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KLG 1:11 Kostnadskatalog, Lokalnät  

0,4-24 kV samt optonät 
Utöver en anpassning till 2011 års kostnadsnivå har följande förändringar 
gjorts i KLG 1:11. 
 
- Koder för sjökabelförläggning i såväl hav och större sjöar som mindre 

vattendrag har införts på alla tre nivåerna i katalogen. De 
förläggningsmetoder som är studerade och prissatta är utläggning av kabel 
från färja, flottning av kabel med hjälp av flytsäckar samt utdragning av kabel 
på isen och nedsågning. 

- P2- och P3-katalogen har kompletterats med koder för byte av frånskiljare 
som AMS. 

- I P2-katalogen har intrångsersättning för kabel i mark anpassats till nya 
ersättningsnormen samt att det införts intrångsersättning för kabelskåp och 
nätstationer. 

- P2-koder har införts för ståltrådsarmerad sjökabel, lågspänningskabel med 16 
och 25 mm2 Al-ledare och transformatorer för 1000 V-nät. 

  
 
Beställning av KLG 1:11 kan göras på bifogade blankett.  
Till abonnenterna distribueras den i vanlig ordning. 
 
Rapporten kommer inom kort att finnas tillgänglig för de som tecknat licens 
på EBR i elektroniskt format, EBR-E. 
 
Kostnadskatalogen för Regionnät 36-145 kV kommer inom kort. 

 

Frekvensunderlag till KLG 1:11 i 
elektroniskt format, pdf 
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. 
 
För beställning av frekvensunderlaget använd bifogade blankett. 
Frekvensunderlaget ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-E. 
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