Här hittar du tidigare EBRmeddelanden

Om nyhetsbrevet ser konstigt ut i din e-postklient, klicka
här.

SHARE TO

EBR-rapporter beställer du i webbshopen.
Du som har EBR Abonnemang får rapporterna distribuerade med posten som vanligt.
Rapporterna finns också tillgängliga för dig som har licens på EBR i elektroniskt format, EBRe.

Värderingsprotokoll 2018
Nu finns värderingsprotokoll 2018
tillgängligt i EBR-e för dig som har licens.
Värderingsprotokollet används vid
värdering av marknadsvärdeminskning på
fastigheter som belastas av ledningar
jämte tillbehör, nätstationer, kabelskåp,
master, stolpar, stag eller andra
anläggningar som krävs för eldistribution.

Gå till EBR-e

Jordningskonstruktioner 0,4 24 kV - K 25:18
Denna EBR-rapport, som ersätter K 25:10
“Jordningskonstruktioner för
distributionsnät och nätstationer 0,4 – 24
kV”, innehåller konstruktionsanvisningar för
jordningar i luftlednings- och jordkabelnät
max 24 kV samt för nätstationer.
Publikationen behandlar skyddsjordning
och funktionsjordning i separata avsnitt.

Beställ

Underhåll Luftledningsnät AMS - PU 502:18
Denna utgåva innehåller ny
produktionsdata för underhåll där metoden
AMS tillämpas. De vanligast förkommande
arbetena omfattas så som underhåll av
frånskiljare, isolatorbyte och stolpbyte på
regel-/krokstolpe.
Beställ

Beredning - PB 524:18
Denna publikation innehåller de
produktionstider beredaren har i sitt
praktiska arbete, så som siktröjning,
grovstakning, avvägning och
stolputsättning. De administrativa
uppgifternas tider har hämtats in via
statistiska underlag.
För att produktionstiderna ska kunna
uppnås, förutsätts att
beredningshandboken följs samt att det rör
sig om större projekt med
sammanhängande linjesträckor.
Utöver de tiderna som återfinns i PB524
finns det en del beredningstid fördelad på
de enskilda koderna i Lokalnätskatalogen.
Beställ

Återställning av ytlager - PB
520:18
Denna publikation innehåller de arbeten
som rör återställning av gångvägar,
gräsmattor och plattbeläggningar.
Den senaste versionen har kompletterats
med återställning av enklare gräsytor som
inte är att betrakta som gräsmatta,
återställning gräsmatta i sidoområde samt
återställning av grusväg.
För att produktionstiderna ska kunna
uppnås förutsätts att EBR:s metoder
tillämpas samt att det rör sig om större
sammanhängande arbeten.
Beställ

Tycker du att fler behöver ta del av det här EBR-meddelandet?
- Dela gärna.
- Inom vissa företag distribueras EBR-meddelanden mellan kollegor.
- Inom andra företag sätter man upp EBR-meddelanden på anslagstavlor.

Läs mer...

Energiföretagen Sveriges varumärken EBR, ESA och ESA Q
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.

Avprenumerera på nyhetsbrev EBR-meddelande
EBR, en del av Energiföretagen Sverige
101 53 Stockholm
info@energiforetagen.se

