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SVENSKÅ
^ KRAFTNÄT

Koncessioner och kommunikation 
Jenny Stern 
010-475 83 39 
Jenny.Stern@svk.se

Trafikverket genom Norconsult AB 
Kerstin.wemhy@norconsult.com

2017-05-29 2017/1060 YTTRANDE

Yttrande avseende flytt av linje avseende 130 kV luftledning förbi Rosers- 
berg Sigtuna kommun, Stockholms län
Svenska kraftnät har tagit del av handlingarna för rubricerat ärende och har föl
jande synpunkter:

De föreslagna sträckningsalternativen kommer att korsa/gå parallellt med en 220 
kV-ledning tillhörande Svenska kraftnät.

Allmän information
Svenska kraftnät har ledningsrätt för kraftledningen som är av betydelse för rikets 
elförsörjning. Ledningsrätten innebär att åtgärder/verksamheter som på något sätt 
inskränker Svenska kraftnäts verksamhet, inte får vidtas på fastighet som belastas 
av ledningsrätten. Om den tillkommande ledningen innebär ökade kostnader för 
Svenska kraftnät kommer dessa att belastas innehavaren av den nytillkomna led
ningen.

Alla kraftledningar som drivs och förvaltas av Svenska kraftnät har underjordiska 
installationer. Vid alla typer av markarbete inom en kraftledningsgata ska Svenska 
kraftnät rådfrågas om direktiv innan markarbete påbörjas.

Svenska kraftnät har följande krav vid parallellgång/korsning med stamnätets luft- 
ledningar:

> Avståndsberäkningarna utförs enligt SS-EN 50341-3-18 utgåva 1, 2013-07- 
03Tables 54-54-

> Om tillkommande ledning inte är brottsäker ska stolparna i den tillkommande 
ledningen placeras på avståndet “stolphöjd över mark" m + S (spänningstill- 
lägg) från närmaste faslina. Detta avstånd ska uppfyllas för de belastningsfall 
som ingår i SS-EN 50341 Tables 5.4.54.

> Tillräckligt avstånd ska finnas mellan ledningarna för att underhåll ska kunna 
utföras (minst 15 meter horisontellt avstånd mellan respektive ledningars yttre 
faslinor vid vindstilla).

BOX 1200
172 24 SUNDBYBERG

STUREGATAN 1 
SUNDBYBERG

TEL 010-475 80 00 REGISTRATOR@SVK.SE
WWW.SVK.SE

mailto:Jenny.Stern@svk.se
mailto:Kerstin.wemhy@norconsult.com
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> Korsningar med Svenska kraftnäts kraftledning ska ske under Svenska kraft
näts ledning och på sådant sätt att inga åtgärder behöver utföras på Svenska 
kraftnäts ledning.

> De korsande ledningarna ska i möjligaste mån ha en vinkelrät infallsvinkel mot 
varandra.

> Korsande ledningar ska i största möjliga utsträckning utformas så att det går 
att arbeta på den ena ledningen då den andra fortfarande är i drift.

> Byggnationen ska utföras utan avbrott på Svenska kraftnäts ledning.

> Vid parallellgång uppstår fenomenen induktion, influens och potentialsättning. 
Dessa kan till exempel störa reläskydden på den nya ledningen beroende på av
stånd, längd av parallellgående etc. Vi förutsätter att innehavaren har kunskap 
eller anlitar kompetens för att utreda risker, åtgärder etc. Eventuella åtgärder 
för att bemästra problem med induktion, influens och förhöjd potentialsättning 
på och invid Svenska kraftnäts ledningar eller den nytillkomna ledningen be
kostas av innehavaren till den nytillkomna ledningen.

> Inga grävarbeten får utföras inom 20 meter från Svenska kraftnäts stolpar eller 
stag.

> Om medföljande blank jordlina eller annan metalliskt material grävs ner längs 
med den nya ledningen ska den läggas i vattentäta rör inom 20 meter från 
40okV-ledningens ytterfaser (Telestörningsnämndens meddelande nr 21).

> Svenska kraftnäts ledningar har, på 0,5 - 1 m djup, en genomgående jordlina 
nedgrävd. Vid eventuella jordfel på Svenska kraftnäts ledning kommer marken 
kring denna att potentialsättas. Det kan medföra höga beröringsspänningar på 
kringliggande anläggningar. Vi förutsätter att innehavaren av den nya ledning
en har kunskap eller anlitar kompetens för att utreda de risker som den till
kommande ledningens j ordningar kan föra vidare till kringliggande lågspän
nings- eller VA- nät.

För korsning av Svenska kraftnäts ledningar med markkabel gäller dessutom föl
jande:

> Inga grävarbeten får utföras närmare än 20 meter ifrån Svenska kraftnäts stol
par eller stag.

> Svenska kraftnät har ibland behov att framföra tyngre fordon i kraftledningsga- 
tan, för underhållsåtgärder eller skogsröjning. Hänsyn till detta måste tas vid 
utformning av kabelförläggningen.

> Jordningar vid korsning av våra ledningar ska utformas i enlighet med Svenska 
kraftnäts Tekniska riktlinje, SVKTR05-13, avsnitt 13.5.3.12, Korsningar. Denna 
återfinns på http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och- 
entreprenad/tekniska-riktlinjer/.

http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/tekniska-riktlinjer/
http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-entreprenad/tekniska-riktlinjer/


> Om medföljande blank jordlina eller annan metalliskt material grävs ner längs 
med den nya kabeln ska den läggas i vattentäta rör inom 20 meter från 400kV- 
ledningens ytterfaser.( Telestörningsnämndens meddelande Nr 21)

> Innehavare som gör förändringar av befintlig, eller bygger en ny elanläggning 
måste se till att dessa förändringar inte medför fara för person -eller sakskada 
på grund av anläggningen. Intill Svenska kraftnäts ledningar finns särskilda 
problem kring jordning att ta hänsyn till för att inte höga beröringsspänningar 
ska kunna fortplanta sig ut i underliggande el- eller VA- nät. Mer om detta 
finns att läsa i Svenska kraftnäts tekniska riktlinje TR10-05 ”Elektriska och 
icke elektriska anläggningar invid Svenska kraftnäts anläggningar”. Denna 
återfinns på http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-
entrepr enad/tekniska-riktlinj er/.

> Om denna nya kabel också medför förändringar av distributionsnätet, i form av 
nya anslutningar eller jordtag, inom 200 meter ifrån Svenska kraftnäts ledning 
måste särskilda säkerhetsåtgärder och mätningar göras. Dessa görs i samver
kan med Svenska kraftnät.

> Svenska kraftnät avråder från grävningsarbete under våra ledningar. Om jord
linan skulle skadas så måste Svenska kraftnät omedelbart kontaktas. Kontakt 
tas med underhållsingenjör Hans Dahlström, 010-475 8295 (1/8-17 och 
framåt) eller underhållsingenjör Göran Brofeldt, 010-475 8031(1/4-17 till 31/7- 
17).

Vid arbete nära kraftledning tillämpas Elsälcerhetsanvisningarna ESA. Risker finns 
såsom beröring av spänningsförande delar och induktion. Om någon utrustning 
under byggnationen på något sätt riskerar att komma närmare kraftledningens 
faslinor än 5,5 meter vertikalt eller 6,5 meter horisontellt måste särskilda elsäker- 
hetsåtgärder vidtas.

Efter slutförd byggnation av den nya ledningen ska dokumentation skickas in till 
Svenska kraftnäts enhet för anläggningsdokumentation. Materialet ska tydligt visa 
sträckningen på den nya ledningen/ kabeln. Koordinater på stolpar ska anges i 
SWEREF 99, RH2000.

Tekniska dokument angående luftledning (profiler, stolptabell, ritningar) kan fås 
från Jonas Brolin(jonas.brolin@svk.se) på avdelningen för anläggningsdoku
mentation.

Ärendespecifik information
Svenska kraftnät utreder för närvarande en ny 400 kV-förbindelse mellan Odensala 
och Överby som berör det aktuella området. Svenska kraftnät vill att dessa planer

http://www.svk.se/aktorsportalen/teknik-och-
mailto:jonas.brolin@svk.se


beaktas i den fortsatta planeringen och arbetet med flytten av Trafikverkets led
ning.

Svenska kraftnät vill passa på att informera om att våra anläggningsobjekt finns att 
hämta via Geodataportalen, www.geodata.se. som WMS eller som en shape-fil. 
Informationen innehåller den geografiska positionen för Svenska kraftnäts led
ningar, stolpar, stationer och stationsområden. Utöver den geografiska positionen 
finns uppgifter om förläggningssätt (luftledning, kabel etc.) och spänningsnivå för 
våra ledningar. Vid produktion av kartor där Svenska kraftnäts geografiska anlägg- 
ningsinformation används ska följande copyrighttext framgå: ”©Affärsverket 
svenska kraftnät”.

För övergripande information rörande Svenska kraftnäts framtida planer för stam
nätet för el hänvisar vi till Perspektivplan 2025 och Nätutvecklingsplan 
2016 — 2025. Dessa dokument finns publicerade via vår hemsida:

http://www.svk.se

Detta yttrande har beslutats av enhetschef Ulrika Sigerud efter föredragning av 
Jenny Stern. Vid ärendets slutgiltiga handläggning har även Björn Nyländer och 
Maria Karlsson deltagit.

Med vänlig hälsning

Information angående remisser till Svenska kraftnät
Svenska kraftnät önskar att ni vid remittering av kommande ärenden sänder full
ständigt material till oss via: registrator@svk.se alternativt till: Svenska kraftnät, 
Box 1200 172 24 Sundbyberg.

Ulrika Sigerud

Jenny Stern

http://www.geodata.se
http://www.svk.se
mailto:registrator@svk.se
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From: planochbygg.solna@vattenfall.com
Sent: den 29 maj 2017 10:36
To: Wemby, Kerstin
Subject: Vattenfall Eldistribution AB:s yttrande avseende - "ROSERSBERG" - flytt av linje avseende 130 kV - luftledning förbi Rosersberg
Attachments: karta, Rosersberg, Sigtuna, 2017-04-21.pdf; Kopia VF. koncessionskarta.pdf; Samrådsunderlag VV. sid 29 Komenterad GNKN.PDF

Vattenfall Eldistribution AB, nedan kallad Vattenfall har tagit del av remisshandlingarna för rubricerat ärende och lämnar följande yttrande.

Vattenfall har elanläggningar inom och i närheten av planområdet vilket visas av bifogad karta, turkos linje = 20 kV högspänningsledning, röd linje = 10 kV
högspänningsledning, . Heldragna linjer är luftledningar och streckade linjer är markförlagda kablar. Ledningarnas läge i kartan är ungefärligt. Nätstationer visas som
svart blixtförsedd kvadrat.

Vattenfall har beviljats koncession för ny markförlagd 138 kV ledning mellan Måby och Rosersberg, Sigtuna kommun (Dnr 2015-102395 hos
Energimarknadsinspektionen). Se bifogad karta.

Utredningskorridor 2 ser ut att korsa den sträckning Vattenfall beviljats koncession  för. Vattenfall ska kontaktas i god tid före byggstart vid en eventuell
ledningskorsning. Detta gäller även befintlig 20 kV, utförd som luftledning/markkabel 10 kV samt den 138 kV kabel som Vattenfall beviljats koncession för. Vid
korsning av 138 kV kabel ska rekommendationer från TSN uppfyllas.

Eventuell flytt/förändringar av befintliga elanläggningar utförs av Vattenfall, men bekostas av exploatören.

Övrigt

Offert på eventuella el-serviser, både byggkraft och permanent servis, beställs via https://www.vattenfalleldistribution.se/el-hem-till-dig/ eller på telefon: 020–82 10 00.

Vid eventuella schaktningsarbeten skall kabelutsättning begäras. Detta beställs via Post och telestyrelsens www.ledningskollen.se. Om ärendet brådskar kontakta
Vattenfalls kundtjänst på telefon: 020–82 10 00, kostnaden för utryckningen debiteras då beställaren.

Befintliga elanläggningar måste hållas tillgängliga under alla skeden av plangenomförandet.

Vattenfalls markförlagda kablar får inte byggas över och Vattenfalls anläggningar måste uppfylla det säkerhetsavstånd som framgår av Elsäkerhetsverkets
starkströmsföreskrifter.

Mvh

//

Björn Sommarström
Rättighetsbevakare
Vattenfall Eldistribution AB
Tillstånd & rättigheter
461 88 Trollhättan
Österlånggatan 60

Mobil: 072-52 694 50

bjorn.sommarstrom@vattenfall.com
www.vattenfalleldistribution.se

https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Fwww.vattenfalleldistribution.se%2Fel-hem-till-dig%2F&data=01%7C01%7Ckerstin.wemby%40norconsult.com%7Cc7cc0672c882465d7cc008d4a66db8ea%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=A5fyWc3TWF2SlCuj%2FUs%2BcxGXvlBdyQ%2BivlR6Savz0V4%3D&reserved=0
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.ledningskollen.se&data=01%7C01%7Ckerstin.wemby%40norconsult.com%7Cc7cc0672c882465d7cc008d4a66db8ea%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=DLZvbk5KMHaHQ89h7a5rykwHz1Z2iO50v0ec%2Fv8XLGw%3D&reserved=0
mailto:bjorn.sommarstrom@vattenfall.com
https://emea01.safelinks.protection.outlook.com/?url=http%3A%2F%2Fwww.vattenfalleldistribution.se%2F&data=01%7C01%7Ckerstin.wemby%40norconsult.com%7Cc7cc0672c882465d7cc008d4a66db8ea%7Cce25ca93004f44f4a6b5eb22b45815aa%7C1&sdata=jEHxSn8PwmnRXamS2GeiSvlXNLFX96EkS4uW7bO%2BbfU%3D&reserved=0
anndah
Skrivmaskin
A1 Vattenfall

anndah
Skrivmaskin



anndah
Skrivmaskin
A1



!P

!P

Sweco Energuide AB
Beställare: Vattenfall Eldistribution AB
Uppdragsnr: 5467739000
Datum: 2015-04-20
Skala: 1:50 000 (A4)
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Koncessionskarta - ny markförlagd 138 kV ledning mellan Måby 
och Rosersberg i Sigtuna kommun

Bilaga 2

!P Befintlig transformatorstation Måby
!P Planerad ny transformatorstation Roserberg

Ansökt ledningssträckning

© Lantmäteriet 
MS2013/04895
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Bildtext
Grovt översatt beviljad koncession Måby-Rosersberg
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Advokatfirma DLA Piper Sweden KB
Kungsgatan 9
P0 Box 7315
SE - 103 90 Stockholm

DLA IPER T ÷468701 78 00
F +468701 78 99
W wwwdlapiper.se
SE: 916629 -6658

Trafikverket
do Norconsult AB
Att: Kerstin Wemby

Endast via epost:
kerstin.wemby@norconsult.com

Stockholm den 26 maj 2017

ÄMNE: ROSERSBERG

1 egenskap av ombud för Carl de Geer som äger Upplands Väsby 1:1 (Stora Wäsby)
lämnas följande synpunkter på Trafikverkets planerade flytt av en 130 kV luftledning
förbi Rosersberg.

Området som berörs av samrådsunderlaget och idag befintlig ledningsgata berör
markområden som utgör kulturhistoriska marker av riksintresse och verksamheterna
som sker på dessa marker är viktiga för alla boende i Upplands Väsby och dess
närområde. Markerna måste därför skyddas mot ytterligare intrång. Stora Wäsbys
inställning är därför att en eventuell flytt av ledningen skall ske med minsta möjliga
påverkan av kulturmiljön.

Utredningskorridor nr 1 berör i södra delen Stora Wäsbys marker. Anslutningen till
befintlig ledningsgata bör ske innan Stora Väsbys marker börjar, dvs, så tidigt som
möjligt och då norr om ån som rinner ut i Oxundasjön eftersom det bl.a. finns en
känslig andpopulation vid ån och höga naturvärden i övrigt. Det angivna anser Carl de
Geer vara bästa alternativet ur så väl boendemiljö, fritidsaktiviteter och landskapsbild.

Lämpligen bör arbetet med flytten av ledningen korrdineras med Svenska Kraftnäts
arbete för en ny 400 kV ledning. Dessa borde kunna nyttja samma ledningsstolpar och
grävas ned i så stor utsträckning som möjligt.

Som ovan,

Advokatfirma DL.A Piper Sweden KB
is a limited liability partneiship registered
in Sweden (Registration number
9166296658) wliidi is part of DLA Piper,

~ a global taw firm operating through

G J h various separate and distinct legalunnar 0 ansson entities.

~ ° k h Its registered office and pnnopal place ofgm e1 rnaz a go ar business is at Kungsgatan 9, P0 Box
7315, SE - 10390 Stoclholm, Sweden.

A list of offices and regulatory information
can be found at www.dlapiper.com

SE switchboard
+46 8 701 78 00
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  Sidan 1 (3) 
 

Rosersberg 2017-05-29 

Synpunkter på Samrådsunderlag 

Ledningsflytt, Rosersberg 

av 2017-04-18 

(Projektnummer 104-17-05) 

 

Undertecknade avger härmed följande synpunkter och kommentarer på rubricerat dokument. 

 

Övergripande synpunkter 

Samrådsdokumentet verkar överlag genomarbetat, väldisponerat och väl utfört. För oss känns det 

dock en smula märkligt att vänta med en del analyser och fördjupade beskrivningar av intresse-

områden till nästa skede i samrådet då man redan har valt sträckningsalternativ. Finns det då inte en 

uppenbar risk att man väljer fel sträckning  p g a att någon signifikant kunskap saknas i den 

övergripande analysen som beslutet grundas på? 

Är ledningen på 130 eller 132 kV? Båda alternativen förekommer i texten och även om det i grunden 

säkerligen inte spelar någon roll för lekmän som oss blir man ibland osäker på om det är samma 

ledning som åsyftas. Borde ensas. 

 

Synpunkter på avsnitt 1.4 Metod 

Svenska Kraftnät planerar att bygga en ny stamnätsförbindelse i form av en 400 kV-ledning mellan 

Odensala och Överby i Sollentuna. Denna ska passera Rosersberg och man redovisar i sitt 

samrådsunderlag (dnr: Svk 2016/881) utredningskorridorer som till delar sammanfaller med eller 

delvis påverkar Trafikverkets sträckningsalternativ. Har information om detta projekt ingått i 

Norconsult/Trafikverkets analysunderlag? En följd av att 400 kV-ledningen byggs är att den 220 kV-

ledning som idag finns inom ert sträckningsalternativ 1 kan rivas, vilket borde förändra 

förutsättningarna för Trafikverket att använda sträckningsalternativ 1 till det bättre. 

 

Synpunkter på avsnitt 4.2 Utredningskorridorer under utredning 

Sträckningsalternativ 1 – Längs med väg E4 

Enligt Svenska Kraftnät samrådsunderlag för ny 400 kV stamnätsförbindelse mellan Odensala och 

Överby i (dnr: Svk 2016/881) vill man helst undvika sambyggnad eller parallellgång med andra 

kraftledningar. Detta talar emot möjligheten att dra Trafikverkets 132 kV-ledning i anslutning till 

befintlig 220 kV-ledning. Men då nämnda 220 kV-ledning efter vad vi förstår planeras att rivas när 

den nya stamnätsförbindelsen är i drift kanske det blir mera plats för Trafikverket än vad analysen 

hittills visat. 
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  Sidan 2 (3) 
 

Sträckningsalternativ 2 – Väster om Rosersberg 

Nordväst om Rosersberg, i anslutning till det område som ingår i planerna för Västra Rosersberg, har 

kommunen förvärvat mark som tidigare tillhörde Krogsta gård. På denna mark som idag består av 

åker finns planer på någon form av rekreationsområde med inslag av våtmark. Ett arbetsnamn har 

varit ”Krogsta landskapspark”. Oavsett om detta någonsin realiseras eller ej är området en viktig 

komponent i helhetsbilden för Västra Rosersberg och behöver vara tillgängligt för friluftsliv. 

Sträckningsalternativ 2 kommer att gå rakt igenom centrum av detta område. 

Sträckningsalternativ 2 kommer dessutom med hänsyn taget till bredden på ledningsgatan och 

säkerhetsavståndet göra att den nordöstra delen av Västra Rosersberg sannolikt inte kan bebyggas, 

åtminstone inte i zonen närmast östra stambanan. Men i och med närheten till järnvägen med buller 

och markvågor är denna del av området sannolikt ändå inte särskilt attraktiv för bostäder. 

 

Synpunkter på avsnitt 5.1 Ledningens utförande: Stolptyper och fundament 

Den tekniska beskrivningen verkar inte vara fullständig. I avsnitt 6.7 nämns stolpar av komposit kan 

förekomma och i avsnitt 7 nämns att en jordlina ska grävas ner i hela linjesträckningen. Detta borde 

beröras redan någonstans i kapitel 5, liksom att man måste ta hänsyn till vattenskyddsområden och 

dricksvattenbrunnar vid val av stolptyp. 

 

Synpunkter på avsnitt 6.5 Kulturmiljö 

Korridor 2 

Riksintresset Skålhamravägen (AB71) berör även sträckningsalternativ 2. 

 

Synpunkter på avsnitt 6.6 rekreation och friluftsliv 

Samlad bedömning 

Vid bedömningen av påverkan inom sträckningsalternativ 2 bör även hänsyn tas till Sigtuna kommuns 

än så länge rudimentära planer på någon form av rekreationsområde med inslag av våtmark nordväst 

om Rosersberg, ett område som går under arbetsnamnet ”Krogsta landskapspark”. 

 

Mindre korrekturanmärkningar 

Avsnitt 4.2 Utredningskorridorer under utredning, Sträckningsalternativ 3 – Öster om väg E4 

Tredje raden: Åsbyhus torde syfta på Åshusby. 

Avsnitt 6.3 Landskapsbild - Befintliga förhållanden 

Texterna under Korridor 2 och Korridor 3 är sannolikt omkastade. Sjön Fysingen kan omöjligen ses 

från korridor 2. 



  Sidan 3 (3) 
 

Baksidan 

Adressen till Trafikverket är inte komplett utan ser mera ut som text ur en mall. 

 

Övrigt 

Som en kommentar till avsnitt 5.5 Rivning av befintlig ledning kan nämnas att det ligger kvar såväl 

stolpar som isolatorer och ledning efter en tidigare rivning omedelbart öster om järnvägen, i punkten 

där ledningen får en ny riktning om sträckningsalternativ 2 väljs. Vi vet inte om detta är rester från 

någon tidigare entreprenad som Trafikverket har genomfört eller om det rör sig om någon annan 

huvudmans ledning som utnyttjade samma korridor, men det ser hur som helst för jäkligt ut på 

platsen och ledningarna som vindlar iväg bland gräs och aspsly är rena dödsfällorna för rådjur annat 

småvilt. Hoppas ni sköter detta betydligt bättre. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Med vänliga hälsningar 

 

 

 

 

 

Mikael Uddén   Åsa Uddén 

 

Fastighetsägare till Norrsunda Krogsta 10:1 

 

 

 

Adress: Sannero, Norrsunda-Krogsta 331 

 195 95 Rosersberg 

 

Tel: 08-590 35 005 

 



Yvonne Lindholm  2017-05-29  Projektnr 104-17-05 
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Ang utredningskorridor  2,  Ledningsflytt Rosersberg 

 

Eftersom ledningskorridoren gränsar till och löper parallellt med min 

fastighet, är jag förstås oroad över den påverkan avseende boendemiljön 

som kan uppstå, både vad gäller magnetfält och negativ påverkan på 

landskapsbilden. 

 

Att jag som fastighetsägare inte ansetts som berörd av nämnda 

utredningskorridor, förefaller märkligt då Trafikverket antagit 50 m som ett 

minimiavstånd till kraftledningen. 

 

En annan problematik i området torde vara risken för OXA. Som enda 

privata fastighetsägare på ett i övrigt militärt område, hade jag stora 

problem med att, efter föreläggande från kommunen, få utnyttja 

möjligheten som står inskrivet i mitt köpeavtal, att ansluta till 

Fastighetsverkets kommunala avlopp. 

 

Grävarbetet gick över Fortifikationsverkets mark och det ställdes särskilda 

utbildningskrav på de som skulle gräva och på mig som byggherre. Den 

militära utbildning som krävdes, går inte att beställa för privatpersoner. Jag 

fick göra många ansökningar om anstånd hos kommunen, innan arbetet 

med avloppet kunde färdigställas i höstas. 

 

Då handlade det ändå om att gräva utefter samma sträcka där det redan låg 

vatten-och avloppsledningar nedgrävda, men minsökning måste ske inom 

arbetsmaskinens bredd. Mot den bakgrunden förefaller den angivna 

anndah
Skrivmaskin
A1



tidsplanen inte kunna hållas, om den nya ledningen ska dras inom 

utredningskorridor 2. 

 

Vänligen 

 

 

 

Yvonne Lindholm 

 

 

 






