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.

Nyhet i EBR-e
En nyhet i EBR-e är att Sambyggnadskatalogens administrativa och tekniska riktlinjer nu finns
tillgängliga.
Sambyggnadskatalogen är det avtal som Energiföretagen Sverige varje år förhandlar med
Skanova, detta finns tillgängligt gratis för våra på medlemmar på Energiföretagen Sveriges
hemsida
Här kan du ladda ner den Sambyggnadskatalogen

2018-års Kostnadskataloger finns nu tillgängliga
Kostnadskatalog, Lokalnät 0,4-24 kV samt optonät och KLG 2:18 Kostnadskatalog, Regionnät
36-145 kV ingår i EBR-abonnemang och EBR-e.
Vill du beställa kan du göra det via länkar nedan.

KLG 1:18 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt
optonät
Utöver en anpassning till 2018 års
kostnadsnivå har följande förändringar
gjorts i årets kostnadskatalog.
- Katalogens koder för kabelschakt har
strukturerats om så de nu ligger i en logisk
följd med schaktbredd och schaktdjup. P2katalogens koder är en mix av
kabelschaktmaskin och runtomsvängande
grävare
- Kabelschaktmaskinen har tidstuderats
och resultatet är lagt till katalogen.
- Koderna för N075 fyllnadshöjd är numera
inte tilläggskoder utan avser hela arbetet
- Koderna för kabelutdragning är
omstrukturerade så de följer samma
struktur som koderna för kabelschakt
- Koder för plöjning av
vägbeslysningsfundament är flyttade till
138 XX där de logiskt hör hemma.
Koderna för schaktning av nätstation har
anpassats till de två typerna som finns i
övriga EBR-handlingar (typ 1 och typ 3)
Beställ

Frekvensunderlag till KLG 1:18
Med hjälp av rubricerade frekvensunderlag kan du ta del av hur koderna i
Planeringskatalogen (P1) och Projekteringskatalogen (P2) är uppbyggda med hjälp av
underliggande katalogdelar. Frekvensunderlagen säljs som pdf-filer.
Frekvensunderlaget ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-e.
Beställ

Grunddata KLG 1:18

Informationen i EBR Kostnadskatalog KLG 1 i xml-format.
EBR-grunddata kan användas i kalkylerings- och beredingssystem.
Grunddata KLG 1:18 ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-e.
Beställ

KLG 2:18 Kostnadskatalog,
Regionnät 36-145 kV
Utöver en anpassning till 2018 års
kostnadsnivå har följande förändringar
gjorts i årets kostnadskatalog.
- Koderna för transformatoruppställning
kompletteras så att anslutning och
förläggning av kabel för
strömtransformatorerna ingår och
kostnaden för strömtransformatorer i
genomföringar inklusive kopplingslåda
ingår i koderna för 52 kV och uppåt.
- Omfattningsbeskrivningarna för
reläskyddsterminaler har förtydligats.
- Koder för rasering av apparatfundament
och oljefångstgrop har arbetats om och
förtydligats.
- Kod för Trafouppst. 24-36/12kV 1025MVA har lagts till katalogen.
- Koden för uttagscentral har arbetats om.
Beställ

Frekvensunderlag till KLG 2:18
Med hjälp av rubricerade frekvensunderlag kan du ta del av hur koderna i
Planeringskatalogen (P1) och Projekteringskatalogen (P2) är uppbyggda med hjälp av
underliggande katalogdelar. Frekvensunderlagen säljs som pdf-filer.
Frekvensunderlaget ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-e.
Beställ

Grunddata KLG 2:18
Informationen i EBR Kostnadskatalog KLG 2 i xml-format.
EBR-grunddata kan användas i kalkylerings- och beredingssystem.
Grunddata KLG 2:18 ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-e.
Beställ

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

