
Torestorp 

fiber 

KEWAB 

Elkraft 
2018-02-08



Anbud. Jobbades fram i Maj 2015. Lämnades in i Juni 

2015. Vår tänkta upplägg var start hösten 2015, 100% 

egen personal från avd Göteborg i schaktdelen inkl

borrningar projektledning. Bravida UE i fiberdelen.

Uppstart. Augusti 2016. Ett antal turer med myndigheter 

och oklart med bidrag mm sköt upp starten. Avd Göteborg 

hade avvecklats. Jordells vår UE schaktdelen. 

Projektledare slutat hos oss, ny projektledare Gunne i 

uppstarten, som i september 2016 lämnade över till Tony. 

En del strul innan vi fick rätt upplägg och rätt personal i 

schaktdelen. Enar tar större ansvar i fält, viktig roll.
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Tillbakablick på projektet

Utförandet. Prövningar, kostnader för alla när vi stöter 

på de markförhållanden som har varit med oss största 

delen av projektet, fördyringar för föreningen med all 

hantering av stenmassor och ersättningsmassor av 

dem. Likaså hel del bergkänningar som varit tidsödande 

att lösa framkomlighet i, dock kunnat undvika 

sprängning som är kostsam. 

Sträckor efter TRV-vägar där TRV kräver TMA/trafikljus 

mm har varit kostsamt och tidsödande. Hantering av 

redan lagda slangar är en annan kostnad. 

En del ej utsatta hinder i mark stötte vi på. 

Utökning av fibernätet med nya kunder gjorde att 

projektet svällde.



Förbättringar av nätet. Markförhållande krävde förstärkt nät, extra 

skyddsslang för fiberslangar, gör nätet säkrare för framtiden. Enligt oss 

helt rätt beslut av föreningen att ta den kostnaden nu, för driftsäkrare 

nät. Ett antal kilometer skyddsslang har förlagts, och fiberlsangar dragit 

i denna slang. 

Förbättringar av nätet. Bra val av fiberkablar har bidragit till mycket 

fina mätvärden på signaler i anläggningarna (Per har mer info). Även 

annan mtrl är av bra kvalitet. 

Förbättringar av nätet. Lösningar med en del extra skåp förenklar 

hantering i framtiden om något göras i nätet.
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Samarbetet. Samarbetet och förtroendet mellan entreprenör och 

föreningen har stärkts ju mer vi jobbat ihop i detta projekt. 

Samarbetet. Vi har jobbat hårt för att försöka hitta bra lösningar i 

projektet och hoppas ha ett bra rykte i Torestorp nu när vi är klara med 

vårt uppdrag. 

Samarbetet. Vi ser när vi jämför med andra uppdrag att Föreningen 

har en mycket bra, stark styrelse som haft ett stort, tufft uppdrag att 

driva igenom detta projekt på det sätt som de lyckats med.

Vi vill tacka för att vi fått utföra detta projekt åt er Förening.
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