Välkommen till Energiföretagen Sverige
och EBR arbetsgrupp

energiforetagen.se/ebr

EBR är branschens
självklara kunskapsbank

Kostnadseffektivitet en
viktig del

Det finns två sorters
arbetsgrupper:

Inom Energiföretagen Sverige finns
varumärket EBR, ElnätsBranschens
Riktlinjer, som är ett system för
planering, byggnation och underhåll av
eldistributionsnät.

En viktig del i EBR-arbetet är att ge
förutsättning för så många som möjligt
att delta i utvecklingen. Därför är ett
kostnadseffektivt arbetesätt en mycket
viktig del. Alla kostnader i samband
med arbete i arbetsgrupper finansieras
av det egna företaget, i gengäld får deltagarna egen kompetensutveckling och
ett stort kontaktnät med personer med
bred kompetens från hela landet.

• Stationära arbetsgrupper bevakar
fortlöpande sitt specialområde,
besvarar frågeställningar från
branschen och tar fram förslag
på specifika arbetsprojekt för större
revideringar av EBR-dokument.
Arbetet i de stationära arbetsgrupperna bedrivs till största del via
mejl och telefonmöten. Utöver detta
träffas man fysiskt cirka två gånger
per år, lämpligen då i samband med
ett intressant studiebesök.

EBR är uppdelat i fyra olika utskott:
Hälsa – Miljö – Säkerhet, Teknik,
Ekonomi och kompetens. I dessa
utskott tar olika arbetsgrupper, med
elnätsföretagens experter, fram
”EBR-anvisningar” som sammanställs av
EBR:s kansli. EBR-anvisningarna syftar
till att skapa säkra, miljöanpassade,
kostnadsriktiga och standardiserade
elnätsanläggningar. Arbetsgrupperna
är i sin tur ett
effektivt sätt att ta fram anvisningar
och metoder för att bygga driftsäkra
och kostnadseffektiva elnät.
EBR-konceptet har utvecklats under
lång tid och är elnätsbranschens
självklara kunskapsbank. De svenska
elnätsföretagen har genom sitt unika
samarabete skapat en standard för
byggnation, drift, underhåll och säkert
arbetssätt utan motsvarighet.

För att delta i arbetsgrupperna bör du
ha god erfarenhet inom ett specifikt
område.

Arbetsgrupperna –
erfarenhetsutbyte och
kvalitetsutveckling
Arbetsgruppernas uppgift är att
utveckla, förnya och vid behov ta fram
nya instruktioner och anvisningar.

• Projektgrupper behandlar större
revideringar av EBR-dokument eller
framtagning av nya. Arbetet i
projektgrupperna startas vanligtvis
genom ett uppstartsmöte där man
går igenom projektbeskrivning och
arbetsformer. Huvuddelen av
arbetet sköts via e-post och
distans via Teams. Beroende på hur
lång tid projektet ska pågå så läggs
lämpligen fysiska möten in någon
eller några gånger per år.

Återigen, varmt välkommen till EBR arbetsgrupp, ett unikt samarbete där vi utvecklar världens bästa elnät.

EBR betyder
hållbarhet

EBR verkar
för säkerhet

EBR står
för kvalitet

EBR strävar mot miljömässig, ekonomisk
och social hållbarhet som ger kommande
generationer möjligheten att tillgodose
sina behov.

EBR möjliggör en god arbetsmijö med
hög personsäkerhet för att etablera en
trygghet för yrkesverksamma och för
tredje man.

EBR strävar mot att anläggningens livscykel karakteriseras av en hög kvalitet för
att uppnå hög tillförlitlighet under drift och
långsiktighet i utförande.

Energiföretagen Sverige är en branschorganisation. Vi samlar företag som producerar, distribuerar, handlar med och lagrar el, värme och kyla. Våra
medlemmar levererar energi varje sekund, året runt, till hushåll, stora och små företag och samhälle.
Tillsammans driver vi förändring som möjliggör ett långsiktigt hållbart samhälle. Det gör vi i samverkan med vår omgivning eftersom vi
är övertygade om att såväl medlemmarnas, som samhällets visioner, förverkligas bättre med gemensamma krafter. Vi bidrar i samhällsbygget med vår
kunskap för att utveckla ekonomiskt, ekologiskt och socialt hållbara energisystem. Vi ger Sverige drivkraft. Idag och i framtiden.

Kontakt EBR:s utvecklingsarbete

Kontakt utbildningar och förlag EBR

Christer Gruber
Sakkunnig EBR
08-677 26 61
christer.gruber@energiforetagen.se

Jenny Åkerberg
Projektledare EBR utbildningar och EBR Beredarträff
08-677 26 30
jenny.akerberg@energiforetagen.se

Per-Olov Engman
Sakkunnig EBR
08-677 26 41
per-olof.engman@energiforetagen.se

Mikael Eddegren
Projektkoordinator EBR utbildningar
08-677 26 17
mikael.eddegren@energiforetagen.se

Peter Silverhjärta
Sakkunnig EBR
08-677 26 95
peter.silverhjarta@energiforetagen.se

Maria Nyström
Kontakt Förlag
08-677 26 31
maria.nystrom@energiforetagen.se

EBR, ESA och ESA Q är av Energiföretagen Sverige skyddade varumärken. Våra registrerade
varumärken ger oss ensamrätt och får endast användas med Energiföretagen Sveriges tillåtelse.
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