Förutredningar under planeringsskedet
Vad, när och i vilken form?

NTM-centralen i Birkaland
14.8.2015
Uppdaterad 10.2.2020

Varför gör man förutredningar?
Förutredningar förutsätts, eftersom man genom att förutse läggningsförhållandena kan
minska olägenheter för väghållningen och trafiken.
§ Syftet med en förutredning som görs under planeringsskedet är att utreda så noggrant som
möjligt kabelns installationsmöjligheter (placeringsställe och läggningsdjup) vid berg,
bergskärningar och bergavsnitt på jordmånskartan samt andra specialkonstruktioner längs
landsvägen.

§ Syftet är även att undvika att kablar installeras så att de inte oskäligt försvårar eller komplicerar
väghållningen (t.ex. dikningen).

§ Utredningarna påskyndar installationen av kabeln och minskar därigenom olägenheten som
kabelarbetet orsakar trafiken. Man känner till de avsnitt som kräver skydd eller eventuell
schaktning samt de ställen som avviker från den normala planeringen redan innan
installationsarbetet inleds.

Om de installerade kablarna eller till dem hörande utrustning orsakar större än ringa
olägenhet för väghållningen, har väghållaren rätt att till exempel
§ låta kablarna flyttas på nätägarens bekostnad
§ be nätinnehavaren göra elkablarna spänningslösa under arbetet eller, alternativt, ta ut av
nätinnehavaren kostnaderna som orsakas av det exceptionella arbetssättet

§ ta ut kostnaderna av nätinnehavaren, om kablarna förhindrar väghållningsåtgärden.
Pirkanmaan
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Förutredningar och andra uppgifter under
planeringsskedet
§ För varje bro ska det göras en separat plan för brofästen som den sökande
lämnar in till en broexpert vid den lokala NTM-centralen för godkännande.

§ Det behövs fotografier av de ställen där man avviker från standardavståndet till
beläggningens kant samt av andra specialställen (bergavsnitt, bergskärningar,
trummor osv.). Om lösningen är densamma för till exempel flera trummor i
vägens längdriktning eller flera tvärgående trummor, räcker det med en bild för
varje fall.

§ Fotografier som hänför sig till förutredningar ska tas vid en tid då det inte
förekommer snö och helst inte gräs på våren eller hösten eller efter
höbärgningen, om projektets planeringstidtabell tillåter detta.

§ Utöver förutredningarna är det bra att man under planeringsskedet även
kommer ihåg anslutningar till gårdar, åkrar, enskilda vägar, gator osv., belysta
vägavsnitt samt trafik- och informationsmärken.
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Förutredningar och andra uppgifter under
planeringsskedet
§ Underföringar under landsvägar och gång- och cykelleder ska göras genom
tryckning eller borrning.

§ När det gäller andra anslutningar ska man i planeringsskedet begära tillstånd av
ägaren till att eventuellt ploga eller gräva upp anslutningen. Om ägaren inte ger
tillstånd ska underföringen under anslutningen göras genom tryckning eller borrning.

§ Ansökan ska upprättas tillräckligt noggrant så att det är enkelt att utfärda
tillståndsbeslutet med de givna uppgifterna.

§ Bristfälliga bilagor till ansökan fördröjer handläggningen.
à Med en omsorgsfullt upprättad ansökan kan den sökande påverka
handläggningstiden avsevärt. För närvarande går över en fjärdedel av
tillståndshandläggarnas arbetstid åt till att utreda bristfälliga ansökningar!

§ Bilagor som eventuellt saknas ska lämnas in på en gång till adressen johdot@elykeskus.fi
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Förutredningar gällande planeringen av kabelrutter
Preliminär utredning av olika ruttalternativ och val av rutt som ansökan gäller
1.
2.
3.
4.
5.

Den sökande utreder dikesslänternas lutning och bredd.
Den sökande utreder befintliga kablar och övriga underjordiska ledningar, rör och konstruktioner (vatten,
avlopp, fjärrvärme, naturgas osv.) à Nya kablar på samma sida om det finns utrymme för det.
Den sökande utreder grundvattenskyddet.
Den sökande utreder de vägförbättringsprojekt man känner till.
Den sökande utreder jordmånen längs rutten på en jordmånskarta samt synliga berg och bergskärningar i
terrängen eller på kartor (t.ex. Google Maps).

Med hjälp av punkterna 1–5 kan man avgränsa den nya kabelns eventuella placering i en tvärsektion så att
närmare jordmånsutredningar kan göras vid rätt ställe och man undviker att skada befintliga kablar och
grundvattenskydd. Innan en eventuell förutredning ordnas ska punkterna 1–5 vara utredda.
6.

7.
8.
9.

Den sökande utreder jordlagrets tjocklek vid bergavsnitten, bergskärningarna och bergområdena som
anges på jordmånskartan utmed rutten, om man planerar att placera kabeln botten av diket vid en väg
med starkt sluttande slänt eller under ytterslänten på ett horisontalt avstånd på 1,0 meter från dikets botten
samt vid alla underföringar under vägen.
Den sökande utreder stora stenar (ø över 1 m) och steniga avsnitt ovanpå marken längs rutten.
Den sökande utreder utrustningen och specialkonstruktioner längs landsvägen (broar, rörbroar, trummor osv.).
Den sökande planerar utmärkningen av elkablar med varningsnät (djupet vid dikets botten/på andra platser)
och vid behov övrigt skydd för el-/telekablar (Trafikverkets föreskrift om placering av ledningar och
konstruktioner på en landsvägs landsområde LIVI/44/06.04.01/2018: 16 § och 18 §).

Pirkanmaan ELY-keskus
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Förutredningar om ansökan omfattar enbart underföringar
Om det vid byggarbetsplatsen endast förekommer underföringar under
landsvägar/gång- och cykelleder ska den sökande utreda:
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.

Befintliga kablar och övriga underjordiska ledningar och rör
Grundvattenskydd
Kommande vägprojekt
Jordmånen samt synliga berg och bergskärningar
Jordlagrets tjocklek vid bergområden med liten överväxt, synliga berg och bergskärningar längs rutten
Stora stenar (ø över 1 m) ovanpå marken och steniga avsnitt
Utrustningen och specialkonstruktioner längs landsvägen (broar, rörbroar, trummor osv.).

För underföringar under väg ska man välja en plats som lämpar sig för tryckning eller
borrning. Vid bergskärningar kan underföringar inte göras på grund av sprängsten.
Innersläntens lutning påverkar läget för underföringsschakt. Vid vägar med stark
sluttande slänt ska underföringsschakt alltid grävas utanför dikesbottnen.
Vid grundvattenskydd ska underföringar borras tillräckligt långt under skyddet och
de schakt som underföringen kräver grävs under skyddet!
Pirkanmaan ELY-keskus
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Förutredningar vid installation i befintliga rör
Om kablarna placeras i rör som går utmed hela rutten, ska den sökande utreda:
4. Kommande vägprojekt.
Vägprojekten ska utredas, eftersom de kan påverka arbetets tidtabell eller till och med leda till att de
nyligen placerade kablarna måste flyttas. Om man känner till att ett vägprojekt kommer att
genomföras vid objektet, rekommenderas det att tillstånd ansöks genom ett förfarande för
placeringstillstånd.

Förutredningar om ansökan omfattar enbart luftledningar
Om det vid objektet endast dras luftledningar, ska den sökande utreda:

2. Befintliga ledningar, kablar och rör (om man ämnar placera ut stolpar eller
spännkablar längs vägavsnittet)
3. Grundvattenskydd (om man ämnar placera ut stolpar eller spännkablar längs vägen)
4. Kommande vägprojekt.
OBS! Luftledningar som placeras utanför vägområdet behöver inte
placeringstillstånd, om luftledningens ledningsområde inte sträcker sig till
vägområdet. Arbetstillstånd ska dock alltid sökas, om man måste arbeta på
vägområdet eller till exempel fälla träd i vägområdet.
Pirkanmaan ELY-keskus
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Använd checklistan för förutredningar till hjälp

Pirkanmaan
PirkanmaanELY-keskus
ELY-keskus, Pepe Vahlberg
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Utredning av innersläntens lutning och bredd
Vid planering av kabelläggning i innerslänt ska den sökande mäta innersläntens lutning och
bredd i terrängen, även vid avsnitt med kanträcke. Kablar kan inte läggas i en obelagd vägs
innerslänt eller under en belagd väg i en 1,5 meter bred innerslänt.
Innersläntens lutning ska vara huvudsakligen 1:3 eller flackare. En svagt sluttande innerslänt kan
förlängas med korta avsnitt slänter med en lutning på 1:2,5. Bakom räcken kan slänter med en
lutning på 1:1,5 tillåtas, om kablarna kan läggas på ett djup av 0,5 meter ovanpå sprängstenen
längs hela räcket.

Presentation:
I ansökan nämns att slänterna har mätts upp och att lutningen och bredden uppfyller kraven för väg med
svagt sluttande slänter. Några foton av en typisk svagt sluttande slänt bifogas.
Avsnitt med kanträcken och avsnitt men en brantare lutning än 1:3 märks ut på 1:2 000, 1:5 000 eller
1:10 000 kartor som en linje och till exempel i en pratbubbla de på avsnittet uppmätta dimensionerna för
innerslänten. Fotografier av de brantaste avsnitten och avsnitten med räcken bifogas så att slänten syns.

När detta inte behövs:
Slänten behöver inte mätas om det är fråga om en grusväg, en väg med starkt sluttande slänter eller kabel
läggs inte av andra skäl i innerslänten (t.ex. den ryms inte i innerslänten). I detta fall räcker det med att man
nämner detta. Några foton av en typisk slänt kan bifogas.
En placering som avviker från Trafikverkets föreskrift ska alltid motiveras. En motivering till en avvikande
placering ska bifogas ansökan. Den som handlägger ansökan kan under handläggningen vid behov begära
information om släntens dimensioner, om det inte är möjligt att använda den avvikande placeringen enligt
motiveringarna.
Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel
Utredning av innersläntens lutning och bredd
yt 384

yt 3472

Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av befintliga kablar och andra underjordiska
ledningar och rör
Den sökande utreder läget för befintliga kablar samt andra underjordiska ledningar, rör och
utrustning (vatten, avlopp, fjärrvärme, naturgas osv.) i vägens tvärsektion. Rutten planeras
med beaktande av de befintliga kablarnas läge, vanligtvis på 1,0 meters avstånd från befintliga
kablar. Prov ska vid behov beställas redan i planeringsskedet. Dessutom utreds befintliga
luftledningar (stolparnas läge). Källor Nätverksinformationspunkten, Johtotieto, kaivulupa.fi,
Verkkoselvitys.fi, el- och telebolag, kommuner och städer osv.
Nya konstruktioner planeras på vägens tomma sida först när det inte finns plats på andra
sidan av vägen.
Presentation:
Befintliga kablar, ledningar och rör märks ut på planeringskartor. Väsentlig information är:
§ Typen av kablar/ledningar/rör och deras läge i vägens tvärsektion
§ Avstånden från beläggningens kant, eller på grusväg avståndet till vägens kant eller dikets botten.
När detta inte behövs:
Ägarna till ledningarna/rören/utrustningen meddelar att det inte finns ledningar, rör eller utrustning på
vägen i fråga. I ansökan ska alltid nämnas om dessa inte förekommer i området.

Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel
Utredning av befintliga kablar och andra underjordiska
ledningar och rör
befintliga kablar och andra underjordiska ledningar och rör

Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av befintliga grundvattenskydd
Den sökande utreder på Trafikledsverkets projektkarta om det finns grundvattenskydd
i området.
Där det förekommer grundvattenskydd ska den sökande den lokala hos NTM-centralen
(kirjaamo.xxxx@ely-keskus.fi) utreda hur skyddet påverkar placeringen av kablarna.
Kablarna ska alltid placeras utanför grundvattenskydd så att skyddet inte skadas. Vid
behov placeras kablarna utanför vägområdet. Underföringar ska borras tillräckligt
djupt under skyddet och de schakt som underföringen kräver grävs under skyddet!
Grundvattenskydd ska alltid utredas innan jordmånens tjocklek eventuellt mäts!
Presentation:
Till ansökan fogas en skärmdump av kartan över grundvattenskydd eller eventuella
grundvattenskydd märks ut på exempelvis planeringskartor. När det gäller grundvattenskydd ska
man nämna typen av skydd, material och hur långt skyddet sträcker i vägens tvärsektion.
Om tvärsektionsbilderna och ett utlåtande e.d. erhålls av NTM-centralen, ska de bifogas ansökan.

När detta inte behövs:
Kablarnas placeras uteslutande på grusväg. I detta fall ska man i ansökan nämna att man inte utrett
grundvattenskyddet, eftersom det är fråga om en grusväg.
Pirkanmaan ELY-keskus
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Bakgrundsmaterial för
förutredningar-sidan
http://www.ely-keskus.fi/web/ely/suunnittelijantyokalupakki
Pohjavedensuojaus
kartta löytyy tästä

Karta över
grundvattensjydd
http://vayla.maps.arcgis.com/apps/SimpleVie
wer/index.html?appid=b0810ac3dd4a4c82a0
d20dc5f16ed535

Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel

1,0 m

0,5 m

Utredning av befintliga grundvattenskydd

Ett 30 cm brett, gult skyddsnät
placeras ovanpå kabeln cirka
10–15 cm från markytan.

Befintlig
telekabel

Ny elkabel

”Bifogad grundvattenbild från NTM-centralen i Birkaland 27.8.2018.”
”En 20 kV elkabel läggs utanför en telekabel på vägadressavsnittet 123/1/840–1275 vid ett
grundvattenskydd på ett avstånd på cirka 1,5 meter på ytterslänten. Maskiner får inte arbete vid
grundvattenskyddet i slänten.”

Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av kommande vägprojekt
Den sökande utreder kommande vägprojekt i Nätverksinformationspunkten och
Trafikledsverkets projektkarta. Vid behov utreds projektets kontaktperson hos
registratorskontoret för den lokala NTM-centralen (kirjaamo.xxxx@elykeskus.fi).
Om det i närheten av det planerade objektet förekommer ett vägprojekt utreder
den sökande hos projektets kontaktperson om vägprojektet försvårar
genomförandet av lednings- eller kabelprojektet. Vägprojekt kan påverka
placeringen eller tidtabellen.
Presentation:
Av ansökan ska alltid framgå, t.ex. fritt formulerat, att man utrett vägprojekten.
Om det i närheten av objektet förekommer ett vägprojekt ska till ansökan bifogas ett utlåtande av
vägprojektets kontaktperson om förenligheten mellan projektet och kabelarbetet samt om hur
projektet påverkar kabelns placering. Även eventuella vägplanskartor eller -ritningar bifogas
ansökan.

När detta inte behövs:
Man vet att kablarna läggs i samband med ett vägbygge eller anläggning av en gång- och
cykelled.
Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av kommande vägprojekt

Bakgrundsmaterial för
förutredningar-sidan
http://www.elykeskus.fi/web/ely/suunnittelijantyokalupakki

Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av jordmånen och synliga bergområden
vid arbetsobjektet – Jordmånskarta
Den sökande utreder på en jordmånskarta jordmånen vid objektet (t.ex.
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara). Den sökande utreder även synliga berg
och bergskärningar längs rutten.
Bergområden (Ka) och blottad bergsyta (KaPa) på jordmånskartan samt
synliga berg och bergskärningar förutsätter ytterligare utredningar.
Presentation:
En jordmånskarta (enligt tillgång 1:20 000, 1:50 000 eller 1:200 000) fogas alltid till
ansökan. Om en jordmånskarta inte är tillgänglig, ska det nämnas i ansökan att det
inte finns en jordmånskarta för ruttområdet. I detta fall fogas till ansökan exempelvis
en fritt formulerad förklaring gällande jordmånen och bilder från rutten.

När detta inte behövs:

§ Ansökan gäller luftledningar som placeras utanför vägområdet.
§ Ansökan gäller enbart en kabel som placeras i ett rör.
Pirkanmaan ELY-keskus
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När ska jordlagrets tjocklek mätas?
Vid en väg med svagt sluttande slänter:

§
§
§

Vid bergskärningar och synligt berg, om det inte finns kablar från tidigare vid objektet eller om
den nya kabeln inte placeras genom schaktning på samma rutt som den befintliga kabeln.
Om underföringen finns på ett bergområde på jordmånskartan Ka eller KaPa).
Om underföringen är i närheten av en bergskärning eller synligt berg (50–100 m).

Vid en väg med starkt sluttande släntar:

§
§
§

Vid bergskärningar, synligt berg och bergområden på jordmånskartan, om kabeln i vägens
längdriktning placeras i dikets ytterslänt på högst 1,0 meters horisontalt avstånd från dikets
botten eller på dikets botten (endast i undantagsfall).
Om underföringen är i ett bergområde på jordmånskartan.
Om underföringen är i närheten av en bergskärning eller synligt berg (50–100 m).

Dessutom:

§

Om landsvägen är anlagd högt upp på en bank med eventuella kanträcken
→ lönar det sig att utreda på några ställen om det använts sprängsten i slänten
→ om det förekommer sprängsten ska det göras närmare mätningar av jordlagrets tjocklek.

Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av jordmånen och synliga bergområden vid objektet – mätningar
Vid bergområden (Ka) och blottad bergsyta på jordmånskartan ska den sökande utreda jordlagrets
tjocklek i de fall som nämns på föregående sida. Jordlagrets tjocklek kan utredas exempelvis genom att
gräva eller med hjälp av radar. Mätningarna görs på det avstånd från vägkanten där man planerar lägga
kabeln.
Obs! Enligt Trafikverkets föreskrift är det endast tillåtet att placera kablar på dikesbotten vid en väg med starkt
sluttande slänter i undantagssituationer. Vid vägar med branta slänter och grusvägar tillåts inte placering i
innerslänten.
Vid synliga berg och bergskärningar ska den sökande utreda jordlagrets tjocklek genom
jordmånsundersökningar (t.ex. grävning/radar) på det avstånd från vägkanten där man planerar lägga
kabeln.
Den sökande utreder vid behov en alternativ rutt vid bergområden, bergskärningar och synliga berg samt
jordlagrets tjocklek vid denna rutt.
Presentation:
Mätresultaten presenteras i textfält på till exempel en karta eller foton. Jordlagrets tjocklek anges i siffror (t.ex.
40 cm). Ospecifika presentationer, såsom ”40–60 cm” eller ”> 50 cm” duger inte. Däremot kan det normala
läggningsdjupet längs hela sträckan presenteras som ”> 70 cm” (på dikets botten ”> 80 cm”).
När detta inte behövs:
Vid bergområden på jordmånskartan (OBS! Inte berggrundskarta) behöver man inte utreda jordlagrets tjocklek, om

§
§

det är fråga om en kabel i längdriktningen av en väg med svagt sluttande slänter.
en kabel i längdriktningen av en väg med starkt sluttande slänter placeras på över 1,0 meters horisontalt
avstånd utanför dikets botten.

§ det i ansökan nämns att underföringsmetoden lämpar sig för alla jordmånsförhållanden.
Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel
Jordmånskarta (OBS! Inte berggrundkarta)

GTK - Maankamara
Jordmånkartor:
http://gtkdata.gtk.fi/maankamara, https://www.paikkatietoikkuna.fi, https://karttapalvelu.lounaistieto.fi/
Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel
Utredning av jordmånen

Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel
Utredning av bergområden och bergskärningar

Pirkanmaan ELY-keskus

29.11.2017

23

Utredning av stora stenar och steniga avsnitt
Den sökande ska i terrängen utreda de avsnitt där det på marken
förekommer synliga stenar med en diameter på minst 1 m eller avsnitt som
annars är steniga. Den sökande ska vid behov även utreda alternativa
rutter för dessa avsnitt.
I stenig terräng placeras kablarna i första hand på ytterslänten eller vid
gränsen till vägområdet.
Presentation:
Till ansökan fogas fotografier av de steniga avsnitten. Av bilderna ska även framgå området
utanför vägområdet så att mängden stenar och deras storlek i närheten av vägområdet går av
avläsa.
Det ungefärliga läget för steniga avsnitt och avsnitt med stora stenar märks ut exempelvis på
plankartan som en linje samt med ett textfält.

När detta inte behövs:
Det syns inte några stora stenar i terrängen längs den planerade rutten eller avsnittet är annars
inte stenigt. I detta fall räcker det att ange att saken har utretts.
Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel
Utredning av stora stenar och steniga avsnitt

Pirkanmaan ELY-keskus
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Utredning av broar längs rutten
Den sökande ska utmed rutten utreda broar i terrängen. Om kablarna är avsedda att
fästas i en bro eller monteras över en brotrumma, ska den sökande upprätta en plan för
brofästen och lämna in den till en broexpert vid den lokala NTM-centralen för
godkännande.
Brotrummor som går under en landsväg/gång-och cykelled (trummor med en diameter
på över 2,0 m) ska i regel kringgås. Om man planerar att placerar kabeln ovanför en
rörbro ska jordlagrets tjocklek vara minst 1,2 m vid det ställe där kabeln ska gå och
planen ska lämnas in till en broexpert vid den lokala NTM-centralen för godkännande.
Presentation:
En plan för brofästen och broexpertens utlåtande fogas till ansökan. Dessutom antecknas i ansökan
antalet brofästen. Broarnas och rörbroarnas läge märks ut på plankartor.
Sättet på vilket kablarnas läggs vid varje bro och rörbro anges på plankartorna (fäste vid bron,
kringgås, borras under vattendrag osv.).
När detta inte behövs:

§
§
§

Inga broar förekommer längs kabelrutten.
Broarna kringgås (inga fästen vid bro, omnämnande i ansökan och på plankartor)
Längs kabelrutten förekommer inte några rörbroar under landsvägar och/eller gång- och cykelleder.

Pirkanmaan ELY-keskus
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Exempel

Utredning av broar längs rutten

Sillan päissä maassa kaapelit
suojataan A-lk:n suojakourulla
tai betonisella kourulla.
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Utredning av trummor längs rutten
Den sökande ska längs rutten i terrängen utreda
alla trummor som korsar vägen och vid
anslutningar trummor i vägens längdriktning.
Den sökande utreder om det är möjligt att
kringgå alla landsvägstrummor (tvärgående).

Liittymärumpu

Den sökande ska utreda var kabeln läggs vid
trummor i vägens längdriktning vid anslutningar.

Maantien alittava
poikittaisrumpu

Presentation:
Trummornas ungefärliga läge anges t.ex. på plankartor. I specialfall kan de
presenteras med fotografier.
När detta inte behövs:
Om det i avsnittet inte finns trummor i vägens längdriktning eller trummor som går
under landsvägen och/eller gång- och cykelleden, räcker det att man nämner att
saken utretts och att dessa inte förekommer.
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Exempel
Utredning av trummor längs rutten
Befintlig kabel med grön och ny kabel med röd linje i bilder
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Exempel

Utredning av trummor längs rutten
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Varningsnät för elkabel
Den sökande ska planera utmärkning av elkablar med varningsnät. Varningsnät
monteras inte ovanpå underföringsrör.
Användningen av varningsnät behöver inte specificeras i ansökan. I punkt 8
Konstruktionskrav i beslutet om tillstånd för placering av eljordkablar förutsätts att ett
varningsnät används enligt Trafikverkets föreskrift.

Skydd för kabel
Den sökande planerar ett eventuellt mekaniskt skydd för el- och telekablar.
Skyddsbehovet beror på kabelns läggningsdjup och läge i vägens tvärsektion.
Presentation:
På plankartor eller fotografier markeras ut elkabelns läge i vägens tvärsektion, placeringsdjupet
enligt jordmånsundersökningar på stället i fråga och ett skydd enligt Trafikverkets föreskrift.
När mätning inte behövs:
Kablarnas placeras längs hela rutten på ett normalt läggningsdjup på 0,7 m (på dikesbottnen av en
väg med starkt sluttande slänter 0,8 m).
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Exempel
Exempel på placering av varningsnät i innerslänt
Exempel på annat kabelskydd
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