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08:30 
 

   Incheckning och test av teknik 
  

09:00    Välkommen till EBR Beredardag! 
Moderator, EBR  
   

   Samhällets acceptans för infrastrukturer och krav på 100% 
tillgänglighet 
Jan-Olof Olsson, Handläggare på Myndigheten för 
samhällsskydd och beredskap, MSB  

10:00-10:20                     Fika  
10:20    Genomgång av den nya policyn för markåtkomst 

Hur säkerställs markåtkomst?  
Hur ersätts markägarna?  
Vad är särskild ersättning vid överenskommelse? 
Martina Bronegård, Ellevio AB och Caj Larsson, E.ON 
Energidistribution AB  

11:30-12:30    LUNCH 
 

12:30    Kostnadskatalogen – en djupdykning 
Aktuella tidsstudier och de avvägningar som görs samt 
kalkylexempel i EBR Kalkyl. 
Michael Molinder, Tidsstudieman, ME2C Molinder Energy & 
Environment Consulting AB 
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Aktuellt från EBR – Teknikutskottet 
 
- Den nya KJ41 
Att schakta i mark är vardag i elbranschen. I nya KJ 41 
Kabelförläggning har en arbetsgrupp gjort vissa förändringar 
som redovisas på EBR Beredardag. 

- Nya möjligheter med drönare 
Branschen skapar en anvisning som beskriver ny möjlighet för 
flera användningsområden. Kompetenskrav och regelverket 
för flygning belyses. 

- Kontroll före idrifttagning 
Att ta nya anläggningsdelar i drift är något som görs hela 
tiden för elnätet. Vad ska man tänka på, hur kan man lägga 
upp tänket för olika anläggningsdelar? Vem ansvarar för vad 
vid idrifttagning? 
 
Christer Gruber, Energiföretagen Sverige 
 

    Aktuellt från EBR – HMS-utskottet 
 
- ESA Röj, Instruerad person och Installation 
ESA publikationerna har uppdaterats och de innehåller en del 
nyheter. 
 
- Induktion - vad gör EBR? 
En arbetsgrupp har startats för att titta på hur problematiken 
med Induktion ska kunna hanteras för att förebygga olyckor. 

- Säkerhet vid entreprenadarbeten 
En vägledning för att redan i upphandlinsskedet ge 
förutsättningar för säkra arbetsplatser. 

- Nya stolpar - LCA analyser 
Flera nya stolptyper har tagits fram det senaste året och nu 
har man tittat på hur stor miljöpåverkan de har. 
 
Per-Olov Engman, Energiföretagen Sverige 

 

 
 

14:25-14:45    Fika 
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14:45    Aktuellt från EBR – Ekonomiutskottet 

 
- Pågående tidsstudier 
En genomgång av de förändringsarbeten som pågår i 
Lokalnätskatalogen. 

- Enhetlig hantering grävskador 
Kostnaderna för avgrävningar kan bli stora samtidigt som 
myndigheterna inte tillåter straffavgifter. Hur ska branschen 
agera? 

- P2- katalogens koder för Sjökabelarbeten 
En översyn genomförs där koderna för sjökabelarbeten ses 
över. 
 
Peter Silverhjärta, Energiföretagen Sverige 
 

    Wattityd – för säkerhets skull 
Wattityd är ett initiativ som startats för att skapa säkrare 
arbetsplatser genom kvalitetssäkrad kunskap.  
Kristian Öhrn och Magnus Hallberg, Energiföretagen Sverige 
 

16:00    Konferensen avslutas 
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