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Beskrivning av arbetsfördelning i
Utbyggnadsprojekt
Fördelning ansvarsområden och arbetsuppgifter
Byns ansvarsområden och arbetsuppgifter
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Projektledning för byns arbetsuppgifter, kontaktperson för entreprenörer och huvudprojektledare
Deltagaravgifter, utöver anslutningsavgift till Skellefteå Kraft, för kostnader för byns egna arbeten
Administrera markupplåtelseavtal. Mark för optoledningar och tillhörande skarvskåp och brunnar
upplåts utan kostnad för projektet
Ordna tillträde till aktuella byggnader för entreprenörens installationsarbeten, en kontaktperson
för tillträde till samtliga byggnader
Tillhandahålla upplag för materiel, ta emot och ansvara för levererad materiel som tillhör byns
egna arbeten
Tillhandahålla uppställningsplats för manskapsbodar och materiel för Skellefteå Krafts
Entreprenörer
Trafikanordningsplaner och material för skyltning vid arbete på väg, för byns egna arbeten i den
utsträckning som det krävs
Schakt av huvudstråk och servisstråk enligt karta, byns schakt
Schakt för och uppställning av kabelskåp
Förläggning och skarvning av optorör, multidukter och singeldukter samt markeringsband i de
schakter som byn utför
Indragning av mikrodukt, sub-kanalisering, i befintlig kanalisation enligt karta
Material för återfyll i och återställning efter byns egna schaktarbeten (Matjord, sand, grus och
dylikt)
Montage och borrning av kabelgenomföring i yttervägg och montering av kabelskydd för
servisintag i byggnader

Skellefteå Krafts ansvarsområden
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Huvudprojektledning
Projektering
Schakt, återställning och förläggning av kabelskyddsrör i vissa stråk, markerade på karta
Rörtryckning för korsning med väg markerad på karta
Tillhandahålla ledningsmateriel för byns schaktarbeten som kabelskåp, optorör, markeringsband
och rörskarvar, levereras till byns upplagsplats
Tillhandahålla materiel för byns montage av kabelgenomföring i yttervägg för servisintag i
byggnader
Blåsning av optokablar, svetsning och installation av fiber
Montage av aktiv utrustning för fibernätet och driftsättning
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