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Sammanfattning 

Vi har fått i uppgift av NCC att utföra ett examensarbete inom kraftkabelförläggning i 

mark. Syftet med arbetet har varit att utvärdera lämpliga förläggningsmetoder i olika 

terrängförhållanden. Det finns inte mycket skrivet material inom detta område och 

därför har NCC ett intresse av en sammanställning av olika produktionsmetoder. Den 

största delen av materialet i arbetet grundar sig på intervjuer med företag verksamma 

inom området. Att lägga ner kraftkabel i mark är något som blir allt vanligare för att 

säkra elnätet mot yttre påverkan. Många elbolag har sedan stormen Gudrun blivit 

tvingade att se över sina nät och därför börjat förlägga allt mer markkabel.  

 

Vi har kommit fram till att det är många faktorer som påverkar metodvalet vid 

kabelförläggning. Kundkrav, fysiska hinder och olika typer av markförhållanden är 

avgörande för valet av produktionsmetoder. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund  

Vi har fått i uppgift av NCC att utföra ett examensarbete inom kabelförläggning i mark. 

För att säkerhetsställa framtidens elnät både nationellt och internationellt har 

utvecklingen gått mot att förlägga en allt större del av kabelnätet i mark. Detta har 

medverkat till en högre efterfrågan och större utveckling inom maskiner och 

förläggningssätt. NCC har som entreprenadföretag ett intresse av en sammanställning 

med tillgängliga produktionsmetoder och deras användningsområden. 

För att ge exempel på aktuella projekt har efterverkningarna av stormen Gudrun och det 

pågående Estlinkprojektet inkluderats i arbetet. 

 

1.2 Syfte  

Syftet med arbetet är att ge en sammanställning och utvärdering av de på marknaden 

förekommande produktionsmetoder för kabelförläggning i mark för olika 

terrängförhållanden.   

 

1.3 Problemformulering 

• Varför har utvecklingen gått mot att förlägga elkabel i mark? 

• Vilka metoder är idag tillgängliga på marknaden? 

• Vilka för- och nackdelar finns med de olika metoderna? 

• Vilka maskiner går att använda inom kabelförläggning? 

• Vilka markförhållanden är aktuella vid schaktning i Sverige? 

• Vilken typ av problemställning finns vid kabelförläggning? 

 

1.4 Metod  

Arbetet baseras till stor del på intervjuer med inom branschen verksamma företag. 

Delaktiga företag har varit NCC Construction Sverige AB, ElektroSandberg AB och 

Styrud Ingenjörsfirma AB. NCC är ett entreprenadföretag vilket utför 

kabelförläggningar. ElektroSandberg både utför och projekterar kabelförläggningar i 

och med att företaget är ett dotterbolag till E.ON. Styrud är ett entreprenadföretag som 
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inriktat på schaktfria förläggningar. Fakta har även införskaffats genom företagssidor på 

Internet samt erhållet material från företag. 

 

1.5 Avgränsningar  

Examensarbetet riktar sig till personer med grundläggande kunskaper och erfarenhet 

inom anläggningsbranschen. Utförligare förklaringar på grundläggande moment och 

fackuttryck redovisas inte. 

 

Arbetet kommer behandla kraftkabelförläggning i mark med tyngdpunkt på svenska 

markförhållanden. Någon ekonomisk jämförelse görs inte i detalj då omfattningen blir 

alltför stor.  

 

Angivna siffrorna rörande tidsåtgång och pris är baserade på olika företags erfarenheter. 

Hur relevanta dessa siffror är har vi inte kontrollerat. Vi förlitar oss  på att företagens 

erfarenhet är tillräckligt stor för att kunna ge ett bra riktvärde. 

 

 

Estlinkprojektet startade 12 december 2005 och beräknas avslutas i september 2006. 

Vår beskrivning av projektet är grundad på uppgifter lämnade i maj 2006. Uppgifter och 

ändringar därefter beaktas ej i arbetet.  
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2. Historik 

 

2.1 Kabelförläggning 

[I Sverige började man markförlägga kabel efter andra världskriget och då främst i 

tätorterna. Det fanns många anledningar till detta. Bland annat var säkerheten kring de 

luftburna ledningarna bristfällig. Kablarna var oisolerade och risken för skador och 

olyckor var stor. Många husbränder startades på grund av blixtnedslag i ledningarna.  

I takt med att infrastrukturen i städerna blev bättre och elnäten byggdes ut tog 

ledningsstolparna upp mycket plats och hindrade övrig bebyggelse. Lösningen blev att 

markförlägga kablarna, vilket gav fördelar både ekonomiskt och underhållsmässigt. 

Vägarna lades om med hårdgjorda ytor, vilket gav bättre skydd för kablarna än tidigare. 

 

Under 1960-talet ökade utbyggnaden av jordkabelnätet. Framförallt användes metoden 

vid nyproduktion av vägar. Det dröjde dock fram till 1990-talet innan man på allvar 

började diskutera att förlägga kraftledningar i mark. Markförläggning är en dyrare 

metod än luftburna ledningar, vilket gjorde att det dröjde innan elbolagen började med 

omläggningen. Det skedde inga större förändringar förrän efter stormen Gudrun förstört 

stora delar av elnäten i södra Sverige. Mycket beroende på att elbolagen istället satsade 

pengar på andra projekt.  

 

Nu är nya och hårdare bestämmelser om eldistribution på gång och nätföretagen tvingas 

på allvar förbättra sina nät. Exempelvis kommer E ON investera cirka 12 miljarder i 

sina nät under de närmaste 5 åren. Längre perioder av strömavbrott ska inte längre 

kunna förorsakas av normala väderförhållanden.] 1 

 

2.1.1 För- och nackdelar med jordkabel 

[Produktionskostnaderna är dyrare för jordkabel än för luftburna ledningar. De kan dock 

variera stort beroende på markens beskaffenhet. Det finns områden där det inte är 

ekonomiskt försvarbart att förlägga kabeln i mark. Materialkostnaderna är något dyrare 

för jordkabel men det skiljer beroende på kablarnas areor.  
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Underhållskostnaderna är betydligt lägre för markförlagd kabel jämfört med 

luftledningarna. För luftledningar tillkommer kostnader för röjning och avverkning 

utmed ledningsgatorna.] 3  

 

[En annan fördel med jordkabel är att minska antalet ledningsgator genom skogen och 

det produktionsbortfall de medför för skogsnäringen. Regeringens miljömål ”God 

bebyggd miljö” gynnas i viss utsträckning då landskapsbilden förskönas genom att 

flertalet ledningar med lägre spänningar försvinner. Påverkan från ledningarnas 

elektromagnetiska fält antas minska men denna aspekt bör dock inte övervärderas.] 8  

 

2.2 Stormen Gudrun 

[Kvällen den 8 januari 2005 drog Stormen Gudrun in över södra Sverige och skapade 

förödande effekter. Både den fasta och mobila teletrafiken slogs ut i Småland och 

Blekinge. Tågtrafiken stod stilla och nerblåsta träd blockerade många vägar i flera 

dagar. Elavbrottet drabbade mer än 600 000 nätkunder varav ungefär hälften fick 

tillbaka strömmen inom ett dygn. Närmare 70 000 kunder på landsbygden var utan el i 

över en vecka. Cirka 10 000 utav dessa saknade el i över 20 dygn. De nedblåsta träden 

drabbade elnätets luftledningar hårt. Över 2000 mil elnät förstördes. Även de isolerade 

ledningarna som normalt är tåligare mot nerfallna träd förstördes. 

 

Vindar med orkanstyrka uppmättes i stora delar av Götaland när stormen drog in över 

landet. Liknande vindstyrkor har tidigare mätts upp så vindhastigheterna var inte unika. 

I januari 2005 var vädret milt och marken otjälad vilket gjorde att skogen tog ovanligt 

stor skada. Gudrun fällde mer skog än någon annan storm gjort under hela 1900-talet. 

Lika mycket skog som normalt avverkas under ett år i Sverige, 70 miljoner m3, knäcktes 

över en natt.] 8  
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2.3 Förebyggande åtgärder 

[Energimarknadsinspektionen har tagit fram en rad förslag för framtida stormar. Svåra 

vädersituationer ska inte ge lika allvarliga konsekvenser som efter stormen Gudrun. 

Rapporten innehåller förslag om: 

 

• krav på elnät och el-överföring, 

• avbrottsersättning och andra ekonomiska styrmedel, 

• verksamhetskrav och information, 

• uppföljning, tillsyn och sanktioner, 

• underlättande åtgärder och andra förslag. 

 

Dagens krav bestäms enligt ellagen. Ellagen syftar till att el-överföringen ska hålla god 

kvalité. Kravet är att nätföretagen ska avhjälpa brister i överföringen i största möjliga 

mån. Detta ska ske i den utsträckning som det är ekonomiskt försvarbart i förhållande 

till de olägenheterna som drabbar nätkunderna. Energimarknadsinspektionen föreslår nu 

en skärpning av ellagen vilket innebär tuffare funktionskrav. Inga avbrott längre än 24 

timmar får förekomma, annat än i speciella undantagsfall. Företag som idag inte 

uppfyller kravet kommer att vara skyldiga att göra det senast den 1 januari 2011. För att 

nätföretagen ska kunna leva upp till detta krävs mycket stora investeringar i 

distributionsnäten. 

 

Idag består 90 procent av mellanspänningsnätet (10-20 kV) på landsbygden av 

oisolerade luftledningar. Lågspänningsnätet (under 1 kV) består till största delen av  

jordkabel och isolerad luftledning. Problem med elavbrott är störst på de 50 000- 60 000 

kilometer av oisolerad luftledning som finns i skogsmark. Dessa nät, som betjänar 

omkring 1 miljon nätkunder, blir mindre känsliga om ledningsgatorna breddas eller om 

andra trädsäkra lösningar uppnås.  

 

Arbetet med att bygga säkrare elnät inriktar sig idag till största delen på att isolera 

oskyddade ledningar. En annan lösning är att ersätta luftledningarna med markförlagd 

kabel. Vid omförläggning till jordkabel kan det vara lämpligt med nya ledningssträckor. 

Det som förordas av branschen är förläggning längs vägar och gator. Kabelförläggning 
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kommer givetvis även i fortsättningen förläggas i skogsmark när andra alternativ inte är 

möjliga. 

 

Omläggningen av oisolerade ledningar i skogsmark har påskyndats efter stormen 

Gudrun. Målsättningen att bygga om dessa nät under en tioårsperiod har tidigarelagts. 

Flera nätföretag uppger sig ha ändrat strategi och ökat prioriteringen av jordkabel.] 8  
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3. Tillstånd, lagar och regler. 

Alla arbeten inom anläggningsbranschen styrs av ett antal regelverk. De viktigaste av 

dessa regelverk är MARK-AMA, Allmänna Bestämmelser, Arbetsmiljölagen och 

Arbetarskyddsstyrelsens Författningssamling (AFS). Dessutom har varje myndighet 

sina egna föreskrifter inom sina områden som tex. Banverket och Vägverket. De flesta 

kommuner har även sina speciella miljöföreskrifter.  

 

Standarden för kraftkabelförläggning är EBR. Den ges ut varje år av Sveriges 

elleverantörer. EBR innehåller regler, hänvisningar och rekommendationer för arbeten 

inom kabelförläggning.   

 

I nästan alla förläggningsprojekt uppstår behovet av att dra ledningssträckan genom 

vägar, järnvägar, vattendrag och privatägd mark. Vid dessa tillfällen måste särskilda 

avtal upprättas mellan de inblandade parterna. För att säkerställa ett fungerande elnät 

har särskilda regler och bestämmelser tagits fram. 

 

3.1 Korsningsavtal 

[Innan man korsar en väg, järnväg eller vattendrag ska ett korsningsavtal upprättas 

mellan ledningsägaren och markägaren. Korsningsavtalet är juridiskt bindande. Det ska 

reglera var ledningen ska dras, hur djupt den ska ligga och hur arbetet ska utföras etc. 

Även vilken ersättning ledningsägaren ska betala dokumenteras.] 13  

 

3.2 Ledningsrätt 

[Att dra ledningssträckan över privatägd mark kräver även det ett avtal mellan parterna. 

Om en tvist skulle uppstå med markägaren har ledningsägaren rätt att åberopa 

ledningsrätten. Ledningsägare har rätt enligt ledningsrättslagen att anlägga, nyttja samt 

underhålla sin ledning på annans mark.  
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I varje projekt tar man ett beslut som behandlar gällande villkor mellan de olika 

parterna. Detta kan vara frågor som vilken typ av ledning man får använda, vart man får 

dra ledningen, hur marken ska återställas och vilken ersättning som ska betalas. Även 

andra restriktioner som till exempel vad markägaren inte får göra med marken där 

ledningen är belägen behandlas.] 9 

 

3.3 Väglagen 

[Då ett förläggningsarbete längs en väg eller ett gatuområde ska utföras har Vägverket 

utarbetat gällande regler för detta, vilka ingår i väglagen. Det krävs ett speciellt tillstånd 

då man ska dra en ledning och detta tillstånd kan man söka hos 

väghållningsmyndigheten inom Vägverket. Det krävs både tillstånd för att lägga ner ny 

kabel och för att reparera befintliga kablar. När tillstånd väl utfärdats från 

väghållningsmyndigheten är det viktigt att som ledningsägare själv kontrollera vad det 

finns för tidigare utfärdade tillstånd på vägområdet. Ledningsägaren är skyldig att göra 

detta så att andra befintliga ledningar inte kommer till skada då man går fram med den 

nya ledningen eller utför reparationer. Man har rätt att utan extra kostnad få 

upplysningar av en ledningsägare var vederbörandes kablar är förlagda i marken.  

 

Om ledningar i framtiden måste flyttas på grund av ändringar på den befintliga vägen 

vid till exempel underhåll och förbättringar är ledningsägaren skyldig att stå för 

omkostnaderna. 

 

Det är ledningsägaren som har ansvaret att arbetet inom vägområdet utförs på rätt sätt 

med hänsyn till sättningar, ledningsbrott, dränering, arbetsmetoder mm. Ledningsägaren 

utför också markundersökningar och har ansvaret att dessa beaktas i 

projekteringsstadiet. 

 

Väghållningsmyndigheten utför tillsyn under arbetets gång samt en slutbesiktning vid 

avklarat arbete. Om det under arbetets gång uppstår brister som innebär fara för 

trafikanterna ingriper väghållningsmyndigheten och ser till att ledningsägaren åtgärdar 

dessa. I de fall där ledningsägaren inte har möjlighet att utföra detta arbete går  

väghållningsmyndigheten in och åtgärdar bristerna. Ledningsägaren får då givetvis stå 
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för kostnaderna. Väghållningsmyndigheten kan efter godkänd slutbesiktning kräva att 

ledningsägaren ska lämna in relationsritningar där ledningarnas placering finns 

dokumenterad.] 10 

 

3.4 Markklasser 

[Utformningen av en kabelförläggning bestäms av rådande marklass. Enligt  

MARK-AMA finns det två olika sorters marklasser, klass A (även kallad klass 1) och 

klass B (även kallad klass 2). Mark tillhörande klass A är så kallad lätt mark. Det 

innebär att marken har lämpliga egenskaper för kabelförläggning med hänsyn till skador 

som kan uppkomma på kabeln. Stenigare mark som lättare skadar kabeln tillhör klass B. 

 

Vid förläggning i markklass A så kan kablarna placeras direkt på schaktbotten. Man 

behöver således inte ha någon särskild skyddsbädd undertill. Kringfyllningen kan göras 

med befintligt material (max 8 mm kornstorlek ) och likaså återfyllningen. 

 

I markklass B är det viktigt med en skyddsbädd i botten av schakten. Denna skyddsbädd 

ska bestå av material med max kornstorlek 8 mm och samma material ska användas 

som kringfyllnad runt kablarna. Vid dåliga markförhållanden krävs fiberduk för att hålla 

kringfyllnaden på plats. Resterande återfyllning ska ej innehålla mer än 10 % av 

kornstorlek 100-150 mm.] 14 

 

3.5 Kontroll av kabel 

[Kraftkablar är relativt känsliga för åverkan. Det får ej uppstå för djupa skador på 

kabelns mantel. För att kontrollera att detta inte skett under förläggningen utförs ett 

mantelprov. Inuti manteln ligger ett lager av metalltrådar. På dessa påförs en mycket 

hög spänning för att kontrollera om manteln är intakt. Syftet är att upptäcka fel innan 

kabeln tas i bruk, då ett driftavbrott inte är acceptabelt.] 3 
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3.6 Förläggningssätt 

[Vid kabelförläggning finns det bestämmelser angående fyllningshöjd, kabelplacering, 

kabelskydd och varningsmarkeringar beroende på vilka förhållanden som råder. 

Fyllningshöjden avser skiktet mellan hjässan på kabeln och återställd markyta. De 

vanligaste fyllningshöjderna är 0,25, 0,35 och 0,55 meter. 

 

 
Figur 1, Definition av fyllningshöjd, EBR 

 

Nedan finns en sammanställning av några vanliga förhållanden baserade på EBR. 

 

Figur 2, Sammanställning för regler gällande kabelskydd , EBR (Egen tabell)  

Förhållande Fyllningshöjd (m) Kabelskydd Kabelskyddstyp Varningsband 

Kraftkabel 24 kV - 145 kV 0,9 Erfordras  SRN alt. SPN Erfordras ej 

I väg utan permanent ytbeläggning 0,55 Erfordras  SRN alt. SPN Erfordras ej 

I väg med permanent ytbeläggning 0,35 Erfordras  SRN alt. SPN Erfordras ej 

I vägområde utanför vägbana 0,35 Erfordras ej  Erfordras  

I gång- och cykelväg1 0,25 Erfordras   Erfordras ej 

Icke jordbearbetad mark2 0,35 Erfordras ej  Erfordras  

Mark där det sker jordbearbetning 0,55 Erfordras ej  Erfordras  

Korsning av järnväg3 1,2 Erfordras  SRS Erfordras ej 

Förläggning ovan mark  Erfordras  SRE Erfordras ej 

Kanalisation ≤ 24 kV 0,55 Erfordras ej   Erfordras ej 

Kanalisation > 24 kV 0,9 Erfordras ej  Erfordras ej 
1 Max 1 kV annars djupare fyllningshöjd. 
2 Orörd mark. Fyllningshöjden bör ökas vid tyngre markpåverkan. 
3 Fyllningshöjden gäller överkant kabelhjässa till överkant räls. 
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Det finns en tumregel att tillämpa då man ska bestämma lämpliga avstånd mellan 

kraftkablar. Vid olika kabeldiametrar för intilliggande kablar ska avståndet vara lika 

stort som den större kabelns diameter.] 14 

 

3.6.1 Kabelskydd 

[Kabelskyddet består av antingen ett rör vilket elkabeln dras igenom eller en plan  

plastskena som placeras en bit ovanför kabeln. Dessa skydd finns i olika klasser och ska 

var och en uppnå en särskild hållfasthet. Skyddsrören bör ha en invändig diameter som 

motsvarar 1,2 x kabeldiametern. 

 

Några av de vanligaste beteckningarna som används är: 

 

SPN = Skydd, Plant, Normala förhållanden 

SRN = Skydd, Rör, Normala förhållanden 

SPS = Skydd, Plant, Svåra förhållanden 

SRS = Skydd, Rör, Svåra förhållanden 

SRE = Skydd, Rör, Extra svåra förhållanden 

 

Skyddsrören har olika färg beroende på vad det är för typ av kabel. Skyddsrör för 

kraftkabel har gul färg och ska vara märka med ”Kraftkabel”. Samma princip gäller för 

de plana skydden.] 14 

 

3.6.2 Varningsmarkering 

[Varningsmarkeringen är ett plastband som placeras högt upp i schakten och fungerar 

som en första varning mot att gräva av kabeln. På denna står det vad det är för typ av 

kabel som ligger i marken. Vid kraftkabelförläggning ska varningsmarkeringen vara gul 

och märkas ”Kraftkabel”.] 14 
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3.7 Kabelförläggning inom väg- och gatuområde 

Speciella regler gäller vid arbete inom väg- och gatuområden. Trafiken utgör alltid en 

stor riskfaktor och det är viktigt att hålla en hög säkerhet för både arbetare och 

trafikanter. Trafikanvisningar och skyltning är en viktig del i att säkerställa detta genom 

att sänka hastigheterna och hålla trafiken på ett behörigt avstånd. 

 

3.7.1 Placering av längsgående markkabel 

[Vid allmänna vägar och gator ska ledningar i första hand placeras i kantremsan. Om 

detta inte är möjligt ska de förläggas i ytterslänten eller i släntfoten. Minsta avstånd 

mellan vägbanekanten och schakten bör vara 3,5 meter. Vid annan placering ska det 

göras en speciell överenskommelse med väghållningsmyndigheten.  

 

I de fall befintlig gång- och cykelväg ligger utmed en väg kan ledningar placeras mellan 

dessa eller under gång- och cykelvägen. 

 

Ledningar placerade inom ett vägområde tillhörande en motorväg eller motortrafikled 

ska i huvudsak ha direkt anknytning till vägen. Exempel på detta kan vara ledningar för 

belysning. Det är bara i speciella fall tillstånd ges ut för att dra annan kabel.] 10 

 

 

Figur 3, Vägområdets uppbyggnad, (Vägverket Publikation 2000:84) 
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3.7.2 Placering av korsande markkabel 

[Vid korsning av väg bör en schaktfri metod tillämpas, till exempel borrning eller 

tryckning. Då en ledning förläggs under en väg ska detta göras i ett skyddsrör. 

Skyddsröret ska sticka ut minst två meter på vardera sidan av vägbanken och ledningen 

får ej skarvas inuti skyddsröret. Krav ställs på att man ska kunna reparera kabeln utan 

att gräva av vägen. För att kunna dra ut ledningen ur skyddsröret vid en reparation ska 

glidanordningar finnas monterade.] 10 
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4. Produktionsmetoder 

 

4.1 Kabelförläggning i öppen schakt 

Majoriteten av kabelförläggningen i Sverige sker med schaktning. Till schaktning 

räknas förläggning med grävmaskin, kabelplöjning och kedjegrävning. Att schaktning 

med grävmaskin är den vanligaste metoden beror till stor del på Sveriges skiftande 

markförhållanden. Det finns dock områden där plöjning och fräsning förekommer i 

större utsträckning. [På Östgötaslätten och i Skånes jordbruksmarker är plöjning och 

täckdikningsgrävare vanligare än i övriga Sverige.] 3 [Kedjegrävning är exempelvis en 

lämplig metod när man ska schakta i det Gotländska kalkberget.] 1  I övriga jordarter 

som till exempel morän är schaktning med grävmaskin vanligast förekommande.  

 

4.1.1 Kabelförläggning med grävmaskin 

Schaktning med grävmaskin kan utföras i alla marktyper förutom berg- och 

blockterräng. En nackdel med grävda schakt är att metoden är relativt tids- och 

utrymmeskrävande. Den innebär även stora förändringar på marken då mycket material 

bearbetas. Framtida sättningar är näst intill omöjliga att undvika.  

 

En stor fördel är att man lättare kan ta hänsyn till befintliga installationer då allt i 

schaktet friläggs. Om höga krav ställs på kring- och skyddsfyllnad går arbetet att utföra 

noggrant. Ytterligare en fördel är att schaktmaskinerna ofta är mycket flexibla. Samma 

maskin kan i de flesta fall utrustas med ett flertal olika redskap och därmed lösa många 

olika uppgifter. 

 

4.1.2 Kabelplöjning 

[Kabelplöjning kan utföras i lera och lättare mark som ängs- och åkermark. Marken ska 

vara så stenfri som möjligt för att plöjning ska fungera bra. Ett undantagsfall är 

klappersten som normalt återfinns i rullstensåsar.] 3 
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Basmaskinen för plöjning är oftast någon typ av grävlastare där ett trumställ monteras 

på frontlastaren. Grävarmen utrustas med en för ändamålet lämplig plog. För att kabeln 

ska löpa effektivt från kabeltrumman på frontlastaren till läggarröret på plogen monteras 

takrullar och rullbanor på grävlastaren. 

 

 

Figur 4, Kabelplöjning med grävlastare, www.huddig.se 

 

[Vid plöjning i svårare markförhållanden bör alltid förplöjning utföras. Förplöjning 

utförs i regel genom att en tjälkrok förs längs den tilltänkta sträckningen. Tanken är att 

upptäcka stenar och liknande hinder så de kan avlägsnas med skopgrävning innan 

plogningen startar. Om man skulle stöta på för stora hinder kan delar av sträckningen få 

läggas om. Ett alternativ då man stöter på berg kan vara att utföra ett kompletterande 

kabelskydd om förläggningsdjupet inte blir tillräckligt.  

 

Det finns två sorters plogmetoder, vibrerande eller statisk plog. Vid användning av en 

vibrerande plog kan man förlägga kabel i tuffare terrängtyper. Genom att plogen 

vibrerar trycker den lättare undan materialet. Samtidigt gör den att material från 

schaktväggarna faller ner i schakten och fungerar som kringfyllnadsmaterial. Efter att 
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kabeln placerats pressas jordmassorna tillbaka med  hjälp av ett traktorhjul. Vid svårare 

förhållanden kan man behöva återfylla schakten med skopa.  

 

Plöjning är lönsamt så fort metoden går att använda. Vid gynnsamma förhållanden kan 

man plöja ner cirka 1 km kabel per dag. Kostnaden ligger i normala fall kring 30-40 kr 

per meter.] 3 

 

 
Figur 5, Kabelplöjningsmaskin från DitchWitch, www.elektrosandberg.se  
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4.1.3 Kedjegrävning 

[Kedjegrävning tillämpas bäst i finare markförhållanden som sand, grus och lera. 

Metoden klarar inte av att forcera berg och större stenar resulterar oftast i att kedjan  

kuggar av.] 3  

 

[Kedjegrävning kan utföras med ett antal olika maskintyper. Allt från små maskiner 

som man går bakom till stora maskiner som når ett djup på sex meter. Maskinerna 

fungerar i princip som bandgrävare men har istället för grävarmen en stor kedja 

monterad på en bom. Den sänks ner i marken likt en stor motorsåg och transporterar 

upp materialet. Kedjan kan variera i både storlek och utförande beroende på jobb och 

markmaterial. Vissa kedjor består av tänder som klarar hårdare material medan andra 

består av skovlar som transporterar upp lösare material.] 11 

 

 
Figur 6, Kedjegrävare i arbete, www.vermeermfg.com 
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[Det finns entreprenörer som använder sig av täckdikningsaggregat för 

kabelförläggning. Metoden används främst för förläggning av dränering i åkermark, 

men har även anpassats för kabelförläggning. Täckdikningsaggregatet drivs antingen av 

ett grävhjul eller en kedja och monteras vanligtvis bakom en lantbrukstraktor. 

 

Kedjegrävning är relativt snabb jämfört med konventionell schaktning. Med 

täckdikningsaggregat kan man färdigställa cirka 500 meter per dag.] 15 Metoden lämnar 

ett fint schakt efter sig där materialet läggs utmed ena sidan av schakten. En nackdel är 

att metoden inte tar hänsyn till befintliga installationer i marken. [Maskinerna är inte 

heller gjorda för att klara släntlutningar. Detta innebär att de till exempel inte går att 

använda vid förläggning utmed vägbankar.] 1 
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4.2 Schaktfri kabelförläggning 

[Under 1970-talet började man i Sverige att tillämpa schaktfria metoder för 

markförläggning. De första metoderna var jordraket, hammarborrning och 

rörrammning. Den första styrda borrningen utfördes i slutet av 1970-talet. Maskinerna 

var i detta skede relativt enkla och klarade endast av lättare markförhållanden.  

 

Med tiden har samtliga metoder blivit effektivare. Maskinerna är starkare och klarar 

mycket tuffare förhållanden. Precisionen har förbättrats genom större kontroll under 

borrningen. Ledningar kan idag placeras med exakta vinklar och med små marginaler.] 4  

 

[Den schaktfria tekniken används framförallt vid följande förläggningsfall:  

• i mark med sten- och plattsatta ytor 

• under järnvägar, vattendrag, motorvägar och andra hårt trafikerade gator  

• i andra markytor där schakt ej är tillåten. 

 

Varje metod har sina egna för- och nackdelar vid speciella användningsområden. I regel 

utgår man från en tryckstation eller borrigg, varifrån arbetet utförs.  

 

För att lokalisera hinder kontaktar man markägare, tar in kartor från ledningsägare eller 

genomför mätningar med georadar. Borrningens riktning och läge måste noggrant 

planeras innan start för att säkerställa att inga befintliga installationer förstörs eller 

skadas. Detta är mycket viktigt då man under borrningen inte kan kontrollera vad som 

finns i marken.] 13  

 

4.2.1 Hammarborrning 

[Hammarborrning används vid svåra förhållanden som sten, block och betong. Metoden 

klarar att ta sig igenom alla marktyper inklusive berg. Hammarborrning används även 

som komplement till övriga schaktfria metoder om man stöter på problem eller 

misstänker dolda hinder. Husgrunder och andra fysiska hinder är vanligare att stöta på 

än man tror.] 13 [En begränsning är stål vilket är för hårt för borrkronan. Ett annat hinder 

för framdrivningen är förekomsten av stora mängder trä i marken.] 4 
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[Borrningen utgår från en tryckstation vilken placeras i en schakt belägen under 

marknivå. För att utföra en hammarborrning krävs en uppställningsplats på cirka 3 x 7 

meter med en avgrusad botten.] 5 [För att etablera utrustningen krävs det fri körväg fram 

till schaktet för en kranbil. 

 

Metoden bygger på att en tryckluftshammare slår en roterande borrkrona genom marken 

samtidigt som ett skyddsrör av stål dras fram. Vid borrning i berg krävs inget skyddsrör. 

Borrkronan är försedd med hårdmetalltänder som maler sönder bergmaterialet. Metoden 

är välkänd och används vanligtvis vid brunnsborrning.] 4 

 

[Borrningen kan utföras med en noggrannhet ner till 1 % lutning. Metoden ger stor 

variation på ledningsdiametern från 100 till 1200 mm. En nackdel är att 

ledningslängden begränsas till cirka 80 meter.] 13 [Vid bra förhållanden kan man enligt 

Styrud borra cirka 30 meter per dag. Kostnaden ligger på cirka 1500 kr per meter för ett 

110 mm skyddsrör.] 4 

 

 
Figur 7, Principbild för hammarborrning, www.styrud.se 
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4.2.2 Jordraket  

[Jordraket används oftast i friktionsmaterial och styv lera. Den klarar inte av berg och 

större stenar. Den kan inte användas i lös lera eller under grundvattennivån.] 13 

 

[Även för jordraketen krävs en grävd tryckstation. Schaktgropen behöver inte vara lika 

stor som vid hammarborrning, 1 x 2 meter är tillräckligt.] 5 [All utrustning transporteras 

med en mindre lastbil utrustad med tryckluftsaggregat.] 4 

  

[Jordraketen är tryckluftdriven och har ett fjädrande borrhuvud. Den slår sig fram 

genom marken samtidigt som den drar med sig ett skyddsrör i plast. Metoden har hög 

slagkraft och god riktningsstabilitet. Borrhuvudet är känsligt för hinder i marken och 

större stenar kan leda till riktningsändringar. Den kräver därför ständig övervakning 

under arbetets gång. Metoden lämpar sig bäst för att korsa cykelbanor, väg- och 

järnvägsbankar där jordmaterialet är homogent.  

 

Vanligaste användningsområdet för jordraketen är dragning av skyddsrör i plast för el 

och tele. Jordraket kan användas på sträckor upp till cirka 20 meter. Vid goda 

förhållanden går det trycka upp till 30 meter per dag till en kostnad av cirka 400 kr per 

meter.] 4  

 

 
Figur 8, Principbild på jordraket, www.styrud.se
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4.2.3 Styrd borrning 

[Styrd borrning kan utföras i de flesta markförhållanden. Borrningen är känslig för stora 

stenar och block. Den används oftast för att korsa vattendrag, vägar och järnvägar där 

ett behov av svängd borrning krävs. Metoden är lämplig både i terräng och tätorter 

eftersom utrustningen är kompakt och lättplacerad.] 13  

 

[Borrningen utgår från en startgrop för att bryta igenom markytan. Sträckningen 

avslutas sedan i en mottagargrop. Själva borrningen utförs med en borrigg placerad på 

markytan. 

 

Innan borrningen startar undersöks platsen. Det genomförs en grundundersökning och 

befintliga installationer markeras. Därefter utförs en pilotborrning. Detta görs genom att 

man trycker och roterar borrstången samtidigt som bentonitlera tillförs under högt tryck. 

Bentonitlerans funktion är att minska friktionen och förstärka borrhålet. 

 

Styrskeden längst fram på borrhuvudet gör att det går bestämma riktning på borrningen. 

Genom en radiosond erhålls under hela borrningen information om styrskedens läge 

samt borrhuvudets djup, position och lutning. När hindret passerats styrs borrhuvudet 

till mottagargropen där en upprymmare monteras. Upprymmarens uppgift är att utvidga 

det borrade pilothålet för att ge plats åt installationen. I regel överrymmes omkring  

30 % av rörets diameter. Under tiden som den utvidgar pilothålet drar den med sig 

installationen. Även under tillbakadragningen tillförs bentonitlera som blandas med 

markmaterialet och stelnar. Detta bildar ett tättslutande, skyddande hölje för 

installationen. 

 

[Styrd borrning kan användas för ledningar av alla slag. Metoden klarar en diameter upp 

till 1000 mm och kan nå en ledningslängd upp till 600 meter. Utomlands finns dock 

utrustning för både grövre dimensioner och längre avstånd. I gynnsamma förhållanden 

går det att färdigställa en ledningssträcka på cirka 150 meter per dag. Det kostar 

omkring 500 kr per meter att utföra styrd borrning. Vid mer omfattande arbeten kan 

prisnivån sjunka något.] 4 
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Figur 9, Principbild för styrd borrning, www.styrud.se 

 

4.2.4 SBR (AT-borrning) 

[SBR, även kallad AT-borrning är en vidareutveckling av styrd borrning. Denna teknik 

är fortfarande mycket ny och endast ett fåtal maskiner används i Sverige. Borrning kan 

ske med dimensioner upp till 400 mm och längder på 400 meter. 

 

Metoden bygger på att dubbla borrör används. Det yttre röret styr borrhuvudet medan 

det inre driver borrkronan. Denna metod klarar betydligt tuffare markförhållanden än 

vanlig styrd borrning. Större stenar och block utgör inget hinder. Metoden fungerar bäst 

i homogent material som till exempel kalkberg.  

 

Nackdelen är att borrhuvudet slits fort vid tuffa förhållanden. Att borra igenom hårt berg 

leder till att metoden blir väldigt kostsam. Borrning av 110 mm skyddsrör kostar 

omkring 2000 kr per meter.] 4 
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4.2.5 Rörrammning 

[Rörrammning fungerar i de flesta jordarter och kan användas under grundvattennivån. 

Metoden är känslig för större stenar och hårda jordarter. Så länge stenarna är mindre än 

rörets diameter fungerar metoden. 

 

Även rörrammning kräver en i förväg grävd tryckstation. Metoden går ut på att en 

tryckluftsdriven slaghammare slår ett foderrör av stål genom marken. När röret är på 

plats rensas det med hjälp av tryckluft eller vattenspolning.] 5 

 

[Rörrammning används för dragning av skyddsrör i dimensionerna 200 mm till 1200 

mm. Det är inte lämpligt att använda diametrar mindre än 300 mm. Rören kan då lätt 

ändra riktning om de stöter emot ett hinder. Därför används metoden mest för skyddsrör 

av grövre dimension och är inte lämplig vid kabelförläggning. Maximal längd för 

sträckan vid rörrammning är cirka 50 meter.] 4  

 

   
Figur 10, Principbild för rörrammning, www.styrud.se 
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5. Skillnader mellan schaktfri respektive konventionell schaktning 

 

5.1 Ekonomisk jämförelse  

[Vid kabelförläggning uppstår många kostnadstyper. Dels direkta och indirekta 

produktionskostnader men i viss mån även oförutsedda kostnader. Det är viktigt att 

utreda dessa kostnader innan val av schaktmetod.  

 

Omkostnaderna för projektering och markundersökning är mindre vid konventionell 

schaktning. Anledningen till detta är att metoden klarar av större skiftningar i  

terrängen. Schaktfria metoder kräver större noggrannhet i projekteringsstadiet. Det är 

viktigt att den valda metoden fungerar i den befintliga terrängen. 

 

Etableringskostnaden är i dagsläget högre för schaktfri utrustning. Det är en av 

anledningarna till att valet ofta blir konventionell schaktning. Den höga kostnaden beror 

till stor del på att tillgången till utrustningen är begränsad och ofta måste transporteras 

långa sträckor.  

  

Vid schaktfri förläggning undviks kostnader för säkerhet kring schakt som spontning 

och andra säkerhetsåtgärder. Kostnader för återfyllning blir också lägre. Eftersom 

metoden inte innebär att massor flyttas om i samma omfattning minskar risken för 

sättningar. Därför blir kostnaderna för efterarbetet lägre.  

 

En kostnad som man ofta inte tar hänsyn till är den som uppstår vid trafikomläggning 

och störning på trafikflödet. Dessa kostnader minskar vid schaktfri förläggning eftersom 

metoden inte är så utrymmeskrävande. Den går att utföra utan att trafikflödet påverkas 

när vägbanan passerar.] 13 
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5.2 Jämförelse ur miljösynpunkt 

[Vid schaktfri ledningsförläggning är framdrivning snabbare, vilket resulterar i mindre 

tidsåtgång och lägre bränsleförbrukning. I tätorter har metoden även stora fördelar då 

det krävs mindre etableringsutrymme och färre antal materialtransporter. Detta gör att 

påverkan på allmänheten i området minskar. 

 

Den begränsade tillgången av schaktfri utrustning på marknaden kan medföra långa 

transportsträckor som i längden påverkar miljön negativt. Ur miljösynpunkt kan det då 

vara bättre att välja en konventionell schaktmaskin som finns i närområdet.] 13 

 

[I områden där marken har ett högt värde i t.ex. odlad mark, naturreservat och parker 

kan det i många fall vara till fördel att använda schaktfri förläggning då markytan 

påverkas minimalt.] 3 
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6. Lämpliga schaktmetoder vid olika terrängförhållanden 

 

6.1 Kabelförläggning i ängs- och åkermark 

[Vid förläggning i ängs- och åkermark används främst banddrivna maskiner.  

De banddrivna maskinerna har en bättre framkomlighet vid svårare markförhållanden. 

De har ett lägre marktryck och därför mindre risk för att köra fast. Oftast används 

grävmaskiner med monterad plog eller plogmaskiner. Ett alternativ är att använda ett 

täckdikningsaggregat monterat bakom en lantbrukstraktor. 

 

Vid användning av grävmaskiner bör en större maskin användas för plöjningen och en 

mindre maskin för återfyllning och återställning. Det bör även finnas en yrkesarbetare 

vid sidan av maskinerna som assisterar maskinförarna.  

 

För att metoden ska bli lönsam bör arbetslaget färdigställa 75-100 meter 

kabelförläggning i timmen. Produktionskostnaden är cirka 75 kr per meter. Kostnaden 

inkluderar inte materialkostnader och skarvning av kabeln.  

 

Att ha i åtanke vid förläggning i åkermark är förekomsten av dräneringsledningar. 

Dessa är sällan utmärkta och svåra att upptäcka. En annan sak att ta hänsyn till är det 

skördebortfall som orsakas av schaktningen.] 1 

 

Enligt Göran Åhlander på Styrud kan det i vissa fall vara lönsamt att utföra en styrd 

borrning under åkermark. Främst när det förekommer mycket dräneringsledningar och i 

de fall då skördebortfallet beräknas bli stort. 

 

6.2 Kabelförläggning i skogsmark 

[Det är väldigt sällan nyförläggning av jordkabel går genom skogsmark I största möjliga 

mån försöker man, som tidigare nämnts, att lägga sträckningen längs vägar och gator. 

Förläggning i skogsmark förekommer oftast bara kortare sträckor.  
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Vid bra förhållanden går det att plöja i skogsmark men oftast får man använda sig av 

schaktning med bandburen grävmaskin. Brist på framkomlighet leder till att det kan 

vara svårt att transportera fram material till platsen. Det kan även uppstå problem med 

borttransport av större stenar och berg.   

 

Om markförhållandena är gynnsamma och plöjning går att tillämpa förläggs upp mot 

100 meter per timme. Om markförhållandena kräver traditionell schaktning förlägger 

man cirka 35 meter per timme. Produktionskostnaden uppskattas till 125 kr per meter 

exklusive materialkostnader.] 1 

 

6.3 Kabelförläggning i lermark 

[Den lämpligaste metoden är oftast att använda sig av plöjning eller någon sorts 

kedjegrävning. I lermarken går det även bra att tillämpa styrd borrning och jordraket. 

 

Beroende på lerans beskaffenhet kan olika problem uppstå under förläggningen. I lös 

lera kan det vara svårt att ta sig fram med sin utrustning. Är leran däremot väldigt tung 

uppstår för stor friktion, vilket kan leda till att maskinerna inte orkar med arbetet. Ibland 

kan dock lerans beskaffenhet bli en fördel. Vissa leror är så pass rörliga att de återsluter 

schakten av sig själva.  

 

På mindre sträckor med styv lera bör jordraket användas. Den är mest ekonomisk och 

har en snabb framdrivning. Att ha i åtanke är att leran måste vara homogen och inte får 

innehålla partier med lös lera. 

 

Vid längre sträckor är styrd borrning ett alternativ. Det finns alltid en risk med denna 

metoden. Eftersom lera har en förmåga att av sig själv återsluta ett borrhål kan det bli 

problem orsakad av för hög friktion vid tillbaka dragningen av kabeln. 

 

För kabelförläggning i lera kan framdrivning och produktionskostnader jämföras med 

förläggning i ängs- och åkermark.] 1 
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6.4 Kabelförläggning i morän 

[Vid förläggning i morän är i huvudsak traditionell schaktning den enda metoden som 

fungerar. Lämplig utrustning är två grävmaskiner och en yrkesarbetare som klarar cirka 

25 meter färdig förläggning i timmen. Produktionskostnaderna uppskattas till omkring 

160 kr per meter vid bra förhållanden.] 1   

 

 6.5 Kabelförläggning i stadsbebyggelse 

[Vid förläggningsarbeten i bebyggd miljö med hårdgjorda ytor används oftast 

hjuldrivna maskiner eftersom de orsakar mindre skador på omgivningen. Ibland kan det 

vara lämpligt att använda sig av en traktorgrävare vid mindre arbeten eftersom den är 

mindre utrymmeskrävande.  

 

Ett arbete i gatumiljö bedrivs oftast smidigast och mest lönsamt med ett mindre 

arbetslag. Om störningar sker med ett större arbetslag påverkas lönsamheten i högre 

grad.  

 

På en timme utför man normalt 8-12 meter färdig schakt med två maskiner och två 

yrkesarbetare. Produktionskostnaden uppskattas till ca 400 kr per meter färdig schakt. 

Denna prisuppgift är i hög grad beroende på ytskikt och förekomst av andra ledningar 

och hinder i marken.  

 

För att få bättre lönsamhet i ett projekt kan alternativet vara att stänga av ett 

arbetsområde. Då undviker man trafikproblem och slipper flytta runt avspärrningar och 

trafikanvisningar. Ett alternativ för att minska påverkan från trafiken är att förlägga 

arbetet till kvällar och nätter.] 1 

 

Schaktfria metoder är ett alternativ till det traditionella schaktarbetet. Fördelen är att 

återställningsarbetet av de hårdgjorda ytorna minimeras. Nackdelen är att hinder under 

markytan måste vara väldokumenterade.  
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6.6 Kabelförläggning längs landsväg 

[Som nämnts tidigare försöker man att placera förläggningen längs med befintliga 

vägar. Hjulgrävare används uteslutande vid arbeten utmed landsvägar för att undvika 

skador på vägen.  

 

Säkerheten för såväl yrkesarbetare som trafikanterna på vägen är viktig. Arbete vid väg 

kräver noggrann utmärkning av arbetsområdet och tydliga anvisningar för trafiken.  

 

Vid normala förhållanden utan direkta störningar förlägger man omkring 25 meter kabel 

per timme. Kostnaden för kabelförläggning längs väg uppskattas till 160 kr per meter 

exklusive materialkostnader.] 1 

 

6.7 Passage av ytligt liggande berg 

[I största möjliga mån försöker man undvika berg. Om det är möjligt väljs istället en 

annan sträckning. Förhållandena och tillvägagångssätten kan variera stort. Det är därför 

mycket svårt att bedöma tidsåtgång och kostnader vid dessa hinder. 

 

Berg i anslutning till vägområdet är oftast redan tidigare bearbetat genom sprängningar. 

Det är vanligt att man försöker knacka loss berget med en maskinmonterad 

hydraulhammare. Alternativet är att återigen spränga berget.  

 

Om det inte är ekonomiskt försvarbart att passera området med någon av dessa metoder 

är luftledningar eller skyddsrör ett alternativ. Om fyllningshöjden inte kan uppfyllas vid 

ytligt liggande berg kan kabeln förläggas i godkänt skyddsrör ovan mark eller på ett 

mindre djup.] 1   
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6.8 Korsning av motorväg 

[Vid korsning av en motorväg, motortrafikled eller annan större trafikerad väg är det ett 

flertal saker som man måste ta hänsyn till. Det är i stort sett omöjligt att få tillstånd att 

gräva av en större väg. Den störning som det skulle orsaka på trafiken är oacceptabel.  

 

Risken för framtida sättningar är också stor om man skulle gräva i vägen. Reparationer 

av eventuella sättningar och ojämnheter i en större väg är komplicerade och kostsamma.  

Vid korsning av större vägar är därför styrd borrning eller hammarborrning en effektiv 

schaktmetod. Eftersom vägens underbyggnad påverkas minimalt är risken för sättningar 

liten. Metoden kan också utföras under en relativt kort tid.  

 

En annan fördel med dessa metoder är att trafiken inte behöver stoppas eller dirigeras 

om i någon större omfattning. De enda aktiviteter som sker på vägbanan är vissa 

utsättningar och mätningar av borrhuvudets position. Dessa kan med fördel göras under 

kvälls- och nattetid då trafikflödet är som lägst.] 13 

 

6.9 Korsning av väg 

[Det är ovanligt att få tillstånd att gräva av riks- och länsvägar. Lämpligen används även 

här en schaktfri metod. Vid kortare sträckor kan man använda jordraket, annars används 

någon av de andra schaktfria metoderna.] 13   

 

Vid korsning av en mindre väg är det oftast mest fördelaktigt att gräva en öppen schakt. 

Att gräva av en sådan väg medför oftast inte några nämnvärda störningar. För att 

förhindra ett totalt stopp för trafiken kan man gräva av halva vägen i taget eller använda 

sig av körplåtar. Återställandet är också mindre komplicerat än vid större belagda vägar.  
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6.10 Korsning av järnvägsspår 

[Att gräva av en järnväg är inget alternativ. Det är helt oacceptabelt då det skulle 

medföra ett stopp för tågtrafiken under en längre tid. Jordraket är därför en lämplig 

metod för att ta sig igenom en järnvägsbank. Metoden är lämplig för skyddsrör upp till 

en dimension av 110 mm, vilket är tillräckligt för att rymma de flesta 

elkabelinstallationerna.] 13 Skulle bredden överstiga 20 meter eller om förhållandena 

blir för svåra bör man istället använda sig av hammarborrning eller styrd borrning. 

 

6.11 Korsning av större vattendrag 

[En lämplig metod vid dessa förhållanden är styrd borrning. Att dämma upp ett 

vattendrag och schakta ner kabel är i de flesta fall inte försvarbart. Detta med tanke på 

den tid det skulle ta och den påverkan det skulle ha på naturen. Att använda sig av 

sjökabel är lämpligt vid längre sträckningar.  

 

En faktor att ta hänsyn till vid styrd borrning är bottens uppbyggnad. Är botten porös så 

finns det en risk för bottenupptryckning vilket leder till att det läcker ut bentonit som 

slammar igen och förorenar vattnet. Det är därför viktigt att man borrar tillräckligt 

djupt.] 2  
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7. Estlink-projektet 

För att beskriva hur ett projekt planeras och utförs beskrivs här Estlinkprojektet. Syftet 

är att ytterligare visa på vilka problem som kan uppstå och vilka metoder man använder 

sig av för att lösa dessa. 

 

7.1 Allmänt 

[Estlinkprojektet är ett kabelförläggningsprojekt där Finlands och Estlands 

kraftledningsnät länkas samman. Beställaren i projektet är AS Nordic Energi Link, som 

är ett samarbete mellan två finska och tre estniska kraftbolag. Syftet är att öka 

driftsäkerheten och förebygga strömavbrott. Att sammanlänka elnäten inom Europa 

bidrar även till ökad konkurrens och lägre elpriser.] 2 Projektorganisationen ser ut enligt 

följande: 

 

 
Figur 11, Schema över projektorganisationen för Estlink, (Egen bild) 

 

 

Totalentreprenör 
ABB 

Underentreprenör 
NCC 

Maskinentr. Finland 
Lyftschakt 

Beställare 
Nordic Energy Link 

Maskinentr. Estland 
Bygg och Maskin 

AS 

Elentreprenör 
ABB 

Markarbeten 
Work and Service 

Europe LTD 
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7.2 Geografisk sträckning 

[Den totala sträckningen kommer att vara 105 km. Sammanlänkningen ska bestå av två 

högspänningskablar som kommer att förläggas både i mark och till sjöss. Förläggningen 

i Finland kommer att bestå av 22 km markkabel. Sträckningen utgår ifrån en 

strömriktarstation i Träskby, strax väster om Helsingfors, till Näse vid kusten. Därefter 

kommer det att ske en sjöförläggning på cirka 75 km över Finska viken till Tiskre i 

Estland. Avslutningsvis görs 9 km markförläggning, strax väster om Tallin, från Tiskre 

till en strömriktarstationen i Harku.] 2 

 

  
 Figur 12, Geografisk sträckning, www.abb.com  

 

7.3 Överföringsteknik 

[För strömöverföringen används HVDC Light-teknik, utvecklad av ABB.] 2 [Tekniken 

innebär att trefasig växelström omvandlas till likström i en strömriktarstation, överförs 

till en mottagarpunkt, där ytterligare en strömriktarstation omvandlar likström tillbaka 

till växelström. Detta är en förutsättning för att kunna transportera ström långa avstånd 

med låga energiförluster. Växelström har tendensen att ”fastna” i kabeln om den 

transporteras längre sträckor.] 6.1 
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[HVDC Light är också en miljövänlig teknik på grund av att den inte avger något 

magnetfält samt att kabeln i sig är oljefri och återvinningsbar. Tekniken gör också att 

strömmen är enklare att styra distributionsmässigt, med avseende på riktning och den 

mängd el som överförs. Färre kablar minskar dessutom produktionskostnaden.] 6.2 

[Ett sammanlänkat elnät mellan Finland och Estland innebär att länderna både kan köpa 

och sälja el av varandra. Det är därför länken består av två stycken parallella kablar, en 

för överföring och en för mottagning. Även två olika typer av kabel kommer att 

användas, en sjökabel och en landkabel.] 2 [Spänningen i kablarna kommer att vara  

150 kV DC och omkring 2 TWh elektricitet kommer att transporteras via kabeln.  

 

Fakta landkabeln: Extruderad polymerisolerad kabel 

Ledare 2000 mm2 aluminium 

Diameter 93 mm 

Vikt 11 kg/m 

 

Fakta sjökabeln:  Extruderad polymerisolerad kabel 

Ledare 1000 mm2 koppar 

Dragarmering av ståltrådar 

Diameter 96 mm 

Vikt 27 kg/m   ] 6.3 

      

   
 Figur 13, Bild av HVDC Light landkabel resp. sjökabel, (It´s time to connect, ABB)  
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7.4 Maskinpark och personal 

[Genomgående kommer man att använda sig av två arbetslag i respektive land. Under 

projektets gång kommer både mängden personal och antalet maskiner att variera. Varje 

arbetslag består som mest av tre bandgrävare, en 30-tons och två 20-tons, samt fyra 

yrkesarbetare. Dessutom kommer det att finnas tre tjänstemän både i Finland och i 

Estland. I övrigt används en traktor för transport av kabelvagn och en kranbil för diverse 

lyft.] 2  

 

7.5 Geotekniska förhållanden 

[Terrängförhållandena i Finland kommer att vara skiftande. Sträckningen kommer till  

största delen att passera över ängs- och åkermark men även igenom en del skogsmark. 

Sträckningens norra del kommer till stor del bestå av berg, i form av granit. Även 

enstaka områden med våtmark kommer att passeras. 

 

Terrängen i Estland liknar till stor del den i Finland och består mest av ängs- och 

åkermark. Vissa områden kommer att vara svåra att forcera. En sträcka på omkring 2 

km består av ytligt liggande kalkberg. Dessutom kommer sträckningen gå igenom ett 

mindre träskområde.] 2 

 

7.6 Produktionsmetoder 

[NCC kommer genomgående i projektet att förlägga kablarna i öppet schakt. Endast vid 

enstaka hinder, såsom vägar och vattendrag, kommer schaktfria metoder att tillämpas.  

 

Genom projektet kommer man sträva efter att ha schaktet öppet på en sträcka 

motsvarande en kabellängd. Detta för att skapa mer utrymme för både maskiner och 

manskap, vilket ger en smidigare arbetsgång och underlättar arbetet.  

 

ABB har i sitt planeringsskede kontrollerat och undersökt vilka kabellängder som är 

lämpligast att använda. Detta för att inte få några skarvar som hamnar olämpligt, t.ex. 

precis över en väg eller i ett vattendrag. En annan viktig faktor att tänka på är att inte ha 

för korta kabellängder, då skarvning av kabeln är mycket tidskrävande.  
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Landkabeln kommer att levereras på kabeltrummor av ABB,  i längder på 750 m. I vissa  

områden kommer längden på det öppna schaktet var begränsad, beroende på flera tätt 

liggande hinder. En kortare kabellängd kommer då att användas, vilket underlättar 

förläggningsarbetet.] 2 

 

7.6.1 Schaktmetoder öppet schakt 

[Ett krav som ställs i detta projekt är att markförhållandena återställs till sitt 

ursprungliga skick. Det är viktigt att det inte sker någon omblandning av materialet. 

Därför separeras matjord och resterande massor och placeras på skilda sidor av schaktet. 

Anledningen till detta är att bönderna inte vill att deras bördiga åkermark ska påverkas. 

 

För att få kontinuitet i förläggningsarbetets används en förbestämd arbetsgång.  

En 30-tons bandgrävare går först och utför grovschakten. Därefter följer en 20-tons 

bandgrävare vars uppgift är att jämna till schaktbotten och vid behov lägga ut en 

skyddsbädd. När schaktbotten är färdigställd återvänder bandgrävaren tillbaka till 

utgångsläget för att föra ner kabeln i schakten. Avslutningsvis kommer en 20-tons 

bandgrävare för att utföra återfyllningen och återställa marken.  

 

 
Figur 14, Iläggning av starkströmskabel i Finland, Foto: F.Lennartson 
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I de områden i Finland där det förekommer granit uppstår behovet av att spränga. 

Uppskattningsvis kommer man behöva spränga cirka 2 km. I Estland förekommer det 

kalkberg. Kalkberg är ett så kallat ”segt” material och därför uppnås inte någon bra 

effekt vid sprängning. Alternativet är att använda en hydraulhammare, som istället 

knackar sönder kalkberget. Schakten kommer dock att behöva utföras i två omgångar, 

på grund av att hydraulhammaren inte når det önskade schaktdjupet i ett moment. 

 

När hinder som diken, bäckar och mindre vägar passeras kommer man att gräva av 

dessa för att sedan gå tillbaka och återställa dem. Under dessa hinder används skyddsrör 

fyllda med bentonitlera, som ett skydd för kablarna. Bentonitleran är värmebeständig 

och kommer därför att hålla en jämn temperatur för kablarna. 

 

Kablarna ska förläggas på ett djup av 1000 mm både i Finland och Estland. 

Detta regleras av ländernas gällande bestämmelser för starkström. Efter att kablarna 

placerats i schakten ska de skyddas och markeras enligt Mark AMA. Under arbetets 

gång är det viktigt att man återfyller runt kablarna med ett fint material, fritt från stora 

stenar och dylikt. För att säkerställa att kablarna inte skadas används ett kabelskydd av 

typen SPS och ett varningsband för elkabel. Slutligen kommer sträckningen utmärkas 

med markeringsstolpar. Dessa placeras med ett avstånd av cirka 100 meter och 

informerar om vilken typ av kabel som är förlagd samt var på sträckningen man 

befinner sig.] 2 

 

 
Figur 15, Principskiss över schaktutformning, Fredrik Lennartson 
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7.6.2 Schaktfria metoder 

[På ett flertal platser passeras riksvägar och större vattendrag. Alternativen är att 

använda sig av hammarborrning eller styrd borrning. Syftet är att placera skyddsrör i 

vilka man sedan kan placera kabeln. Samtliga borrningar kommer utföras i följd innan 

de övriga schaktarbetena startar. Detta är en förutsättning för att undvika onödiga 

etableringskostnader.  

 

Vissa kabellängder kommer sträcka sig över platser där borrningar utförts. 

Förläggningen kan då ske på olika sätt. Om hindret är i början av kabellängden vinschas 

erforderlig mängd kabel tillbaka igenom skyddsröret. Om hindret däremot förekommer i 

slutet, placerar man resterande kabel innan skyddsröret, för att sedan vinscha fram den. 

För att kabeln ska kunna vinschas utan för stort motstånd placeras den på kabelrullar. 

Dessa förhindrar även att kabeln tar skada under förloppet. ] 2   

 

 
Figur 16, Bild av kabelrulle, Foto: F.Lennartson 
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7.6.3 Kustförläggning 

[NCC har åtagit sig att förlägga kablarna ut till ett djup av 10 m. Sjöförläggningen 

kommer därefter att utföras av Erik Høj, ett danskt entreprenadföretag som är 

specialiserade på arbeten till sjöss.  

 

Inledningsvis placeras kablarna ut i vattnet och fästes i flytbojar. Därefter ansluter ett 

fartyg från Erik Høj. Den tar ombord landkabeln för att skarva ihop den med sjökabeln. 

När sammanlänkningen är klar lossas flytbojarna och kabeln sänks ned till bottnen. För 

att kabeln inte ska ta skada på grunt vatten spolas den ner i havsbottnen.] 2   

 

 
Figur 17, Bild av ett entreprenadfartyg från Erik Høj, Foto: F.Lennartson  
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Diskussion 

Framtidens elnät kommer att genomgå stora förändringar. Nya bestämmelser tvingar 

nätägarna att förbättra det befintliga elnätet. Stora delar av luftledningarna byts ut efter 

stormen Gudruns framfart och ersätts med isolerad luftkabel. Stora delar förläggs även i 

mark, vilket vi tror kommer öka i omfattning. Fördelarna är så pass många att det 

överväger de dyra produktionskostnaderna. Elförsörjningen kommer bli mycket säkrare 

än tidigare. När kabeln väl förlagts i marken är den näst intill helt säker mot åverkan. 

Tidigare ledningsgator kan tas bort och så småningom växa igen för att bli produktiv 

skogsmark.  

 

En stor nackdel vi kan se med markförlagd kabel är att reparationskostnaderna blir 

höga. Livslängden för en normal elkabel beräknas vara ca 50 år då den förläggs i mark. 

Denna siffra är dock mycket osäker eftersom kabelförläggning i mark är ett relativt nytt 

förläggningssätt. Kablarnas hållfasthet förbättras hela tiden och någon exakt livslängd 

går inte att bestämma. Ingen vet hur bra dagens provtagningar av kablarna överstämmer 

med verkliga förhållanden ute i naturen. När kabeln till sist behöver bytas uppstår stora 

kostnader. En luftburen ledning är lättåtkomlig och därför lätt att reparera utan att några 

större arbeten behöver utföras. 

  

Nya tekniker talar däremot för markförläggning. Metoder som ABB:s HVDC Light ger 

fördelen med en effektivare elöverföring genom mindre energiförluster. Vi tror att 

likströmsöverföring är något som kommer att användas mer och mer i framtiden. Delar 

av Sveriges stamnät skulle kunna förbättras med denna teknik. Överföringen skulle 

kunna bli billigare vilket kan leda till sänkta elpriser.  

 

Stora förändringar sker även inom olika produktionsmetoder. Snabbast utveckling sker 

just nu inom de schaktfria metoderna. På senare år har maskinerna blivit starkare och 

smidigare. De klarar nu jobb som för tio år sedan var omöjliga att genomföra.  
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Jordraket är den klart vanligaste metoden som används idag för att dra elkabel under 

mindre vägar och dylikt. Mycket beroende på att metoden är smidig och billig. Även 

om första försöket misslyckas provar man ofta igen innan grövre utrustning används. Vi 

tycker att man ibland förlitar sig lite väl mycket på jordraketen. Vid vägar med grov 

underbyggnad eller där förhållandena är okända kan det löna sig att direkt välja en 

säkrare metod som till exempel hammarborrning eller styrd borrning. 

 

Hammarborrningen är en klart dyrare metod än jordraketen. Den höga kostnaden vägs 

dock upp mot dess effektivitet vid tuffa förhållanden. På korta sträckor anser vi att 

hammarborrningen är den bästa metoden att använda. Vid längre sträckor är den styrda 

borrningen i många fall det enda alternativet. Om en längre borrning behöver utföras är 

metoden klart överlägsen. Stenig mark kan dock utgöra ett hinder vilket har gjort att 

metoden AT-borrning tagits fram. 

 

Vi tror att AT-borrning är något som kommer att utvecklas mer och mer i framtiden. 

Idag är metoden alldeles för dyr och borrhuvudena inte tillräckligt starka, vilket leder 

till att den bara används vid specialjobb. Om priset i framtiden kunde sänkas genom 

bättre maskiner och slitstarka borrhuvuden skulle antagligen fler använda sig av 

metoden. Den har klara fördelar mot den traditionella styrda borrningen.  

 

Antalet maskiner inom de schaktfria metoderna har ökat i takt med allt större 

användning. Detta har medfört ökat tillgänglighet för beställarna. Även kunskapen har 

successivt blivit bättre. Fler och fler inser fördelarna med de schaktfria metoderna. Ska 

du exempelvis korsa en väg är i princip det enda alternativet att borra.  

 

Enligt Göran Åhlander finns dock det fortfarande brist på kunskap om de schaktfria 

metoderna. Detta kan leda till att man gärna är konservativ och använder sig av gamla, 

beprövade metoder. Något som kan straffa sig både tidsmässigt och ekonomiskt. Man 

ska dock inte vara naiv och tro att de schaktfria metoderna klarar alla förhållanden utan 

några som helst begränsningar. I vissa fall måste ett antal borrningar utföras. Ibland kan 

det till och med bli tvunget att flytta borrplatsen.  



 

43 

De schaktfria metoderna är effektiva men kommer aldrig att kunna konkurrera ut den 

traditionella schaktningen. Oavsett hur bra metoderna blir kommer alltid behovet av 

grävmaskiner finnas kvar. Eftersom grävmaskinen är så flexibel kan den i princip 

användas till nästan alla jobb oavsett terrängtyp, vilket gör att maskinen idag är mycket 

vanlig.  

 

Kedjegrävning tillämpas inte i någon större utsträckning i Sverige. Den stora 

marknaden finns idag i USA, vilka också har det största utbudet av maskiner. Stora 

delar av USA består av sand- och ökenterräng vilket maskinerna är anpassade för. Den 

stenrika svenska marken är oftast för tuff för att kedjegrävare ska kunna användas.  

 

Den svenska terrängen lämpar sig bättre för plogmaskiner. Plöjning är en snabb och 

smidig metod för att förlägga kabel. Så fort det går att plöja är det lönsamt även om det 

inte rör sig om någon lång sträcka. Plogningens begränsning finns i stenrik mark. 

Lösningar för att komma förbi detta hinder finns dock. Kombinerar man en grävmaskin 

eller grävlastare med både skopa och plog har man en mycket effektiv maskin. Om 

marken blir för dålig för plöjning byts snabbt plogen ut mot en skopa och maskinen kan 

gräva sig vidare. Att ekipaget klarar alla förhållanden på egen hand leder till att 

framdrivningen blir både snabb och lönsam.  

 

I Estlinkprojektet anser vi att traditionell schaktning är ett bra val. Främst beroende på 

de kraftigt varierande terräng- och markförhållanden. Vi misstänker dessutom att det 

skulle blivit problematisk med plogning på grund av storleken på kablarna. Dessutom 

finns som tidigare nämnts kundkrav som omöjliggör förläggning genom plöjning eller 

kedjegrävning. Teoretiskt sett tror vi att man skulle kunnat använda sig av någon form 

av kedjefräsning i kalkberget i Estland. Frågan är dock om detta skulle kunna bli 

lönsamt med tanke på den begränsade tillgängligheten på dessa maskiner och de 

transporter som skulle behövas.   
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Vid stora jobb som Estlinkprojektet strävar man efter att hitta den kortaste sträckningen. 

Det kan göra att större och fler hinder måste korsas. Ibland kan man vara tvingad att 

forcera svåra hinder istället för att öka förläggningssträckan. Det gäller hela tiden att 

avväga den effektivaste sträckningen med hänsyn till tid och kostnad. I vissa projekt 

kan även kundens krav och önskemål ha betydelse för sträckningen och vilka 

produktionsmetoder som skall användas. 

 

Eftersom många arbeten och dess förhållanden skiljer sig så mycket är det svårt att i 

förväg bedöma kostnaderna för de olika schaktmetoderna. Det är terrängförhållandena 

som helt avgör hur kostsamt ett arbete blir. Vid ett schaktarbete uppstår det ofta 

oförutsedda problem som i projekteringsskedet är svåra att ta hänsyn till. Vår 

uppfattning är att det är svårt att rent teoretiskt kalkylera ett schaktarbete. Vi anser att 

det är viktigt med stor erfarenhet för att kunna bedöma kostnader. Erfarenhet av tidigare 

arbeten inom ett geografiskt område är oftast den bästa kunskapen för att kunna bedöma 

hur ett arbete bör utföras och vad det kommer kosta. 
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Slutsats 

Slutsatserna vi kan dra av detta arbete är att de flesta projekt skiljer sig mycket från 

varandra och att terrängförhållanden och kundkrav är oftast unika. Detta leder till att 

olika produktionsmetoder måste tillämpas. Även kostnaden för ett projekt är 

svårbedömd. Precis som inom resten av byggbranschen krävs det stor kunskap och 

erfarenhet för att kunna ta fram ett korrekt kostnadsunderlag. Det är därför viktigt att ta 

kontakt med alla berörda parter tidigt i projektet. Antalet alternativ och infallsvinklar 

ökar och kan ge en lönsammare och effektivare lösning.  

 

Den effektivaste schaktmetoden är plöjning såvida den går att tillämpa. Annars bör man 

använda sig av traditionell schaktning med grävmaskin i kombination med de schaktfria 

metoderna. Den bästa lösningen för svenska markförhållanden är med andra ord en 

grävmaskin kombinerad med både plog och skopa, i kombination med schaktfria 

metoder. 
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Reflektioner 

Under arbetets gång har vi upptäckt att det varit svårt att genom litteratur få någon 

ingående information om vårt ämnesområde. Det finns väldigt lite skriven litteratur som 

behandlar ämnet. Källor som universitetsbiblioteket, statsbiblioteket och Internet har 

endast givit oss knapphändig information. Mer relevant information om 

produktionsmetoderna och praktiska tillämpningar har vi istället fått genom våra 

kontakter med inblandade företag.  

 

Vi anser att tidpunkten för examensarbetet ligger fel. Flera av de företag vi kontaktat 

har inte haft möjlighet att bistå med material, vilket vi har förståelse för. Under våren 

har många företag i byggbranschen väldigt hög arbetsbelastning och har svårt att avsätta 

tid och personal. Vi är därför tacksamma för att medverkande företag tagit sig tid för 

oss.   

 

Vi har upptäckt att man inte heller skall underskatta tidsåtgången för att etablera 

kontakter och bestämma tid för möten och intervjuer. Tack vare att vi startade tidigt har 

vi kunnat disponera tiden bra och undvikit stress. 
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