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KLG 1:15 Kostnadskatalog,
Lokalnät 0,4-24 kV samt
optonät
I Lokalnätskatalogen KLG 1:15 har förutom
anpassningen till 2015 års kostnadsnivåer
införts förändringar inom återställningskoderna.
Det är främst återställning av grusväg,
gång- och cykelbana samt gräsyta som har
anpassats för att bättre återspegla
verkligheten.

Beställ

Frekvensunderlag till KLG 1:15
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 1:15
Informationen i EBR Kostnadskatalog KLG 1 är i xml-format.
EBR-grunddata kan användas i kalkylerings- och beredningssystem.

Grunddata KLG 1:15 ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-e.
Beställ

KLG 2:15 Kostnadskatalog,
Regionnät 36-145 kV
I Regionnätskatalogen KLG 2:15 har
förutom anpassningen till 2015 års
kostnadsnivåer P1 koderna för stationer
omarbetats helt. Detta för att förbättra
katalogens användbarhet.
Det nya systemet bygger på mindre
byggstenar så som lösa apparater och
kontrollutrustningar istället för fack.
Utgångspunkten för kalkyleringen avses
vara ett enlinjeschema som kompletteras

med stationsgemensamma delar som
markarbeten, byggnader och
stationskontroll.

Beställ

Frekvensunderlag till KLG 2:15
Med hjälp av 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 2:15
Informationen i EBR konstadskatalog KLG 2 i xml-format.
EBR-grunddata kan användas i kalkylerings och beredningssystem.

Grunddata KLG 2:15 ingår inte i EBR-abonnemang och EBR-e.
Beställ

Kurs: EBR Ekonomi
Det här är kursen som gör kostnadsplaneringen smidigare, enklare och bättre.
Genom föreläsningar och gruppövningar lär du dig att använda EBR Kostnadskatalog för
lokalnät på bästa sätt.
Kursen vänder sig till dig som jobbar på elnäts- och entreprenadföretag och som är
involverad i projektering, beredning eller utförande av nybyggnations- och underhållsarbete
på lokalnät. Du jobbar till exempel som ingenjör, projektör, arbetschef eller beredare.

Läs mer

Kurs: EBR Ekonomi regionnät
Kursen för dig som är involverad i de ekonomiska kalkylerna av regionnätets projektering,
beredning eller utförande. Specialister inom ämnet lär ut hur du vässar dina kunskaper kring
vårt värdefulla verktyg – EBR Kostnadskatalog för regionnät KLG 2.
Kursen vänder sig till dig som är anställd på elnäts- och entreprenadföretag och som är
involverad i projektering, beredning eller utförande av nybyggnations- och underhållsarbete
på regionnätet. Du arbetar till exempel som ingenjör, projektör, arbetschef eller beredare.
Läs mer
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