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Deltagare 

Lars Göran Ståhl Vattenfall, beställare, 070-5880788 

Gustaf Gustafsson Vattenfall, projektledare, 076-1274686 

Niclas Pettersson Nickson Last & Schakt, entreprenör (schakt), 070-6371688 

Nils Weidstam Ordf. Grovstanäs samfällighet, 070-7560020 

Bengt Peters Ordf Vägföreningen, 070-8441901 

Harry Wiman Ledamot, Vägföreningen, 070-9985263 

Mikael Larsson Vatten/arbetslagets kontaktperson, 073-8241512 

Per Ekberg Ledamot, Nya Österäng samfällighet, 072-0147695 

Urban Pihl Ledamot, Grovstanäs samfällighet, 070-6418301 

 

Tidplan 
IP-only ska markera var fiberkabeln är förlagd under semestern. Efter semestern, i mitten av 
augusti, påbörjas Vattenfalls arbeten. Schaktning och nedgrävning börjar vid 
transformatorstationen vid Lännagården och ned till kanalen, vidare till Grovstanäs under kanalen 
vid bron, sedan Nya Österäng och avslutas i Lisslö. Hela nedgrävningen och inkopplande av 
kraftledningar till och med slutbesiktning beräknas ta 3 år. Arbetet kommer att ske i etapper och 
färdigställs allt eftersom i delar av vårt område. 

 

Utförande 
Den information och kartor som lämnades under 2018 om vilka ledningar som ska grävas ned 
alternativt behållas som luftledning gäller fortfarande. Kartor finns på Grovstanäs och Nya 
Österängs hemsida.  

All högspännings elledning (20kV) kommer att grävas ned och stolparna kommer att nedmonteras 
av Vattenfall. En del av lågspänningsledningarna (0,4kV) kommer att behållas på stolpar men den 
största delen kommer att grävas ned. Vilka, framgår av kartorna på vår hemsida. De stolpar som 
bara har elledningar eller el- och teleledningar kommer Vattenfall nedmontera. För de stolpar som 
bara har teleledningar kommer ingen nedmontering ske – det är ett arbete för den ledningsägaren. 

 

All kraftledning förläggs i kraftig böjbar slang eller rör med diameter 70 – 125 mm. Kabeln 
förläggs i slangen/rören i samband med schaktning i dagsetapper. Det som grävs under en dag 
kommer också fyllas igen samma dag. Vissa skarvgropar kommer att finnas kvar för inskarvning/ 
skarvning av kabel. 

 



Nedgrävningsdjup kommer att variera, sprängning kommer att undvikas. Vid korsning av vägar 
kommer, där så är möjligt, vägbanan inte grävas upp utan borrning utförs under vägbanan och 
slang/rör förläggs i borrhålet. 

Ingen schaktning/grävning kommer att utföras när det är tjäle i marken. Det kommer inte ställas 
upp någon manskapsbod på området och inga stora materialupplag ska finns på vårt område. 

Vid schaktning kommer det bli över schaktmassor som inte går att lägga tillbaka – sten av större 
storlek och eventuell sprängsten. Vi kan anvisa plats för dessa massor om det finns lämplig plats 
annars ansvarar Vattenfall för bortforslande av dem. 

 

Transformatorstationerna 
Det kommer att finnas 12 transformatorstationer i området (Grovstanäs och Nya Österäng). Idag 
finns det en avgrusad yta där de ska placeras. Alla stationer finns tillverkade och kommer att 
placeras ut nu under hösten. Inkoppling kommer att ske allt eftersom arbetet i området fortskrider. 

 

Avbrott 
Planerade avbrott i elförsörjningen kommer att ske i samband med inkoppling av ”ny el” – det 
kommer att meddelas i förväg till berörda av Vattenfall. Avbrott i samband med inkoppling på 
högspänningsnätet kommer att ta några timmar. Avbrott i samband med inkoppling 
lågspänningsnätet kommer att ta ca ½ timme. För varje enskild kund kommer det vara ett avbrott 
vid inkoppling av lågspänning och ett vid inkoppling av högspänningsnätet  

Avgrävning/avbrott av såväl fiberkabel som sommarvattenledningar lär komma att ske. Om 
fiberkabeln grävs av ska Vattenfall meddela IP-Only och lagning av fiberkabeln ska utföras av IP-
only. 

Om sommarvattenledningen grävs av ska Vattenfall eller Nickson Last & Schakt meddela Mikael 
Larsson om det gäller sommarvattennätet i Grovstanäs om det gäller sommarvattennätet i Nya 
Österäng ska Mattias Hilbig (070-7663728) kontaktas. Karta över sommarvattenledningsnätet med 
dimensioner ska lämnas över till Vattenfall av Mikael Larsson respektive Mattias Hilbig. 

 

Avslutningsvis 

Vattenfall kommer inom kort skicka ut ett informationsbrev till alla fastighetsägare i området där 
en beskrivning om vad som ska ske de närmaste åren 

 

Grovstanäs 23 juli 2021 

/Urban Pihl 


