstation. Motiveringar till förändringarna hittas i 

avsnitt 5.1.  

 Borrekärr 

Området Borrekärr kommer anslutas till befintligt kabelskåp HK9124 genom skarvning till 

den befintliga kabeln efter undergången av vägen. Den befintliga kabeln är idag ansluten till 

friledningsnätet som matar Galtö. Ifrån skarvningen plöjs den nya kabeln ner i åkern intill 

skogskanten till järnvägen där kabeln skarvas till den befintliga kabeln som är förlagd under 

järnvägen. Efter järnvägen ansluts kabeln till den nya satellitstationen, 18318 Borrekärr. Se 

Bilaga C. 

Från satellitstationen schaktas lågspänningskablarna till Lökholmen och Härrödsholmen. I 

Lökholmen har två nya fastigheter styckats av och ny hus kommer byggas, det betyder ett 

kabelskåp kommer placeras ut där. Se Bilaga D. Till ön Härrödsholmen kommer kabeln 

placeras i slang och klamras fast på brosidan för att passera vattnet. Se Figur 1. 

 

Figur 1: Fästning på bro. 

Till fastigheterna på den östra sidan järnvägen kommer befintlig lågspänningskabel under 

järnvägen användas. Ett kabelskåp placeras ut där befintlig transformator är placerad. 

Kabelskåpet förgrenas till ytligare ett kabelskåp som ska förser de övre fastigheterna. Se 

Bilaga D. 



Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 8 

 Galtö 

Området Galtö kommer anslutas till 18343 Hessland vilken kommer ersättas med en ny 

nätstation. Från nätstationen kommer det schaktas fram till vägen där det kommer tryckas 

både under vägen och järnvägen. Se Figur 2. 

 

Figur 2: Tryckning under väg och järnväg. 

 Efter järnvägen kommer kabeln plöjas ner i den befintliga vägen. Längs med vägen fram till 

vattnet där tryckning sker uppstår ett antal hinder som försvårar förläggningen och kräver 

förläggning med grävmaskin. Hindren som uppstår är dräneringsrör som är placerade under 

vägen, dessa grävs fram och lyfts upp för att sedan läggas tillbaka efter förläggning. Vägen är 

förlagd genom en fornlämning men efter som kabeln kommer förläggs i vägen kommer ingen 

ytterligare åverkan ske på fornlämningen. Efter fornlämningen sticker bergsknallar fram som 

måste kringgås. Det görs genom att frångå vägen och förlägga kabeln runt berget. Se Figur 

3.  



Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 9 

 

Figur 3: Schaktning runt bergsknalle. 

I slutet på vägen kommer ett vattendrag. Kabeln kommer tryckas under vattnet, tryckningen 

är cirka 150 meter lång och kommer upp på Galtö sidan av vattnet. Se Figur 4. 

  

Figur 4: Tryckning under vatten. 
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Från vattenkanten schaktas kabeln i en mindre väg till seriesatellitstationen 18330 Galtö N. 

Gården kabeln passerar är fornmärkt och kabeln ska inte placeras på området. Ner till 

seriesatellitstationen 18332 Galtö S schaktas kabeln i grusvägen. Längs med sträckan finns 

en befintlig lågspänningskabel förlagd som bör behandlas med försiktighet. Det finns även 

två stycken dräneringsrör ut med sträckan. Se Bilaga C. Till nätstationen 18316 Galtö 

schaktas kabeln i den befintliga grusvägen utan några upptäckta hinder.  Se Figur 5. 

Till Fastigheterna kring 18316 Galtö ska lågspänningsnätet byggas om då serviserna idag 

består av luftledning. Där stolptransformatorn är placerad idag kommer ett kabelskåp 

placeras och förgrena sig till fastigheterna. Se Bilaga E. 

 

Figur 5: Ny nätstation 18316 Galtö. Typ ELIT 3. 

Från nätstationen 18316 Galtö plöjs kabeln ner över åkermarken fram till trafikverkets väg 

1023. Längs med väg 1023 fram till nätstationen 18308 Galtö kiosk schaktas kabeln i 

dikesbotten. Till nätstationen 18308 Galtö kiosk kommer ytterligare två kablar att anslutas, 

en kabel från 18307 Galtö och en sjökabel från fastlandet. Den befintliga nätstationen 18307 

Galtö Ö ansluts genom den befintliga kabeln. För att ansluta sjökabeln behövs det tryckas 

under väg då nuvarande anslutning är en friledning. Se Bilaga C. 

Från nätstationen 18308 Galtö kiosk till seriesatellitstationen 18344 Rösebukten kommer en 

kabel förläggas i diket längs med väg 1023. Samförläggning kommer ske med kabeln från 

18316 Galtö. Längs med vägen finns även fiber förlagd och hänsyn behöver tas. Vidare 

kommer kabeln schaktas cirka 350 meter i grusväg för att sedan vika av till en skogsstig ner 

till nätstationen 18313 Galtö Slip. Till nätstationen ansluts även en befintlig sjökabel som 

matar ön Resö. I skogsstigen samförläggs tidigare kabel med en lågspänningskabel och en 

högspänningskabel. Lågspänningskabeln ansluter ett närliggande hus som idag är anslutet 

med luftledning.  
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Högspänningskabeln ska fortsätta norrut i grusvägen till nätstationen 18314 Galtö V. I 

grusvägen finns två farthinder i som behöver flyttas på vid förläggning. Längre bort i 

grusvägens dikeskant sticker en bergsknalle ut vilket innebär att fibern som är förlagd i 

dikeskanten gör en sväng ut i vägbanan vilket måste tas hänsyn till. Se Bilaga C. 

Lågspänningsnätet i Galtö V ska grävas ner då det idag består av ett friledningsnät. Det nya 

lågspänningsnätet kommer bestå av fem kabelskåp som ansluter fastigheterna till 

nätstationen. De fastigheter som idag har luftburen servis ska en ny serviskabel grävas ner, 

de hus som redan har serviskabel behövs enbart skarvas. Se Bilaga F. 

 Kostnadskalkyl 

Den beräknade kostnaden för projektet är beräknad i Ellevios kostnadskalkyls-dokument 

vilket är baserat på EBRs P2-kalkyl. Kostnaden uppgår till cirka 3 300 000 kr. I kostnaden 

ingår material, arbetskostnad och beredningskostnad. Det största kostnadsposter utgörs av 

högspänningskabeln, PEX 3x240, nätstationerna, 12/0,4 kV och schaktning med återfyllnad. 

Se Bilaga G.  

Det är viktigt att tänka på kostnaden under en beredning. En kort förläggningssträcka kan 

bli dyrare än längre sträcka. Då sträckan istället kan behöva korsa fler fastighetsägare eller 

förläggs i svårare terräng. Då det tar tid att informera och förhandla med en fastighetsägare 

anses det i regel enklare att involvera så få fastighetsägare som möjligt. Det är även en stor 

skillnad på kostnad per kilometer för olika förläggningstekniker. Det blir billigare och 

framförallt en enklare förläggning genom att välja tillexempel plöjning istället för schaktning. 
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4 Miljöaspekter vid ombyggnad av 
distributionsnät 

Ett miljöarbete gynnar en mer hållbar och hälsosammare livsmiljö både för den nuvarande 

generationen och kommande generationer. Miljöarbete är så viktigt att det till viss del är 

lagkrav på att det genomföras. Genom att ha ett strukturerat miljötänk med ett standardiserat 

arbetssätt kan miljövinster framstå utan att extra tid ifrån den ordinarie arbetsuppgiften tas. 

Vid tillexempel materialsortering kan rätt hantering av avfall ge en högre ersättning, det gäller 

i första hand metaller. Vid avfall som skall till energiutvinning, deponeras eller klassas som 

farligt avfall får det välsorterade avfallet en lägre omhändertagningskostnad [10]. 

 Nuvarande miljöarbete 

Som beställare ställer Ellevio krav på hur arbete ska utföras utifrån miljöaspekter. Det är upp 

till entreprenören att se till att lagar, krav och föreskrifter följs samt att entreprenören har 

rätt kompetens. 

Bränslet som ska användas till maskiner och verktyg ska bestå av bästa möjliga miljöklassning 

som finns tillgänglig på plats, dieseldrivna fordon och arbetsmaskiner som används skall 

köras på miljöklass 1 diesel. Till maskiner med behov av hydraul- och smörjoljor ska 

miljöanpassade och biologiskt nedbrytbara oljor samt propylenglykol användas. Kemiska 

produkter som används ska vara godkända av beställaren och alla kemikalier ska listas samt 

vara kompletta med säkerhetsdatablad. Vid förvaringen ska drivmedel, oljor, andra kemiska 

produkter och farliga ämnen förvars på sådan sätt så risken för läckage ut i terräng minimeras 

[11]. 

Avfall ska källsorteras och mängd redovisas. Typ av avfall, vem som har transporterat avfallet 

och var det har transporterats ska dokumenteras. Dokumentationen ska redovisas för 

beställaren vid slutbesiktning av varje projekt. Allt avfall ska förvars på sådant sätt att 

eventuellt spill och läckage inte kan spridas okontrollerat till omgivningen.  

Farligt avfall skall sorteras separat av entreprenören. Transportörer och mottagare av farligt 

avfall skall ha tillstånd för aktuell typ av avfall. Kopia av tillståndet skall kunna uppvisas på 

begäran. 

Vid miljöolycka ska händelsen rapporteras omedelbart till beställaren och till de lokala 

tillsynsmyndigheterna enligt lokala krav. Alla miljöolyckor och utsläpp ska utredas med syftet 

att fastställa orsaken och bidragande faktorer. Genom utredningen ska risken för liknande 

händelser minskas [11]. 
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 Jämförelse mellan olika miljöplaner  

Svensk energi har tagit fram en arbetsstandard vilket i energibranschen anses som ett 

minimum vid miljöarbeten. Standarden är utformat efter de riktlinjer som branschen anser 

är rimligt att förhålla sig efter och vad svensk lag kräver. Baserat på Svensk Energis standard 

har företagen inom eldistribution framställt en egen miljöplan som är anpassad efter 

företagets specifika miljöpolicy och framtida miljömål. Den interna miljöplanen följs vid 

planering av nybyggnation av elnät, förläggningsarbete och vid rasering av uttjänad 

utrustning. 

Genom att jämföra Ellevios, Vattenfall Distribution ABs och Svensk Energis respektive 

miljöplaner kan vissa skillnader i formuleringen urskiljas men innebörden är likvärdig. Det 

innebär att båda av de två utvalda förtagens miljöplan är i linje med Svensk energis standard 

och ingen av dem gör varken fler eller färre åtgärder vid nybyggnation, förläggningsarbetet 

och rasering [11-13]. 

 Omhändertagning av olika typer av avfall 

Vid rasering måste materialet omhändertas och de olika typerna av avfall sorteras för kunna 

omhändertas på ett säkert och miljövänligt sätt. EU har framställt en avfallstrappa som är 

riktlinjer för att hushålla med resurser. Det innebär att material som kan återanvändas bör 

återanvändas. Material som inte kan återanvändas går till återvinning. Går inte materialet att 

återvinna ska energin utvinnas och finns det ingen energi att utvinna ska det läggas på deponi 

[14]. 

 Avfall 

De olika typer av material som behöver tas om hand vid rasering är främst metall, plast, 

porslin, glas och tryckimpregnerat trä och oljor. I regel går metall, plast och glas till 

återvinning, impregnerat trä går till energiutvinning och porslin läggs på deponi. Porslinet 

måste läggas på deponi om det rena porslinet inte går att återanvända då det inte går att 

återvinna eller bränna för energiutvinning. Olja återanvänds eller energin utvinns beroende 

på renligheten av oljan. 

De metaller som omhändertas är koppar, järn, aluminium och stål som skall sorteras. Genom 

att det sorteras korrekt kan en högre ersättning intjänas jämför med att det levereras som 

blandskrot, vilket också bidrar till en enklare återvinning. Glaset ska sorteras som färgat och 

ofärgat då det också går att återvinna [11,13]. 

 Farligt avfall 

Oljor och tryckimpregnerat trä klassas som farligt avfall och måste omhändertas på speciellt 

klassade anläggningar. Anläggningarna är designade att kunna hantera avfallet på ett säkert 

sätt. De är även designade att filtrera ut de ämnen som uppstår i gasen vid förbränning och 

klarar att ta hand om askan på ett kontrollerat sätt för att den inte ska spridas [11,13]. 
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4.2.2.1 Tryckimpregnerat trä 

För att trä ska stå emot röta impregneras träet med olika ämnen. Främst används tre typer 

av impregneringsmedel, vattenlösliga och oljelösliga medel samt kreosotolja. Vattenlösliga 

medel bestod av koppar, krom och arsenik (CCA) fram till 1990-talet, därefter har 

användningen begränsats genom restriktioner och idag består medlen främst av koppar 

tillsammans med olika organiska bekämpningsmedel. Detta används mestadels till virke för 

t ex trall. Oljelösliga medel kan lösas upp i lacknafta och består av ett eller flera aktiva ämnen 

och används endast till impregnering av snickerier [15]. 

Kreosotolja är en restprodukt vid torrdestillation av stenkol för att tillverka koks och består 

av flera olika ämnen. Oljan har använts sedan sent 1800-tal för att skydda trä mot röta och 

skadeinsekter vilket gör att oljan klassas som en biocidprodukt. Kreosot är klassat som 

cancerframkallande och innehåller bland annat ämnena flourenten, pyren, antracen och 

fenantren. Dessa är långlivade, kan lagras i levande vävnad och är giftiga. Det gör att ämnena 

är farliga under lång tid efter träet har behandlats. Först under 1980-talet begränsades 

användningen av kreosot och kan därför hittas i äldre byggnader. Idag får kreosot endast 

användas vid impregnering av el- och telefonstolpar samt järnvägssliprar. Dessa får endast 

hanteras av yrkesfolk med specialutbildning. Kreosot har granskats i granskningsprogrammet 

för verksamma ämnen i biocidprodukter i EU och 2011 togs ett beslut att ämnet får ingå i 

godkända biocidprodukter fram till 1 maj 2018. Därefter ska en ny prövning utföras [16]. 

Vid rasering av tryckimpregnerat trä ska träet sorteras som farligt avfall med undantag för 

kopparbaserade medel, dessa sorteras som icke-farligt avfall. Enligt Ellevios miljöpolicy ska 

avfallet tas om hand av godkänd aktör. TROLK transporterar sitt avfall till 

återvinningsstation i Uddevalla eller grannkommuner som i sin tur ser till att avfallet 

transporteras till godkänd aktör. En sådan aktör är Solör Bioenergi Recycling AB. Solör har 

en anläggning i Trollhättan som tar emot tryckimpregnerat trä där träet sorteras efter typ av 

impregnering och sedan krossas. CCA-kross transporteras därefter till deras egen 

förbränningsanläggning i Svenljunga och kreosotet transporteras till EON i Örebro för 

förbränning [17]. 

4.2.2.2 Oljefyllda transformatorer och kablar 

Vid rasering av en oljekyld transformator eller en oljefylld kabel skall det vid misstanke 

undersökas ifall oljan är PCB-smittad. Är utrustningen smittad medför det att 

komponenterna måste återvinnas med speciella säkerhets- och hälsoåtgärder. Då PCB, 

Polyklorerade bifenyler, är en kemisk förening som är uppbyggd av 1-10 stycken kloratomer 

vilket leder till att föreningen klassas som giftig. PCB är fettlöslig vilket gör att föreningen 

samlas i fettvävnaden i kroppen och där ackumuleras. PCB i högre halter kan ge symtom 

som nedsatt immunförsvar, fosterskador och det är klassas som cancerogent. 1973 infördes 

förbjud på användning av PCB i annat än slutna system som elektriska komponenter. Under 

1978 infördes ett totalförbud på nyanvändning i Sverige. 

PCB användes då det är mycket svårantändligt vilket medför att det passar bra i 

energidistribution där höga temperaturer kan uppstå [18]. 
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Då PCB-smittade transformatorer klassas som farligt avfall måste de transporteras med 

speciellt utformade transporter och transportören måste ha tillstånd för att transportera 

farligt avfall och godkänd för att transportera PCB. Även icke PCB-smittade transformatorer 

måste behandlas med försiktighet för att inte läckage av olja till natur ska uppstå [11]. 

Vid skrotning av transformatorer och oljefyllda kablar dräneras oljan i olika kärl beroende på 

om de innehåller PCB eller inte. Icke PCB-smittad olja är innan användning ren och är av 

hög kvalitet men med tiden förorenas oljan och kan inte återanvändas som isolationsolja. 

Oljan är dock tillräckligt ren för att nedgraderas och kan återanvändas till mindre krävande 

applikationer som till exempel motorolja. Är oljan PCB-smittad tillämpas två olika metoder 

beroende på vilken PCB-halt oljan har. Under nivån 50ppm rengörs oljan ifrån PCB genom 

regenerering för att sedan återvinnas som den icke PCB-smittade oljan. Är PCB-halten över 

50ppm går oljan till energiutvinning i specialdesignade kraftverk som klarar en 

förbränningstemperatur på 1200°C för att förstöra PCB-föreningen. 

När oljan är dränerad sorteras materialen och allt återvinns förutom det material som kan 

suga åt sig olja, tillexempel papper. Det materialet går till energiutvinning och ska förbrännas 

i hög temperatur för att förstöra PCB-föreningen [19,20].  
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5 Diskussion 

Vid ombyggnad av elnätet skall beredaren ta hänsyn till kostnad, tidsplan och miljökrav. Ett 

beredningsarbete ska därför utföras på ett så enkelt och kostnadseffektivt sätt som möjligt. 

Beställarens förslag är en bra grund att utgå ifrån men hinder kan uppstå vilket innebär att 

anpassningar behöver göras. Då tillstånd och kontakter är tidskrävande bör dessa behandlas 

i ett tidigt skede i projektet. 

En ombyggnad av elnät innebär att en rasering av det gamla elnätet måste utföras. Det är 

viktigt att utföra raseringen på ett korrekt sätt. Genom korrekt hantering av avfallet optimeras 

mängden material som kan återvinnas vilket bidrar till en mindre påfrestning på miljön. Det 

är mycket viktigt att det farliga avfallet omhändertas på rätt sätt för att minimera skaderisken 

på människa och natur.  

 Beredning 

Mellan inkopplingspunkten HK9124 och nätstation 18318 Borrekärr frångår beredningens 

kabelförläggning jämfört med Ellevios förslag. Under fältarbetet visade det sig att deras 

förslag går genom svårframkomlig, bergig terräng. Därför togs beslutet att förlägga kabeln 

längs vägen för att sedan gå vidare längs skogsbrynet. Den nya sträckan består av åkermark 

vilket gör att kabeln kan förläggas med plöjning. Då plöjning används blir förläggningen 

enklare och billigare då plöjning har en billigare kostnad per kilometer. Nätstation 18318 

Borrekärr har även flyttats till andra sidan järnvägen då den blir mer tillgänglig och flera nya 

fastigheter ska anslutas vid senare tillfälle. Se Figur 6. 

 

Figur 6: Jämförelse mellan förläggningsförslag Borrekärr. A: Ellevios förslag, B: Aktuellt förslag 
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Mellan nätstation 18316 Galtö och nätstation 18308 Galtö kiosk har det framkommit från 

studerande av kartor att en ny kabelsträcka leder till färre intrång hos fastighetsägare. Detta 

innebär färre avtal behöver skrivas och förhandlingstiden förkortas. Den nya sträckan 

kommer även ha ett enklare förläggningssätt då schaktning ersätts med plöjning fram till väg 

1023. Beslutet att förlägga kabeln i väg 1023 innebär att enbart trafikverket behöver kontaktas 

om tillstånd och inga ytterligare förhandlingar behöver göras med fastighetsägare. Utöver ny 

kabelsträcka kommer 18332 Galtö S flyttas för att anpassas efter den nya kabelsträckan. 

Nätstation 18316 Galtö flyttas till andra sidan vägen då omgivningen gjorde att nätstationen 

får en bättre placering. Placeringen är bättre då stationen inte placeras i en slänt och kabeln 

ej behöver korsa vägen vid anslutning till nätstationen. Se Figur 7. 

 

Figur 7: Jämförelse mellan förläggningsförslag Galtö. A: Ellevios förslag, B: Aktuellt förslag 

 Alternativ till kreosotstolpar och PCB-olja 

Miljöarbetet utförs på ett korrekt sätt av TROLK enligt den miljöplan som finns och 

miljöplanen uppfyller de krav som Svensk Energi ställer. Stolparna går till energiutvinning 

genom förbränning och PCB-oljan går till omhändertagning hos godkända anläggningar där 

EUs miljökrav uppfylls. Utöver eventuella ändringar i den interna raseringsprocessen finns 

det litet utrymme för förbättringar vid rasering av ett elnät utifrån TROLKs intresse. 

Intressant i detta läge blir därför att undersöka andra impregneringsmedel, material och 

ämnen som kan ersätta de farliga ämnen som finns i elnätet idag. 

 Kreosotstolpar 

Fram till 2018 är det tillåtet att använda kreosot till järnvägsslipers, el- och telestolpar, därefter 

kan EU införa ett totalförbud mot medlet. Det kan innebära att allt kreosotimpregnerat trä 

kommer behöva bytas ut. Utöver den stora kostnaden som uppstår, vilket beräknas kosta 

uppemot 100 miljarder kronor [21], är valet av material en svår fråga. Inte minst utifrån ett 

miljöperspektiv. 
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Under 2011 gjordes en LCA-analys på de alternativ som då var aktuella för köpare och de är 

stål, betong, komposit och kreosot. Analysen är beräknad på en livstid på 50 år och visar att 

kreosotstolpar är det alternativet som har lägst utsläpp under sin livstid men med nackdelen 

att ämnet är giftigt för både människa och natur. Kreosotet bidrar även till marknära ozon 

vilket leder till försvagat upptag av koldioxid i växter samt ökad växthuseffekt [22]. Därefter 

anses komposit och betong ha likartad miljöpåverkan där komposit har större påverkan på 

klimat och försurning. Betong bidrar mer till övergödning och anses även vara farligt för 

människan vid tillverkningen vilket kompositen inte är. Klart högst miljöpåverkan har stål i 

samtliga aspekter vilket gör att stålstolpe är det sämre valet utifrån miljöperspektivet [23]. 

Företaget Ecopole har framtagit en ny typ av trästolpe som kan komma att bli ett alternativ 

till kreosotstolpen. Stolpen är ett rör som består av 22 stycken hoplimmade lager av fenér. 

Stolpen tillverkas i halvor som sedan limmas ihop till ett rör. Limmet består av melamin och 

nackdelen med detta är att det kan ge ifrån sig det cancerframkallande ämnet formaldehyd. 

Det här ska inte vara ett problem då halterna ligger under det tillåtna gränsvärdet och limmet 

lakas inte ur på samma sätt som kreosot. Rötbehandling saknas men då stolpen är ihålig 

ventileras insidan och fukt har då svårare att få fäste i träet. Även limmet har skyddande 

egenskaper då fanérlagren behandlas på båda sidor och fukt får därför svårt att tränga in. Det 

gör att stolpen har en beräknad livstid runt 50 år och har då liknande livstid som 

kreosotstolpen som håller mellan 40-80 år. Under 2016 hållfastighetstestas stolpen och blir 

utfallet bra kan stolpen finnas på marknaden senare under året [24].  

Fanérstolpen är ett intressant alternativ då den endast innehåller trä och lim och de farliga 

ämnen som finns i limmet ligger under gränsvärden och det är liten risk att det sprids från 

stolpen. Då det är en ny teknik som ännu inte kommit ut på marknaden är stolpen dyr, i 

dagsläget kostar den ungefär tre till fyra gånger mer än en kreosotstolpe. Med bättre 

tillverkningsmetod beräknas kostnaden halveras [24]. Det är även svårt att jämföra 

fanérstolpens miljöpåverkan under livscykeln då tekniken är så pass ny, men då den har få 

komponenter bestående av trä och lim så antas den ha liknande miljöpåverkan som 

kreosotstolpen med undantag att den inte är lika hälsofarlig. 

 PCB  

1978 infördes förbud av införandet av ny PCB. Då togs den kemiska föreningen bort ifrån 

oljan då det ansågs att den rena oljans brännbarhet är tillräckligt bra utan PCB. 2010 infördes 

det även ett förbud mot att inneha PCB-smittad olja i elnätet Sverige. Men då det innebär 

stora kostnader för nätägare utges dispens tills det att nätet ska renoveras och transformatorn 

ska ersättas. Det innebär att det fortfarande finns PCB-smittade transformatorer i drift i 

Sverige. Av de transformatorer Stena Recycling AB omhändertar är det cirka 7-8% som 

innehåller PCB-smittad olja [18,20]. 

Då omhändertagandet för befintlig PCB-smittad olja har en hög standard och det inte finns 

några större förbättringsåtgärder i återvinningen samt att det inte förekommer någon 



Beredningsarbete på Galtö med undersökning av miljöaspekter vid ombyggnad av distributionsnät 

 19 

nyinstallation med PCB. Då är den bästa åtgärden att ersätta befintliga smittade 

transformatorer så fort som möjligt. 

Så länge det finns transformatorer med smittad olja kommer alltid risken för läckage och 

spridning finnas. Genom att det inte finns någon nyinstallation i Sverige kommer problemet 

att sakta försvinna. Dock i utvecklingsländer med sämre kontroller och lägre lagkrav sker 

fortfarande en mindre mängd nyinstallation av olja innehållande PCB. Då tillexempel den 

nya oljan blandas ut med överbliven befintlig smittad olja. Det är ett problem då PCB har 

lång nedbrytningstid och kan överförs ifrån modern till nästa generation genom lagring i 

fettvävnaden som delas på [18]. 
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6 Slutsats 

Beredningen är genomförd och detta förslag lämnas till TROLK som kan arbeta vidare med 

projektet. Nästa steg i projektet är att bekräfta att utlösningsvillkor, spänningsfall och att 

spänningsnivåer är inom godkända gränser. Det ska även sökas aktuella tillstånd, skriva avtal 

med fastighetsägare, beställa material och börja förläggningsarbetet. Utförs projektet på det 

planerade sättet kommer nätet bli värdesäkrat vilket är målet med projektet. 

Raseringen av elnätet och hanteringen av avfallet sköts på ett korrekt sätt av TROLK, enligt 

de riktlinjer som Ellevio har lagt fram. Ellevios riktlinjer uppfyller de krav som Svensk Energi 

ställer. Därför har det varit svårt att hitta moment som skulle kunna förbättras vid en 

ombyggnad av elnätet. När rivningsarbetet undersökts identifierades framförallt två farliga 

ämnen som finns i elnätet, kreosotimpregnerade stolpar och PCB-smittad olja. Dessa tas om 

hand på rätt sätt och men problemet att ämnena finns i elnätet kvarstår. Det medförde att 

alternativ till dessa ämnen har analyserats och flera alternativ till kreosotstolpen har hittats. 

Av dessa alternativ anses fanérstolpen som det bästa alternativet då den har liknande 

egenskaper som kreosotstolpen men utan urlakningen av giftiga ämnen. Nackdelen med 

denna är att tekniken är dyr och det är inte dokumenterat vilken miljöpåverkan stolpen har 

under sin livstid. PCB-olja är redan förbjudet men då nätägarna har dispens till dess att elnätet 

renoveras kommer detta vara ett problem en tid framöver.  
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Bilaga A:1 

A: Nuvarande nät Galtö 
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Bilaga B:1 

B: Ellevio ABs projektförslag
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C: Kabelsträckning och hinder 
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Bilaga D:1 

 

D: Lågspänning 18318 Borrekärr
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Bilaga E:1 

E: Lågspänning 18316 Galtö
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Bilaga F:1 

F: Lågspänning 18314 Galtö
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G: Kostnadskalkyl Galtö 

 


