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Sammanfattning 
Dagens Svenska elnät har ett stort behov av renovering och upprustning 

vilket ger ett stort investeringsbehov under de närmast kommande åren. 

Det gör att det är viktigt att finna nya entreprenörer utöver de som idag 

redan finns. Hitta en väg för att bli mer attraktiv och intressant för dessa 

entreprenörer. Denna rapport belyser två metoder som uppdragsgivare 

har att förhålla sig till vid projektering. Det ena är Elektrisk Byggnads 

Rationalisering (EBR) det andra är Allmän Material- och 

Arbetsbeskrivning (AMA). Systemet med EBR är ett tryggt system som 

grundar sig på mångårig statistik över installationer, renoveringar och 

underhåll. Där har man fördelar med standardiserade komponenter 

som är kostnadsekonomiska och skapar en kvalitetssäkring av utförda 

arbeten. AMA är ett referensverk för uppbyggandet av projekt från 

grunden. AMA är friare i sin struktur när man skall projektera för en 

anläggning. Man behöver inte förhålla sig till mer strikta arbetssätt. 

Denna rapport ser till skillnader i EBR/AMA och ser till vad som är bra 

förändringar för att attrahera nya intressenter på marknaden.  Vad som 

framöver går att förändra och samtidigt påverka vid projektering och 

upphandlingsunderlag. 
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Abstract 
Today's Swedish power grid has a major need for renovation and up-

grading, which gives a big investment requirement over the next few 

years. This makes it important to find new entrepreneurs in addition to 

those already available today. Find a way to become more attractive and 

interesting for these entrepreneurs. This report highlights two methods 

that outsourcer have to relate to. First method is Electrical Building 

Rationalization (EBR) and the other method is general material and 

work description (AMA). The system of EBR is a secure system based on 

long-term statistics from installations, renovations and maintenance. 

There the advantages of standardized components are that they are cost-

effective and create a quality of work performed. AMA is a reference 

tool for building projects from scratch. It's freer in its structure when 

planning a facility. One does not need relate to more strict approach. 

This report looks at the differences in EBR / AMA and looks at what are 

good changes to attract new actors in the market. What can be changed 

in the future and at the same time affecting projecting design and pro-

curement documentation. 
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Förord 
Denna rapport är en C-uppsats, skriven som en del av examinationen 

för den treåriga utbildningen till Elkraftingenjör vid Mittuniversitetet. 

Elkraftingenjör är ett program som är ett samarbete och samläses mellan 

lärosätena Mittuniversitetet, Umeå Tekniska Universitet och Luleå 

Tekniska Universitet. Examensarbetet är utfört åt Vattenfall Eldistribut-

ion AB i Luleå samt WSP Systems i Skellefteå. Det har mellan företagen 

varit en uppdelning där Vattenfall har bidragit med sin erfarenhet om 

EBR och WSP bidragit med kunskap i AMA. Det är WSP Skellefteå som 

stått för handledning genom Tomas Lindgren som kontaktperson.  

Intervjuer och undersökningar som finns i denna rapport är gjorda 

gemensamt med Gudmund Hjelmqvist som skriver examensarbetet mot 

Umeå Tekniska Universitet. Resultatbeskrivning, analys och slutsatser i 

denna rapport är dock författarens egna. 

Förutsättningarna med denna C-uppsats har varit att belysa och finna 

information kring ett flertal frågeställningar. Detta utan att tidigare ha 

större kunskaper om just EBR och AMA som då riskerat att skapa en 

partiskhet som man velat undvika. 

Jag vill här tacka Tomas Lindgren från WSP Skellefteå som varit både 

handledare och ett bollplank. Han har uppbringat många intressanta 

synvinklar på olika problem och har varit en stor drivkraft. 

Slutligen vill jag även tacka andra inblandade i projektet. Från Vattenfall 

Eldistribution AB, Tomas Ölvebring samt Jonatan Taavo. Från WSP 

Simon Harnestam, WSP Malmö samt Mats Eriksson, WSP Luleå. Slutli-

gen från Mittuniversitetet Johan Sidén och Kent Bertilsson. 
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Terminologi / Notationer 
Akronym / Förkortningar 

AMA Allmän Material- och Arbetsbeskrivning 

BIM Building Information Modell 

BSAB Byggandets Samordning AB 

CDL Centrala driftledningen 

CoClass Construction classification system 

EBR Elektrisk Byggnads Rationalisering 

EFA Energi Företagens Arbetsgivareförening 

Ei Energimarknadsinspektionen 

ESA Elsäkerhetsanvisningar 

PBL Plan och bygglagen 

PEX Tvärbunden polyeten 

PO Produktionsorganisationer 

REL  Riksförbundet energileverantörerna 

SEF Svenska Elverksföreningen 

SERN Statens Elransoneringsnämnd 

SVEL  Sveriges Elleverantörer 

VAST Vattenkraftföreningens stiftelse för Tekniskt 

Utvecklingsarbete  

WSP Wiliams Sale Partnership 

UR  Kraftindustrins Utbildningsråd 
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1 Introduktion 
WSP Systems i Skellefteå har, med anledning av att Vattenfall Eldistri-

bution AB:s kommande behov av släppa in nya aktörer på marknaden, 

ett intresse att undersöka hur man kan förändra olika sätt att upphandla 

framtida investeringar.  

Då tidigare investeringar har bidragit till driftproblem med ökade 

underhållskostnader vill man från företagens sida se vad som går att 

förändra under upphandlingsförfarandet rent tekniskt för att minimera 

framtida driftproblem av den art som finns idag. 

 

1.1 Bakgrund och syfte 

Dagens elnät har ett stort behov av underhåll och i många fall 

nyinstallationer av befintliga sträckningar. Många av dessa blev gjorda i 

samband med att statsmakten drev på en strukturomvandling för 

eldistribution under 60- och 70 talet. Då dessa idag närmar sig 40- 50 år, 

har man för avsikt att förnya den gamla utrustningen som finns idag, 

för att lättare kunna ansluta produktionen av intermittenta energislag 

och en förändrad förbrukning. Man har även bytt ut stora delar av den 

luftledning som funnits mot hängkabel/belagd lina och nedgrävd kabel 

för att bli mindre störningskänslig och med det färre driftavbrott. Då det 

fortfarande är mer än en tredjedel av vårt elnät som har en ålder över 40 

år, är tiden för nya investeringar knapp för att uppfylla den nya 

funktions- och driftstandarden på elnäten samt de nya leveransvillkoren 

som myndigheterna fastslagit. De äldre delarna i elnätet börjar bli av 

den tekniska karaktären att livslängden snabbt börjat ta slut och kräver 

en förnyelse. Detta har resulterat i att nyinvestringarna nära behöver 

fördubblas för att man ska hinna ta hand om alla äldre delar i dagens 

elnät innan dessa orsakar förstora avbrott.  
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Då Vattenfall Eldistribution AB och branschen i allmänhet har ett stort 

investeringsbehov framför sig de närmaste åren så finns det ett intresse 

att hitta lämpliga vägar för att släppa in nya aktörer på marknaden. Det 

gör att frågor uppkommer om hur det skall gå att få nya entreprenörer. 

Ett av problemen som finns är att befintliga entreprenörer inte hinner 

med att utföra investeringar i den ökade investeringstakt som nu sker.  

Nya metoder och ny teknik ställer att högre krav på hela kedjan allt i 

från beställare och projektörer fram till entreprenörer. Andra problem 

som följer med detta är bristen på nya projektörer och personal. För att 

hantera några av dessa frågor har det, som ett led av detta, identifierats 

ett behov att utforma upphandlingsunderlagen enligt AMA (Allmän 

Material- och Arbetsbeskrivning). Det med avsikt att intressera andra 

entreprenörer som idag anlitas och till stor del använder sig av EBR 

(Elektrisk Byggnads Rationalisering). 

 

1.2 Målsättning 

Målsättningen i detta examensarbete är att finna svar på de frågor som 

utgör olika problemställningar. Tanken är att rapporten skall genomfö-

ras med opartiska ögon där inte någon nedan specifik metod är favori-

serad. Problemställningarna som ska belysas och finna information 

kring i detta examensarbete är: 

• Hur påverkan av olika upphandlingsunderlag skiljer sig för kon-

struktion och byggteknik och hur dessa underlag påverkar framtida 

driftproblem samt därigenom framtida underhållskostnader med avse-

ende på kvalitetsaspekter. 

• Se skillnader på upphandlingsunderlagens innehåll för EBR/AMA och 

hur dessa påverkar den tekniska utvecklingen. 

• Fördelar och nackdelar med EBR gentemot AMA. 

• Belysa de hot och risker som finns med upphandlingar enligt AMA 

kontra upphandling via EBR. 
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2 Teori 
För att på ett tillfredsställande sätt kunna presentera svar på olika 

problemställningar som belyses i denna avhandling görs här först en 

genomgång av de olika områden som avhandlingen kretsar kring. De 

två olika områden som behandlas här är EBR och AMA. Till det så finns 

det en del olika typer av driftproblem som har anknytning till dessa. 

Elnätsföretagen står för stora investeringar inom en snar framtid. Man 

räknar med nära en fördubbling av investeringstakten i dagens elnät för 

att de ska klara av framtidens höga krav. En stor del av elnätet har idag 

en avsevärd ålder och mindre driftproblem. Det innebär att delar av 

elnätet behöver ersättas av nya anläggningar och komponenter istället 

för de som idag är uttjänta. Myndigheterna kommer även med nya 

funktions- och leveransvillkor som ska uppfyllas för elnätet. Till det så 

kommer en anpassning till framtida intermittenta elanläggningar i både 

stor och liten skala samt anpassningen till smarta elnät. 

 

2.1 Historik 

För att få en tydlig bild om aktörerna på elmarknaden så kommer här en 

kort historisk resumé. Fram till avregleringen 1996 bestod elkraftbran-

schen av två delar. Den ena delen var Vattenfall, som är ägt av staten, 

och den andra delen bestod av kommunägda elkraftföretag samt privat-

ägda industriföretag såsom Sydkraft (numera e.on) och Fortum. Dessa 

företag var i sig anslutna i en branschorganisation som hette Svenska 

Kraftverksföreningen och som sedan 1957 hade en stiftelse, VAST (Vat-

tenkraftföreningens stiftelse för Tekniskt Utvecklingsarbete), vars syfte 

låg i forskning och utveckling av kraftnätet. Till en början så var det 

svårt att veta vad produkter och arbete kostade när man skulle projek-

tera för nya linjer. Det fanns samtidigt väldigt många olika metoder hur 

man uppförde olika konstruktioner och samtidigt väldigt många olika 

typer av konstruktioner. Det resulterade i att man 1966 under VAST 

började utveckla ett färdigprissystem EBR (Elektrisk Byggnads Rational-

isering) som skulle underlätta i branschen. 1967 inkluderade man även 

Vattenfall i detta arbete. Man ville skapa en rationell standard för elekt-

riska distributionsanläggningar och byggmetoder för hur man uppför 

dessa. [1] [2] [3] 
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Åren mellan 1968-1970 var tillrinningen till vattenmagasinen knapp och 

en kall vinter 1969 med en ökad elförbrukning tillsammans med drift-

störningar på förbindelselänken mot Danmark gjorde att det infördes en 

elransonering av CDL (Statens Vattenfallsverk Centrala driftledningen). 

CDL bildats 1938 som en samarbetsorganisation för de stora kraftföreta-

gen och ombildades senare till Kraftsam år 1982). Detta gav även upp-

hov till SERN (Statens Elransoneringsnämnd). Kärnkraften gjorde även 

sitt intåg på den svenska marknaden när Oskarshamns första reaktor, 

O1, fasades in på kraftnätet 1971 för att sedan invigas året därpå. För att 

klara robustheten i elnätet och få bukt med driftproblemen som fanns i 

Sverige fortgick ett arbete med att ta fram gemensamma dimension-

eringsregler för kraftnäten. Dessa formulerades för det nordiska syste-

met 1972 av organisationen Nordel. Samtidigt kom CDL ut med en 

rapport som i sak beskrev att Sverige, för att klara sin framtida elför-

sörjning, innan 1980 skulle behöva bygga elva nya reaktorer och tretton 

till under efterkommande år. Det gjorde att man 1973 anslöt SEF 

(Svenska Elverksföreningen) till EBR-projektet tillsammans med VAST 

och Vattenfall. Vattenfall hade med kärnkraften inget intresse för att 

minska elförbrukningen, utan var beroende av en ökad konsumtion av 

kärnkraftsel för att garantera driftsekonomin i sina nya kärnkraftsan-

läggningar. Året 1974/75 beviljade vattenfall 1,5 miljarder kronor för 

utbyggnad av elnätet samt utveckling produktion, distribution och 

energianvändning. Detta var på sin tid en betydande summa.  [1] [2] [3] 

Efter sviterna av den stora oljekrisen 1973/74 ledde det till att det starta-

des ett statligt energiforskningsprogram. Man fick då in frågor som 

värmekraft och miljö. För att hantera alla dessa nya frågor utvidgades 

EBR-projektet 1980 även med PO-representanter (Produktionsorganisat-

ioner). [1]  

I början på 1990-talet hamnade Sverige i en ekonomisk kris. Efter att sett 

hur Storbritannien och Norge hade avreglerat sin elmarknad började 

man även i Sverige att undersöka huruvida man skulle avreglera el-

marknaden eller ej. Vattenfalls generaldirektör Carl-Erik Nyquist ville 

att distributionsmonopolet skulle upphöra och att elen skulle ses som en 

bulkvara samtidigt som elmarknaden skulle fungera på samma sätt som 

råvarumarknaden. Man ville även med avregleringen att sälj- och nät-

verksamheten skulle bli mer effektiva med stordriftsfördelar och effek-

tiviseringsprogram.   
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Det önskades helt enkelt att en större mängd småbolag skulle försvinna 

och sugas upp av de större jättarna även om det inte blev så. [2] [3] 

Som ett led i planerna på avreglering av den Svenska elmarknaden 

bolagiserades Vattenfall år 1992 med ansvar för elproduktion och elle-

veranser. Samtidigt bildar regeringen den nya myndigheten Svenska 

kraftnät som fick ta ansvar för stamnätet. Myndigheten blir där även 

balansansvarig för elsystemet i hela landet. [2] [3] 

Samtidigt till en följd av alla förändringar i samhället, från 1966 då EBR 

bildades till början av 90-talet, övervägde man att förändra konstellat-

ionen för aktörerna i EBR. Det resulterade i att man 1992 bildade en ny 

organisation för gemensam forskning, Elforsk, som stiftelsen VAST 

överfördes till och man tog över projektet med EBR. Man hade som 

syfte att samla den branschgemensamma forskningen för både el och 

energi. [1] [3] 

Den 1 januari 1996 genomfördes slutligen avregleringen av den Svenska 

elmarknaden och man ingick därigenom i den Nordiska elmarknaden. 

Därmed är marknaden öppen för att i konkurrens producera och sälja el 

på den nordiska elbörsen. Man trodde sig därigenom få sig ett lägre pris 

för konsumenterna. Den 1 november 1999 släpptes elhandelpriserna fria 

och kravet på timvis mätning slopades samtidigt som alla konsumenter 

kunde byta elleverantör utan kostnad. [1] [3] 

År 1997 bildades SVEL (Sveriges Elleverantörer), som ett led i avregle-

ringen, genom att SEF (Svenska Elverksföreningen) och REL (Riksför-

bundet energileverantörerna) gått samman. I detta skede tog SVEL även 

över verksamheten i UR (Kraftindustrins Utbildningsråd). Tre år senare, 

i slutet på år 2000, slogs SVEL ihop med Svenska Kraftverksföreningen 

och man bildade organisationen Svensk Energi. Genom dessa samman-

slagningar så kunde man genom Svensk Energi för första gången ha en 

och samma organisation för både elproducenter, elnätsföretag och 

elhandelsföretag. För att ytterligare knyta ihop alla delar med energi så 

bildade man, den 6 april 2016, en helt ny branschorganisation. Energifö-

retagen Sverige, genom att slå samman organisationerna Svensk Energi 

och Svensk Fjärrvärme. [1] [2] [3] 
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2.2 EBR:s system 

EBR (Elektrisk Byggnads Rationalisering) är ett system för att på ett 

rationellt sätt planera, bygga och underhålla elektriska distributionsan-

läggningar mellan spänningsintervallet 0,4-145 kV.  Systemet bygger på 

två kostnadskataloger som är uppdelade efter lokal- och optonät samt 

regionalnät. Dessa omfattar luftledningar, jordkabel och nätstationer 

och används sedan som underlag när man upprättar kostnadskalkyler 

för investeringar och underhåll i elanläggningar. [4] 

EBR:s huvudområde omfattar: 

• Konstruktioner  

• Satslagd materiel 

• Bygg-, drift-, underhållsanvisningar 

• Produktion- och byggtekniska anvisningar 

• Kostnadskataloger 

• ESA 

Konstruktioner innebär att det är konstruktionsritningar tillsammans 

med satslagd materiel, mekanisk dimensionering, tillverkningsritningar, 

jordningsteknik m.m. I EBR katalogen beskrivs konstruktioner som ”en 

rationell konstruktion, som skall vara beprövad eller noggrant provad, 

med typblad och satslagd materiel. Materielen skall vara standardiserad 

enligt IEC, CENELEC, SS-standard eller EBR:s tillverkningsritningar, 

eller annars standardiserad endast beträffande funktion och därmed 

oberoende av fabrikat” [H. Haegermark 2009][3]. Hos en del elnätsföre-

tag har man så kallat ”strategiskt materiel” för att man gjort vissa speci-

fika val av materiell. Vid Vattenfall Eldistribution omfattar det kablar, 

stationer och stolpar. Den startegiska materielen kan då lagerhållas på 

ett bättre sätt för att snabbt finnas till hands och arbetet blir mer stan-

dard betonat. En fördel med att lagerhålla strategisk materiel är att det 

ger ett enklare förfarande vid uppförande av anläggningen samt att man 

jobbar med beprövad kvalitet. Handlingar som ligger under konstrukt-

ioner får prefixet K i början. [4][7] 

Satslagd materiel är det material som ingår i materialsatser för respek-

tive konstruktion. Materialen i dessa satser är beräknade och dimens-

ionerade efter gällande normer. Det finns material som är icke satslagd 
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och innefattar hängdon, spänndon, kablar, skarvhylsor, grenklämmor, 

jordledarklämmor och isoleringsmaterial. [6] 

Anvisningar för bygg-, produktion-, drift- och underhåll finns som 

detaljerade instruktioner för hur man lämpligen skall gå till väga. Dessa 

instruktioner har olika tidsstudier som grund för att underlätta uppfö-

rande av anläggning, drift av anläggning och olika komponenter samt 

att hålla reda på de olika anläggningsdelarnas underhållsbehov. Under-

hållsanvisningar är uppdelade i två kraftiga ”pärmar” som beskriver 

ledningar och stationer. Dessa bygger krav myndigheter och olika 

tillverkare samt branschens erfarenheter. I dessa ”pärmar” finns det 

beskrivet olika typer av underlag för hjälp av besiktningar beroende 

anläggningstyp.  Både tillsyn och underhåll är beskrivet och vad man 

har för åtgärder efter besiktning. Handlingar som ligger under anvis-

ningar får prefixet A i början. [4][7] 

Kostnadskatalogen är ett instrument för elbranschen med vad man i 

olika uppdelade nivåer kan beräkna kostnader för och produktionstider. 

Kostnaderna är genomsnittskostnader och beräknas mot en faktor vid 

projektering. Kostnaderna är uppdelade i arbete, materiel, maskin och 

övrigt. [8] 

ESA finns för att på ett enkelt sätt kunna utföra ett arbete eller en åtgärd 

säkert med el utan att någon person skall komma till skada. Arbetet ska 

främja åtgärder för att åstadkomma en god arbetsmiljö. Anvisningarna 

som ligger till grund för arbete med EBR är ELSÄK-FS 2006:1, SS-EN 

50110-1, SS-EN 50110-2, Ellagen, Starkströmsförordningen SFS 2009:22, 

arbetsmiljölagen, AFS från Arbetsmiljölagen samt Svensk standard SS-

ISO 31000. [7] 

Då EBR ständigt utvecklas för att vara uppdaterad, revideras kataloger-

na en gång per år, för att gälla för nya metoder och myndighetskrav 

tillsammans med förändringar inom industrin. Andra delar som pris-

sättningar förändras av är nya tidsstudier och förändrade materialpri-

ser. Tidsstudier tillsammans med standardisering och satslagd materiel 

är ett sätt att rationalisera verksamheten. [4] 

Organisationen för EBR leds av en EBR-kommitté som är ansvarig och 

leder tre utskott.  

Dessa utskott är:  
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Ekonomiutskottet som har hand om bl.a. kostnadskatalogen och arbets-

studier.  

Teknikutskottet som har hand om bl.a. konstruktioner och underhåll. 

Hälsa-, miljö- och säkerhetsutskottet som har hand om frågor såsom 

ESA.  

Dessa utskott ansvarar i sin tur för varsina egna arbetsgrupper där det 

sitter med representanter för Svensk Energis medlemsföretag, Svenska 

kraftnät, EFA, Kommunala Företagens Samorganisation och PO-

representanter. [7]  

 

2.3 EBR:s uppbyggnad 

EBR:s kataloger är uppbyggda som en pyramid med sex nivåer, P1-P6, 

uppifrån och ned. Katalogerna är uppdelade i (KGL 1) lokal- och opto-

nät samt (KLG 2) regionalnät och omfattar luftledningar, jordkabel och 

nätstationer. För att få en schematisk bild och enklare förstå de olika 

nivåerna, visas i figur 2.1 hur kostnadskattalogens struktur är upp-

byggd. [7] 

Kostnadskatalogerna är uppbyggda i tre nivåer, P1-P3, som är redovi-

sade som underkataloger.  

 
Figur 2.1 Kostnadskatalogens uppbyggnad. 

Planeringskatalog P1 är underkatalogen för översiktliga kostnadsberäk-

ningar. Kostnaderna har beräknats genom att ta projekteringskatalogens 
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kostnader och räkna de genomsnittliga frekvenserna av dessa. För att 

kunna hålla underhållskostnader översiktligt används det totala antalet 

befintliga kunder, km ledning m.m. I P1 definieras de olika jordkabel-

områdena som city, tätort och landsbygd beroende på lednings-

längd/kund och typen av terräng. Kostnadsberäkningar under P1 får 

prefixet G i början. [7] 

Planeringskatalog P12 är ett mellanskikt mellan P1 och P2, som inte är 

en egen underkatalog, men som används då det råder lite specifika 

förhållanden som kräver lite mer av P2 nivåns noggrannare kalkyler. 

Det är framför allt vid jordkabel som ska plöjas ned eller läggas i kabel-

schakt som det skiljer sig från P1. Det kan du handla om anpassning om 

antalet kablar per km schakt eller frekvensen på antalet kabelskåp som 

behövs. Kostnadsberäkningar under P12 ligger under nivån P1 i kost-

nadskatalogen och får prefixet U i början. [7] 

För att visa på hur det kan se ut under nivå P1 och P2, visas här i tabell 

2.1 ett kort exempel på hur det kan se ut. Tabellen är ett exempel på en 

sammansättning av P12-kod. Efter att ha valt P1-kod U145 med löp-

nummer 24 får man fram att det rör sig om ett arbete i tätort (U145) 

samt att det rör sig om PEX 3x240 12kV. Därefter går man in och väljer 

vilka delar från nivå P2 som skall finnas med. I det här exemplet fram-

går frekvensen/volymen av det som valts och använts från P2-nivån. 

Längden för anläggningen är på 1 km. Alla val i tabell 2.1 är framtagna 

som genomsnittsvärden och kan behöva justeras inför varje enskilt 

projekt. Som hjälp till alla val om  vad som skall ingå, finns checklistor 

för att man inte skall missa någon väsentlig del som ställer till det i ett 

senare skede. 
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Tabell 2.1 Användandet av nivå P1, P12 och P2. 

Projekteringskatalog P2 har detaljerade kostnadsberäkningar inom 

elnätsverksamheten. P2 benämns ibland även som en beredningskatalog 

då man från P3 katalogens tider, genom antaganden av genomsnittliga 

frekvenser, beräknat fram tider och kostnader för P2. Man har följt upp 

ett stort antal beredningar från tidigare förekomna arbeten. För att 

kunna uppföra en mer detaljerad kostnadsberäkning är vissa delar i 

anläggningen inte angivna i frekvens. Det gäller utrustning såsom stolp- 

och nätstationer, frånskiljare och kabelavslutningar etc. Till flertalet av 

koderna i P2-katalogen finns kommentarer till kostnadernas omfattning. 

I P2-nivån består kostnadsberäkningarna av en 3-siffrig arbetskod följt 

av ett 2-siffrigt löpnummer för KLG1 och av en 2-siffrig arbetskod följt 

av ett 2-siffrigt löpnummer för KLG2. [7] 

Produktionskatalog P3 är den underkatalog som har detaljerade pro-

duktionstider inom elnätsverksamheten. Här har man gått tillväga lite 

olika i de bägge kostnadskatalogerna då dessa jobbar med olika spän-

ningar och konstruktioner. I KLG 1 beräknar man tiderna utifrån pro-

duktionsdata (P4) där förutsättningar och omfattning återfinns i EBR:s 

produktionsteknikska handlingar (PB och PU). För optonät är utveckl-

ingen fortfarande ung och tiderna baseras därför fortfarande på erfa-

renhetsvärden från ett flertal företag med ett större antal anläggningar. 

Ser man till tiderna i KLG 2 baseras även dessa på erfarenhetsvärden 

från ett flertal företag med ett stort antal anläggningar. Till det har man 

inkluderat metodstudier, produktionstekniska analyser och olika un-

derlag från resultatlönesystem. P3 katalogen kan vara ett bra hjälpmedel 

om man t.ex. vid produktionsplanering vill jämföra olika produktions-

P1-kod Arbete

U14524 Jordkabel Tätort PEX 3x240 12kV

P2-kod Antal Enhet Arbete/Kostruktion

13341 1,000 st Jordförbindelsemätning

14013 1,060 km Utdragning kabel > 2,5 <= 4,5 kg/m

14017 3,300 st Mantelprovning 3-ledarkabel

14027 1,600 st Skarv 12-24kV PEX 3x95-240

14056 2,600 st Avslut 12-24kV i hus PEX 3x50-240

15416 1,060 km PEX 3x240

31261 2,000 st Kopplingsarbete Hsp och Lsp

31262 2,000 st Avbrottsarbete 12-24KV

41120 0,500 st Flyttning och etblering 1 montör

41122 0,250 st Flyttning och etablering av kabelschaktmaskin

51001 0,500 st Grundläggande beredning. Fast tid/projekt
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tider vid val av olika metoder. P3-nivån är uppbyggd på samma sätt 

som P2 och består av en 3-siffrig arbetskod följt av ett 2-siffrigt löp-

nummer. Detta gäller för bägge kostnadskattalogerna. [7] 

För att visa på hur det kan se ut under nivå P3 och P4, visas här i tabell 

2.2 ett kort exempel på hur det kan se ut. Under P4-koderna finns all 

teknisk beskrivning och det satslagda materialet. Den tekniska beskriv-

ningen talar om hur utförandet skall gå till samt vilka säkerhetsbe-

stämmelser det finns runt utförandet. 

 

 
Tabell 2.2 Användandet av nivå P3 och P4. 

Produktionsdata P4 innehåller produktionstekniska handlingar som är 

uppdelade efter olika arbeten samt terräng- och markklasser. Handling-

Bestämning av produktionstider

43.110.003 Rigga upp och ned 

lintrumma, vikt 

>1000<1500 kg

1,0 3,624

43.110.013  Lindragning, fast tid 

medellång 

ledningssträcka 3x157 

Obelagd

0,7 1,81

43.110.014 Lindragning, fast tid 

medellång 

ledningssträcka 3x241 

Obelagd

0,3 0,868

43.110.113 Uppspänning, fast tid 

3x157 Obelagd

0,3 0,876

 

43.110.114

Uppspänning, fast tid 

3x241 Obelagd

0,7 0,463

S:a 7,64

990 14 Etablering, 

avveckling 

kabelschakt- 

maskin

st 41.110.101 Etablering och 

avveckling av 

arbetsplats

1,00 1,80

S:a 1,80

st 41.110.701 Koppla elaggregat till 

lastbil, lasta, tanka, 

ställ upp, kontrollera 

jordtag < 800 kVA

1,0 2,001 1,0

st 41.110.705

Anslutning, 

igångkörning och 

urkoppling av 

elaggregat < 800 kVA

1,0 2,001

st 41.110.714 Koppla elaggregat till 

lastbil, lasta och lossa 

tank, ställ upp, 

kontrollera olja, 

tanka,< 800 kVA

1,0 1,750 1,0

S:a 5,75 2,0

Etablering, 

avveckling av 

stort elaggregat

52990

DelstrLindragning fast 

tid, medellång 

sträcka, 3x157-

241 Obelagd

14815

Benämning arbete Frekv Distr.

elektr.
Maskin

Special

maskin

Timmar

Arb kod Löpnr
Arbete 

Konstruktion
Enh P4-kod
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arna i P4-nivån redovisar en beskrivning av arbetets omfattning, dess 

förutsättningar och krav på kompetens och genomförande. Handlingar-

na visar vilka resurser man har manuellt, maskinellt och i arbetsbe-

skrivningar för löpande arbetsmoment samt produktionsdata med 

kodsättning. Dessa utgör underlag för tiderna och beräkningsunderlaget 

för P3-nivån. Numreringen av P4-koderna är uppbyggda med huvud-

nummer 41-49 och en underliggande handling. Formatet ser ut som 

följande 41.100.199 och den underliggande numreringen är baserad på 

beteckningen av den handling man använder sig av. Handlingarna är 

uppdelade i tre grupper. 

 Gemensamma handlingar jordkabel/luftledning  PB 100-199  

 Luftledning  PB 300-399 

 Jordkabel  PB 500-599 

[7] 

Frekvensstudier P5 beskriver frekvensen av metodstudierna som finns i 

P6-nivån vid uppförande av de enklaste anläggningsdelarna, som det 

sedan ska byggas på. Det går på så sätt att få en bra kostnadsbild på 

även mer komplexa anläggningar då man här delat upp dessa tidsstu-

dier i enskilda anläggningsdelar. [7] 

Metodstudieunderlag P6 är den grundläggande nivån som innehåller 

mer detaljerade tidsstudier och kostnadsstatistik av mer väldefinierade 

arbetsmoment. Det är sedan dessa som ligger till grund för P5-nivån. 

Här återfinns metodbeskrivningar för hur man går tillväga med olika 

arbetsmoment. [7] 

 

2.4 AMA 

AMA (Allmän Material- och Arbetsbeskrivning) är ett referensverk som 

används för att rationalisera framtagningen av tekniska beskrivningar 

och utförandet av elektriska arbeten. För elektriska arbeten finns AMA 

EL 16 som tillsammans med RA EL 16 (Råd och Anvisningar) utgör den 

senaste generationen av AMA EL. AMA är uppdelat i ett flertal olika 

fackområden. Dessa är; Anläggning, El, Hus, VVS och Kyl. Sedan finns 

det några övergripande områden såsom AMA AF 12 (Administrativa 

föreskrifter), AB04 (Allmänna Bestämmelser) och ABT06 (Allmänna 

Bestämmelser för Totalentreprenader). [11] 
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AMA kom till under 1940-talet genom att Samarbetskommittén för 

byggnadsfrågor fick i uppdrag att utveckla metoder i byggande. Detta 

resulterade 1950 i ByggAMA samt RörAMA som var de första referens-

verken som började användas. Man hade ett behov att få till enhetliga 

och gemensamma regler för byggandet i Sverige.  När man byggde upp 

referensverken baserade man dessa på bra utförda arbeten i branschen 

där man använt material av god kvalitet. Man formulerade bra texter 

och ordnade dessa i en bra struktur så att man vid användande av AMA 

inte behövde skriva alla föreskrifter själv, utan att det räckte med att 

referera till AMA. [11] 

Med AMA som hjälp kan en projektör upprätta beskrivningar. Där man 

med koder, rubriker och beskrivande texter om tidigare beprövade 

lösningar, med avseende på utförande och material. Det som projektö-

ren gör är att referera till en AMA-text från ett av referensverken (RA), 

så denna slipper att missa många små detaljer, och kan istället fokusera 

på projektets mer specifika och väsentliga delar. När man har valt en 

kod eller en rubrik i beskrivningen, följer att överliggande struktur med 

och bifogas automatisk. Den stora vinsten med AMA blir att projektörer 

och entreprenörer förstår varandra och det går att bygga på lika villkor.  

Det går att dela in arbetet med att ta fram en beskrivning med AMA i 

fyra steg.  

(1) Inledning, där man ansluter AMA till rätt fackområde och rätt årtal 

för att få rätt version av AMA. Det går att ansluta till olika referensverk 

simultant, såsom AMA EL, AMA Anläggning, AMA Hus. Det viktiga är 

då att alla referensverk har sin version korrekt angiven. 

(2) Att föra in koder och rubriker i beskrivningen som motsvaras av det 

arbeta som ska utföras i projektet. Med det gjort så är det säkerställt att 

de kvalitetskrav man har i utförande finns i AMA.  

(3 ) Komplettera med en projektspecifik text. Alla texter i AMA är gene-

rella då det fungerar som en referens. Har man andra mer specifika 

behov så gäller det att specificera dessa delar. Det kan gälla dimensioner 

eller längder på kablar eller om dessa ska förläggas på något specifikt 

sätt. 

(4) Ändra AMA-texten om det skulle vara nödvändigt för projektet. 

Men man måste samtidigt vara väldigt tydlig med vad som ändrats. Det 
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måste framgå tydligt om det är en del av AMA-texten eller om det är all 

text under en viss kod eller en viss rubrik som ändras. [9] 

Pyramidregeln är den regel som bestämmer hierarkin för hur AMA:s 

koder och rubriker är ordnade. Det finns stora likheter med den struktur 

som finns i EBR där första nivån är övergripande och kommande nivåer 

fyller på med mer detaljerad information för var nivå, Se figur 2.2. Det 

innebär att när man anger en kod eller en rubrik som ligger en bit ned i 

pyramiden, så följer alla anvisningar och beskrivningar ovanför automa-

tiskt med på köpet. Man slipper i och med detta skriva dessa var gång 

man vill lägga till en komponent under samma rubrik som en tidigare. 

De övre rubrikerna är väldigt generella och blir mer och mer specifice-

rade ju längre ned i pyramiden man kommer. Vet man från början vad 

man har för krav, så spar det väldigt mycket jobb.  

 
Figur 2.2 klassificeringssystemet BSAB:s uppbyggnad. 

AMA bygger på ett klassificeringssystem som heter BSAB (Byggandets 

Samordning AB) och har, sedan slutet av 1970-talet, använts av den 

Svenska byggbranschen. Systemet ägs och förvaltas av Svensk Bygg-

tjänst och utgör även informationsstrukturen i AMA. Samtidigt pågår 

ett omfattande arbete att successivt övergå till det nya digitala klassifi-

kationssystemet CoClass som kommer att fungera som den nya generat-

ionens BSAB, genom branschprojekt BSAB 2.0. [10] 

Företrädesregeln är en tillämpningsregel med innebörden att kravtexten 

hos AMA kan skrivas bort i en beskrivning, från principen för pyramid-

regeln, genom att infoga en annan gällande text i dess ställe. Om det är 
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så att det skrivits en ny text på valfri nivå i pyramidstrukturen, så är det 

den nya texten som skall vara gällande före den text som redan står 

under samma nivå i referensverket. [9] 

RA EL 16 innehåller råd och anvisningar och är det referenssystem som 

används idag som hjälp för att upprätta tekniska beskrivningar. Dock 

har man påbörjat ett arbete med en uppdaterad kommande utgåva som 

kommer bli RA EL 19 och väntas utkomma till år 2019. RA EL 16 är det 

referensverk som är mer anpassad för beredningen och projektering 

inom el. Förutom tekniska beskrivningar och föreskrifter för el så inne-

håller råd och anvisningarna användbara mallar som underlätter för alla 

som jobbar med AMA och elanläggningar. Som komplement går det att 

använda sig av AMAs beskrivningsverktyg där det finns förslag på 

formuleringar av beskrivandetexter som kan ses som generella mallar. 

Det kan vara bra då det finns en viss risk med att se tillbaka förmycket 

på gamla projekt. Ett nytt projekt har alltid nya förutsättningar och det 

gäller att inte återanvända gamla beskrivningar utan att istället arbeta 

med checklistor och mallar. Refereringen i beskrivningen skall dock 

göras mot AMA EL 16 som är det referenssystem som används av 

entreprenörer och utförare idag. Även där kommer det att ske en upp-

datering i samband med råd och anvisningar. AMA EL 16 omfattar 

transmissionsnät, regionalnät, regionalnät och fastighetsnät. Referens-

verket är inte helt komplett alla gånger när man skall uppföra en an-

läggning. Man kan bli tvången att komplettera med några av de andra 

referenssystemen såsom AMA Anläggning. AMA revideras vart 3:e år 

där man genom en referensgrupp ser över alla kapitel för att anpassa 

AMA för nya myndighetskrav, regler och förändringar i branschen. [9] 

[10] 

För elsäkerhet gäller de regler som generellt finns för arbete med el. 

Några av dessa är ELSÄK-FS 2008:1-4 samt övriga gällande normer och 

föreskrifter, Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, anvisning om material 

och arbeten enligt EL AMA 16 gäller för i entreprenaden relevanta 

koder, arbetsmiljöverkets anvisningar och flertalet av Svensk Standard. 

[10] 

 

2.5 CoClass 

CoClass bygger fortfarande på det äldre systemet BSAB96, men är ett 

digitalt språk som är helt anpassat för digital modulering. Uppkomsten 

blev då man på många företag i branschen hade bristande kommunikat-
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ion mellan olika aktörer och ett behov att prata på ett standardiserat sätt 

genom att använda samma begrepp, terminologi och språk. Genom att 

branschen förändras och blir mer digital blir behoven annorlunda och 

det gamla systemet räcker inte till, utan behöver anpassas till BIM som 

är en modell för information. [12] 

BIM beskriver hur man ska digitalisera informationen, vart den ska 

hamna och vilken struktur informationen skall ha. Man kan då ha 

samma modell i designfasen, konstruktionsfasen och även i förvalt-

ningsfasen. CoClass är utvecklat av elva stycken arbetsgrupper med 

sammanlagt 150 specialister. Lite av drivkraften bakom CoClass är att 

det finns problem med kommunikationen mellan anläggningsinneha-

vare, projektörer, beställare, konsulter, entreprenörer och tillverkare. 

Några av problemen som idag upplevts är att informationen varit olika 

strukturerad. Informationen har varit lagrad på olika system vilket gjort 

att det är svårt att veta vad för information som är rätt. Det är lätt att 

information inte når fram till den där denna är önskad och leder till 

samordningsproblem. Detta är lite av de utmaningar som det arbetas för 

att få bukt med. [12] 

Några stora vinster med CoClass är att informationen får samma struk-

tur från olika leverantörer och beställaren har då lättare att få informat-

ionen att passa in. Det är inte heller bundet till något specifikt system, 

utan är mer transparent för flera system som kan använda det. Det leder 

även till att det blir lättare att samordna planerade underhåll då man 

inte får problemet med olika information i olika system.  

 
Figur 2.3 Kännetecknande för CoClass [Svensk Byggtjänst, 2018] 
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När man ser till CoClass så delar man in systemet i sex viktiga värden 

och visas i figur 2.3. Dessa värden är att det är digitalt, det är gemen-

samt, det gäller all byggd miljö, det inkluderar hela livscykeln, det är 

internationellt och det är framtidssäkert. [12] 

 

2.6 Vattenträd (Treeing) 

Vattenträd är ett fenomen där flytande vatten trängen in i en 

högspänningskabel vid gränslandet mellan ledare och skärm i kabeln 

och skapar korrosion. Då kabeln är spänningssatt bildas ett elektriskt 

fält i kabeln som påverkar jonerna i vattnet och leder till en integrerad 

nedbrytning av polymerisoleringen som finns i större delen av alla 

högspänningskablar. [13] 

 

Vattenträd får sin struktur genom dendritiska mönster som uppstår i 

hydrofoba polymerer hos dielektrisk kabelisolering. Detta sker när 

jonerna i vattnet genom den elektriska fältpåverkan av AC-spänning 

bryter ned isoleringen radiellt mot kabelaxeln och i linje med det elekt-

riska fältet. Stukturen får sitt utseende då det med en trädliknande bana 

skapat en elektrisk försämring genom isolerings väggen format struk-

turen av ett träd. Det går därför även att kalla vattenträden för elektro-

kemiska träd. [14] 

En stor del av de PEX- och XLPE isolerade kablar vi idag har lades ned i 

marken på 1960- och 1970 talet. Många av dessa kablar har idag fått 

problem med vattenträd då det under tiden dessa byggdes inte hade 

samma teknik som idag. Den största andelen kabel som det handlar om 

är kabel som är byggd för nominella spänningar mellan 12-24 kV. Vat-

tenträden uppkommer då man har en nedgrävd spänningslagd kabel 

som utsätts för fukt och orenheter. Isolationsmaterialet hos kablar av 

PEX-typ och XLPE-typ får vattenträd [15], se figurerna 2.4 och 2.5.  

Skarvarna på kabeln kan vara en initieringspunkt där det vid kabelns 

yta börjar med mickrosprickor i storleken µm där fibriller som spänner 

över gapet. Fukt tränger in som gör att det uppstår kontakt med korros-

ionszonen i kabelskärmen. [13]  

Detta är en process som pågår under 10-30 år innan nedbrytningen 

skapat en full vattenträdsstruktur och är påverkad av fukt inne i skar-

ven tillsammans med de elektriska fält som omger kabeln. I figuren 2.5 
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ser man hur vattenträd som har växt olika mycket. Tillslut får man ett 

träd som orsakar läckage. Det är det som hänt vid figur 2.4. [15] 

Vidare så är sällan vattenträd begränsade till endast skarvar och små 

partier på kabeln, utan finns det vattenträd så är det troligt att dessa 

finns längs med hela kabeln. Det gör att PEX- och XLPE isoleringens 

spänningshållfasthet försämras vilket kan leda till att det uppstår ett 

genomslag som vanligtvis ger ett jordfel. Detta skapar onödiga avbrott 

som kostar elbolagen och samhället stora summor, speciellt om nätet 

har en radiell struktur. [15] 

 
Figur 2.4 och 2.5 Ventilerade vattenträd på en XLPE kabelns isolation. [13] [14] 

Under 1990-talet blev tekniken bättre och nya konstruktioner utveckla-

des för att skarva PEX- och XLPE isolerade kablar. Det man gör är att 

lägga in en extra isolering runt ledarna med hjälp av svällband en extra 

isolering runt kabeln i form av en folie för att skydda mot inträngande 

fukt. Folien består av koppar eller aluminium beroende på materialet i 

den kabeltyp man använder sig av för stunden. [15] 

Det finns två vanliga typer av vattenträd. Ventilerade träd (vented 

trees), se figurerna 2.4 och 2.5, är vattenträd som uppstår vid isolering-

ens yta och växer sig nedåt genom isolationsmaterialet i riktning mot 

det elektriska fältet. Ventilerade vattenträd är den vanligaste typen av 

vattenträd och har en mer långsam tillväxthastighet än släta träd som är 

den andra typen av träd. Efter tillräckligt lång tid tränger ventilerade 

träden igenom hela isolerings tjockleken. Släta trädet (bow-tie trees) tar 

sin form inuti isolationsskiktet och växer utåt. Det ger upphov till 

symetriska mönster som ger detta träd typ sitt namn. Precis som med 

det ventilerade trädet växer vattenträdet längs de elektriska fältlinjerna. 

Släta träd är sällan den stora orsaken för kabelnedbrytning och upphör 

oftast med tiden. [14] 
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3 Metod 
Då ett av syftena med denna rapport var att utifrån minimal kunskap 

om EBR eller AMA initialt söka information för att besvara några för 

branschen intressanta frågeställningar. Tanken från våra uppdragsgi-

vare, WSP och Vattenfall eldistribution, var att vi inte skulle arbetat med 

EBR eller AMA för att vara färgade av den ena eller andra upphand-

lingsmetoden. Rapporten skall genomföras med opartiska ögon där inte 

någon av projekteringsmetoderna skall favoriseras då det kan färgas av 

tidigare erfarenheter. Samtidigt som det på kort tid skall utrönas om 

relevanta slutsatser. 

 

3.1 Genomförande 

För att kunna svara på den uppsatta målsättningen så var det viktigt att 

finna information om de problemställningar som ska belysas. Till en 

början var det nödvändigt att gå igenom material om EBR och AMA för 

att få en kunskap över uppbyggnaden och funktionen av dessa. Detta 

gjordes genom e-tjänster från Energiföretagen respektive Svensk bygg-

tjänst. I och med detta framkom det en rad olika frågeställningar som 

inte var så självklara att hitta relevant information om. För att hantera 

detta bokades det upp möten på Vattenfall distribution och WSP där de 

upparbetade frågeställningarna skulle avhandlas i samband med en 

fördjupning i arbetssätten med EBR och AMA. För att på ett mer tek-

niskt plan förstå det som skiljer i arbetssätten så har i denna rapport 

lyfts fram fyra olika perspektiv vid projektering. För dessa har det sedan 

visats under kapittel 4 hur strukturen för dessa ser ut.  

3.2 Litteraturstudie 

Teorikapitlet i examensarbetet har till största del baserats på litteratur-

studier genom e-tjänster, utbildningsmaterial och andra rapporter. Det 

har varit väldigt svårt att hitta relevant information då det inte finns 

mycket skrivet om detta. Många gånger är det företagsintern informat-

ion som man försökt hitta. Andra rapporter har sökts genom DIVA och 

biblioteksdatabaserna. Med rena sökord såsom EBR och AMA är det 

väldigt svårt att finna något av värde. Under processen har ny litteratur 

inhämtats succesivt vartefter det framkommit något som är av värde för 

denna rapport. 
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3.3 Genomgångar och utbildning 

Efter att ha fått en grund i teorin och ny kunskap om hur de olika ar-

betssätten fungerar mer rent praktiskt, kunde man skönja vad som 

skiljer dessa åt. Det går även att se på vad sätt de fungerar på ett snarlikt 

sätt. Det är då som det går att bryta ned problemställningarna i mindre 

komponenter för att kunna få till en bättre analys av problemen. Under 

arbetets gång, efter att fått en grunduppfattning, gavs det två kortare 

introduktionsutbildningar. Den ena gällde AMA och var förlagd hos 

WSP i Luleå där man till stor del idag jobbar enligt AMA då det även 

finns inom byggsektorn. Den andra kortare introduktionsutbildningen 

gällde EBR och var förlagd hos Vattenfall Eldistribution. Detta lede till 

en ökad insikt i likheter och skillnader mellan systemen. 

 

3.4 Intervjuer och personlig kommunikation 

Genom interjuver med personer på företagen gavs det bättre nyanse-

rade bilder av problematiken som finns under upphandling. Med hjälp 

av detta upprättades ett frågeunderlag som skickades ut till projektörer 

och entreprenörer i branschen. Detta underlag besvarades sedermera 

genom intervjuer och personlig kommunikation, men utgör en del av 

underladet som analysen baseras på. Till analysen har man senare haft 

en del kompletterande interjuver för att kunna utveckla vissa frågeställ-

ningar i större utsträckning. De initiala Frågeställningarna har tillsam-

mans med utskick och intervjuer blivit underlaget för resultatet längre 

fram i denna rapport.  
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4 Design 
För att kunna få en uppfattning om den tekniska skillnaden kommer det 

i detta kapitel att göras ett försök visa på skillnaderna mellan EBR och 

AMA ur fyra perspektiv vid projektering. Det som jämförs är hur vad 

som är inkluderat i respektive projektering. De fyra områdena som 

jämförs är luftledning, kabelläggning, jordning och nätstationer. För att 

göra jämförelsen överskådlig ligger tonvikten på vilka krav och 

standarder som skall efterföljas.  

EBR beskriver på ett mer direkt sätt hur ett utförande skall gå till. 

Genom att kostnadskatalogen är hierarkisk väljer man i flera steg det 

som planeras och projekteras.    

Från kostnadskatalogen fås olika arbetskoder som i sin tur innehåller 

olika produktionsdata som beskriver hur arbetat skall utföras och med 

vilka resurser som är nödvändiga. Produktionsdatabladen är uppdelade 

med följande underrubriker: 

Inledning 

1 Omfattning 

2 Förutsättningar  

3 Resurser 

4 Arbetsbeskrivning 

Anläggningar upprättade genom användande av EBR följer listade 

standarder. Sedan tillkommer, genom kostnadskatalogen, 

dimensionering i form av bl.a. stolpavstånd, fästmateriel, 

ledningsavstånd och skarvning. [5][6] 

 

AMA är uppdelat i byggdelar och produktionsresultat. Varje rubrik 

innehåller råd och anvisningar där projektören anger den data som skall 

finnas med i varje rubrikpunkt. Detta för att konsulten/utföraren i AMA 

skall kunna se anvisningar om hur utförandet skall ske och vilka data 

som skall följas vid beräkningar. Varje rubrik innehåller vad som skall 

finnas med i kravtexten och vilka standarder som måste följas. Tack 

vara sin hierarkiska struktur medföljer alla krav och standarder som 

ligger i dem underliggande lagren. Det är sedan fritt för entreprenören 

att utföra arbetet på valfritt sätt och med valfri utrustning, så länge alla 

krav och standarder uppfylls. 
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I RA EL 16 finns under varje aktuell kod och rubrik olika kravtexter som 

beskriver anläggningens minikrav. Dessa ligger i punktform när man 

går in i AMA och är ganska omfattande. Det förekommer även 

referenser till författningar och svensk standad för olika delar när det 

inte finns något specifikt upparbetat för AMA. 

 

De bägge metoderna är väldigt olika och resulterar i olika 

upphandlings- underlag som måste tolkas utifrån vilken metod man 

använder sig av. Oavsett metod krävs att det finns tillgång till någon av 

referensverken för att kunna upprätta eller tolka de olika 

upphandlingsmetoderna. Rent tekniskt är dessa upprättade på olika 

sätt. 

 

4.1 Luftledning EBR 

Gemensamt för friledningskorsningar enligt SS 436 02 61 – 63 

Riktlinjer för friledningar max 52 kV samt PEX-belagda ledare, max 24 

kV. 

Övriga korsningar SS-(SEN) normerade luftledningskorsningar: 

SS 436 02 10 

Starkströmsledning (hängkabel eller hängspiralledning), högst 600 V, 

över allmän väg. 

SS 436 02 11  

Starkströmsledning (hängkabel eller hängspiralledning) högst 600 V, 

över icke elektrifierad järnväg. 

SS 436 02 12 

Starkströmsledning (hängkabel eller hängspiralledning), högst 600 V, 

under svagströmsledning. 

SS 436 02 20 

Lågspänningsledning (friledning), under svagströmsledning. Dubbla 

nolledare. 

SS 436 02 21 

Lågspänningsledning (friledning), under isolerad svagströmsledning. 

Enkel nolledare. 

SS 436 02 23 

Lågspänningsledning (friledning), under isolerad svagströmsledning. 

Enkel nolledare. 
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SEN 36 02 57 

Högspänningsledning (friledning) högst 66 kV, över annan ledning för 

högspänning. Skyddslina. 

SEN 36 02 58 

Högspänningsledning (friledning) högst 66 kV, över allmän väg. 

Linskydd. 

SS 436 02 65 

Högspänningsledning (hängspiralkabel utan skärm), 1 - 24 kV, över 

allmän väg. 

SS 436 02 66 

Högspänningsledning (hängspiralkabel utan skärm), 1 - 24 kV, över 

järnväg. 

SS 436 02 80 

Högspänningsledning (metallskärmad hängkabel eller metallskärmad 

hängspiralkabel), 1,0 - 24 kV, över allmän väg (tillämpas för exempelvis 

Excel-kabel). 

SS 436 02 81 

Högspänningsledning (metallskärmad hängkabel eller metallskärmad 

hängspiralkabel) 1.0 - 24 kV, över järnväg (tillämpas för exempelvis 

Excel-kabel). 

 

Beräkningsgrunder: 

Starkströmsföreskrifterna ELSÄK 1999:5 

Nya Starkströmsföreskrifter har getts ut under 2003 och kommer att 

gälla tidigast 2004-07-01 och senast 2006-06-30 

Standard SS-EN 4210101 

Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 kV AC 

SS 4360101-07 

Konstruktionsstandard för kraftledningar "Dimensionering av 

friledningar för starkström" 

SS-EN 50 423 

Konstruktionsstandard för kraftledningar upp till och med 45 kV 

nominell spänning (konstruktionsspänning 52 kV). 

Denna standard ersätter SS 4360101-07 "Dimensionering av friledningar 

för starkström" under år 2005 
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SS-EN 50 341 

Konstruktionsstandard för kraftledningar över 45 kV nominell spänning 

(konstruktionsspänning 52 kV) 

SS 4210710 

Isolation för elektriska friledningar för starkström. 

Belagda linor SS 4241463 

PEX-belagda linor för friledningar med märkspänning 12-24 kV, 

konstruktion och provning. 

Denna standard kommer att ersättas av en SS-EN standard upp till och 

med 36 kV nominell spänning under 2004.  

För standard gällande "Belagda linor för friledningar med 

konstruktionsspänning max 52 kV", är ett förslag till standard under 

utarbetning (2004-03). Förslaget gäller för konstruktion och provning. 

För byggnation med spänning 24 -52 kV hänvisas till detta förslag. 

[5][6] 

 

4.2 Luftledning AMA 

AMA:s referensverk skiljer på byggdelar och produktionsresultat mel-

lan sina rubriker. Nedan visas de koder och rubriker som berör luftled-

ningar i AMA. [9]  

 

Byggdelar:      

  6 EL- OCH TELESYSTEM     

    63 ELKRAFTSYSTEM     

      63.B Eldistributionsnät     

        63.BB Högspänningsnät    

          63.BBB Högspänningsnät för växelström   

            63.BBB/2 Högspänningsnät för växelström - luftledningsnät 

        63.BC Lågspänningsnät    

          63.BCB Lågspänningsnät för växelström, högst 1 000 V  

            63.BCB/2 Lågspänningsnät för växelström - luftledningsnät 

              63.BCB/21 Lågspänningsnät för växelström - friledningsnät 

              63.BCB/22 Lågspänningsnät för växelström - hängkabelnät 

              63.BCB/23 Lågspänningsnät för växelström - hängspiralkabelnät 
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Produktionsresultat:        

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 

TELESYSTEM      

  SB ELKANALISATION, FÖRLÄGGNINGSMATERIEL M M      

    SBC STOLPAR M M     

      SBC.1 Stolpar för ledningar    

        SBC.11 Stolpar för kraftledningar och teleledningar   

      SBC.3 Stagmateriel m m till stolpar e d    

        SBC.31 Stagmateriel till stolpar för kraftledningar och teleledningar   

    SBL "FÄSTDON FÖR APPARATER, EL- OCH TELEKABLAR, 

LEDARE MM"     

      SBL.2 Fästdon för el- och telekablar, ledare m m i luftledning    

        SBL.21 Fästdon för kablar i luftledning   

        SBL.22 Fästdon för tråd och linor i friledning   

  SC EL- OCH TELEKABLAR M M      

    SCQ HÄNGKABELLEDNINGAR     

      SCQ.8 Diverse förläggning av hängkabelledningar    

        SCQ.82 Hängkabelledningar i eller på stolpe e d   

          SCQ.821 Hängkabelledningar på ledningsstolpar e d  

    SCR HÄNGSPIRALKABELLEDNING     

      SCR.8 Diverse förläggning av hängspiralkabelledning    

        SCR.82 Hängspiralkabelledning i eller på stolpe e d   

          SCR.821 Hängspiralkabelledning på ledningsstolpar e d  

  SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM      

    SDB ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR     

      SDB.2 Skarvar    

        SDB.21 Skarvar på friledning i elkraftsystem 
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4.3 Kabel EBR 

EBR konstruktioner KJ41:15 - Kabelförläggning max 145 kV behandlar 

förläggningskonstruktioner för kablar i mark med märkspänning max 

145 kV samt skarvar och avslut för samma spänningsnivå. KJ41:15 har 

baserats på SEK handbok 429, Kabelförläggning i mark och har 

kompletterats med skarvar och avslut från KJ 25. 

EBR konstruktioner KJ42:17 - Handbok Kabelslangförläggning 

behandlar kabelslangförläggning eller slangplöjning som tidseffektivt 

sätt möjliggör ett alternativ för kabelförläggning i glesbygdsmiljö. 

Standarder för kabel i EBR: 

SS 401 03 82 Kablar ‒ Ordlista 

SS 424 14 07 Kraftkablar ‒ Egenskaper vid kortslutning 

SS 424 14 16 Kraftkablar ‒ PEX-isolerad kabel med märkspänning 7/12 

till 21/36 kV ‒ Konstruktion och provning 

SS 424 14 17 Kraftkablar ‒ PEX-isolerad kabel och tillbehör med 

märkspänning 30/52 kV till 98/170 kV ‒ Provning 

SS 424 14 18 Kraftkablar med märkspänning 0,61/1 kV ‒ Konstruktion 

och provning 

SS 424 14 19 Kraftkablar ‒ Provningsmetoder 

SS 424 14 24 Kraftkablar ‒ Dimensionering av kablar med märkspänning 

högst 0,6/1,0 kV med 

hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd vid 

kortslutning 

SS 424 14 45 Kraftkablar ‒ Skarvar och avslutningar för kabel med 

märkspänning 3,6/6(7,2) kV ‒ 

20,8/36(42) kV ‒ Allmänna fordringar vid provning 

SS 424 14 37 Kabelförläggning i mark 

SS 424 14 38 Kabelförläggning i byggnader 

SS 424 17 01 Kraft-, styr- och installationskablar ‒ Typbeteckningar 

(svenska) 

SS 424 17 02 Kraftkablar och installationskablar ‒ Typbeteckningar 

(europeiska) 

SS 424 17 20 Kraftkablar och installationskablar ‒ Partmärkning och 

mantelmärkning 
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SS-EN 501 09-1 Handverktyg för kontaktpressning 

SS EN 50393 Kraftkablar ‒ Skarvar, isolerade kabeländar och 

utomhusavslutningar för kabel med 

Märkspänning 0,6/1 kV ‒ Allmänna fordringar och provning 

SS-EN 608 11 Kablar ‒ Allmänna provningsmetoder för material i 

isolering och mantlar 

SS EN 60228 Kraftkablar och installationskablar ‒ Ledare 

SS-EN 61238-1 Kablar ‒ Förbindningsdon för kraftkablar med 

märkspänning upp till 36 kV (Um 42 

kV) utförda genom kontaktpressning eller annan mekanisk metod ‒ Del 

1: Fordringar och provning 

SS EN 61386-1 Elinstallationsrör med tillbehör ‒ Del 1: Allmänna 

fordringar 

SS EN 61386-24 Elinstallationsrör med tillbehör ‒ Del 24: Särskilda 

fordringar ‒ Kabelskyddsrör för förläggning i mark 

SS-EN 12201-2 Plaströrssystem ‒ Trycksatta rörsystem för 

vattendistribution och för avlopp ‒ PE (polyeten) ‒ Del 2: Rör AMA 

Anläggning  

[5][6] 

 

4.4 Kabel AMA 

AMA innehåller under rubriken hänvisning till aktuella standarder 

samt RA EL 16 om vad som bör finnas med i kravtexten. 

Beakta SS 4370102 och IBH 14 tillsammans med nätägarens tillämp-

ningsbestämmelser. Högspänningsnät ska uppfylla kraven i SS-EN 

50522 och SS-EN 61936-1  

ELSÄK-FS 2008:1 och ELSÄK-FS 2010:1. 

Byggdelar:       

6 EL- OCH TELESYSTEM      

  63 ELKRAFTSYSTEM     

    63.B Eldistributionsnät    

      63.BB Högspänningsnät   

        63.BBB Högspänningsnät för växelström  

          63.BBB/1 Högspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller 

hus 
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      63.BC Lågspänningsnät   

        63.BCB Lågspänningsnät för växelström, högst 1 000 V  

          63.BCB/1 Lågspänningsnät för växelström - kabelnät i mark eller 

hus 

 

Produktionsresultat:       

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESY-

STEM      

  SC EL- OCH TELEKABLAR M M     

    SCB KRAFTKABLAR    

      SCB.1 Ytmonterade kraftkablar   

        SCB.13 Kraftkablar i schakt  

      SCB.7 Kraftkablar i mark och vatten   

        SCB.71 Kraftkablar på kabelbädd i mark  

        SCB.72 Kraftkablar i kabelskyddsrör i mark  

        SCB.73 Plöjda kraftkablar  

  SD SKARVAR, FÖRBINDNINGSDON O D I EL- ELLER TELESYSTEM     

    SDB ELEKTRISKA FÖRBINDNINGAR OCH SKARVAR    

      SDB.2 Skarvar   

        SDB.22 Skarvar på kabel i elkraftsystem  

          SDB.221 Skarvar på kraftkabel  

[9] 

 

4.5 Jordning EBR 

Starkströmsföreskrifterna ELSÄK-FS. 

SS-EN 50341 Elektriska luftledningar över 1 kV (AC). 

SS 436 40 00 Elinstallationer I byggnader – utförande av elinstallationer 

för lågspänning. 

SS EN 61936-1 Starkströmsanläggningar med nominell spänning över-

stigande 1 kV AC. Allmänna fordringar. 

SS-EN 50110-1 Skötsel av elanläggningar. 

SEK Handbok 438:2, SS-EN 61936-1 och SS-EN 50522 med Högspän-

ningsguiden. 

Telestörningsnämndens TSN, meddelande Nr 21 ”Avstånd mellan 

högspänningsledningar och lågspännings-, teleanläggningar med mera. 
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EBR KJ 59 Nätstationer 12-24/0,4 kV. 

EBR K4 Nätstationer i luftledningsnät 12-24/0,4 kV. 

EBR IN 066 Åskskydd av distributionsanläggningar. 

EBR B17 Kapacitiva jordfelsströmmar i kabelnät på landsbygden. 

EBR Handbok Luftledningspraxis. 

[5][6] 

4.6 Jordning AMA 

Nedan visas de koder och rubriker som berör jordning i AMA. 

Byggdelar:       

6 EL- OCH TELESYSTEM      

  66 SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK SEPA-

RATION     

    66.B System för spänningsutjämning i elkraftsystem    

      66.BB System för jordning i elkraftsystem   

        66.BBB Systemjordning i elkraftsystem  

          66.BBB/1 Systemjordning i elkraftsystem - system med gemensam 

jordning 

          66.BBB/2 Systemjordning i elkraftsystem - system med skilda 

jordningar 

    66.C System för spänningsutjämning i teletekniskt system    

    66.G System för potentialutjämning    

      66.GC System för funktionsjordning och funktionsutjämning   

 

Produktionsresultat:       

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESY-

STEM      

  SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH 

ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 

    SEB RELÄER OCH RELÄSKYDD    

      SEB.2 Reläskydd  

[9] 
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4.7 Nätstationer EBR 

Nätstationer K4:93 

SSEN60529 Kapslingsklasser för elektrisk materiel. 

SSEN60439 Bestämmelseserie för kopplingsutrustning, kabelskåp m m. 

Nätstationer 

SS4210165 Beräkning av kortslutningsströmmars mekaniska och ter-

miska verkan. 

SS4210510 Isolationskoordinering i nät med nominell spänning 1 kV. 

SS4210710 Isolation för elektrisk friledning för stark ström. 

SS-EN50423 Dimensionering av friledning för starkström. 1-45 kV 

SS-EN50341 Dimensionering av friledning för starkström. > 45 kV 

SS4360261-63 Luftledningskorsningar. 

Fördelningsstationer KJ58:96 

SS-IEC-694 Kopplingsutrustningar för spänning över 1 kV - gemen-

samma avsnitt i 

standarden. 

SS-IEC-517 Gasisolerade metallkapslade ställverk > 72,5 kV 

SS-IEC-298 Metallkapslade ställverk med märkspänning < 52 kV 

SS-4362101 Ställverksrum i byggnad 

Nätstationer KJ59:08 

SS-EN/IEC62271-202 huvudstandard för prefabricerade nätstationer 

Uppställning av nätstation A 514  

[5][6] 
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4.8 Nätstationer AMA 

Nedan visas de koder och rubriker som berör nätstationer i AMA. 

Byggdelar:       

6 EL- OCH TELESYSTEM      

  63 ELKRAFTSYSTEM     

    63.C Transformator- och fördelningssystem    

Produktionsresultat:       

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH TELESY-

STEM      

  SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER     

    SKB KOPPLINGSUTRUSTNINGAR    

      SKB.1 Utomhusställverk   

        SKB.11 Luftisolerade ställverk utomhus  

        SKB.12 Gasisolerade ställverk utomhus  

      SKB.2 Inomhusställverk   

        SKB.21 Högspänningsställverk inomhus  

          SKB.211 Luftisolerade högspänningsställverk inomhus 

          SKB.212 Gasisolerade högspänningsställverk inomhus 

        SKB.22 Lågspänningsställverk inomhus 

[9] 
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5 Genomförande 
Efter en fördjupning i området kring EBR/AMA och de initialt ställda 

frågeställningarna, var det önskvärt att bryta ned målen i mindre bitar 

fär att lättare hantera dessa. För att få ett bra grepp om frågeställningen 

så redovisas här nedan frågeställningarna nedbrutna i mindre enheter 

för att lättare kunna redovisas och analyseras.  

Det är för en analys även intressant att se vad som händer med elnätet i 

stort. Detta för att man ska få en bättre förståelse för den initiala fråge-

problematiken som denna rapport handlar om. 

 

 • Hur påverkan av olika upphandlingsunderlag skiljer sig för kon-

struktion och byggteknik och hur dessa underlag påverkar framtida 

driftproblem samt därigenom framtida underhållskostnader med avse-

ende på kvalitetsaspekter. 

- Hur kvalitetssäkras upphandlingar enligt/inom EBR/AMA? 

- Hur viktiga är kraven på material gentemot den ekonomiska kostna-

den?  

- Vad finns det för framtida behov och utmaningar?  

- Hur arbetsmetod enligt EBR/AMA påverkar valet av konstruktioner 

och byggteknik? 

 

• Se skillnader på upphandlingsunderlagens innehåll för EBR/AMA och 

hur dessa påverkar den tekniska utvecklingen.   

- Hur påverkar EBR/AMA den tekniska utvecklingen?  

- Hur upplever branschen huruvida det är svårt att hitta entreprenörer / 

utförare / projekterare / beredare för arbete enligt EBR?  

- Skulle du se några fördelar att ha en färdig prissättning samt tidsstu-

dier implementerat i AMA? 
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• Fördelar och nackdelar med EBR/ AMA. 

- Fördelar och nackdelar med EBR såsom tidsstudier, färdig prissätt-

ning?  

- Vad är det som påverkar prissättningskonstanten vid färdig prissätt-

ning med EBR?  

- Fördelar och nackdelar med AMA såsom marknad, effektivitet?  

- Vad ses som  styrkor respektive svagheter vid arbete med AMA?   

 

• Belysa de hot och risker som finns med upphandlingar enligt AMA 

kontra upphandling via EBR. 

- Vilka hot och risker finns vid upphandling med EBR? 

- Vilka hot och risker finns vid upphandling med AMA?  

 

• Nya investeringar i elnätet. 

- Hur ser åldersstrukturen ut på befintligt ledningsnät? 

- Hur ser utvecklingen mot smarta elnät ut? 
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6 Resultat 
För att förstå de allt större satsningarna på förnyelse som sker med 

elnätet idag, så kan det vara intressant att se lite på vad som tros hända i 

den närmaste framtiden. Detta är intressant för problemställningarna. 

Samhället ställer större krav på leveranssäkerhet vilket leder till att man 

i större grad förlägger kabel i mark. En ökad andel intermittenta energi-

slag, främst från vindkraft, gör att elnäten ska klara en annan typ av 

flexibilitet i sin infrastruktur.  

 

6.1 Påverkan av olika upphandlingsunderlag 

Hur påverkan av olika upphandlingsunderlag skiljer sig för konstrukt-

ion och byggteknik. Hur dessa underlag påverkar framtida driftproblem 

och därigenom framtida underhållskostnader med avseende på kvali-

tetsaspekter. 

För att undvika framtida driftproblem i möjligaste mån gäller det att 

försäkra sig om kvaliteten på framtida konstruktioner. Ser man först till 

EBR så har det genom kostnadskatalogen en historik på tidigare jobb 

där utförandet finns dokumenterat i de tekniska beskrivningarna. Detta 

gör att man med tiden fått ett bra statistiskt underlag för hur utfallen 

har blivit för de olika gjorda arbetena. Då arbetsmetoder och utrustning 

finns väl beskrivna går det att följa upp hur tidigare uppförda anlägg-

ningar mår idag. Detta ligger sedan som underlag för framtida arbets-

sätt eller förändringar. Då man har en standard och mycket av materi-

alet standardiserat och satslagd får man i regel den kvalitet som utlo-

vats. Detta gör att det även tar längre tid innan nyare teknik och nytt 

material hittar in på marknaden med EBR- systemet, vilket är en skill-

nad mot AMA. Sett ur en kvalitativ synvinkel kan det vara bra då det 

med EBR är mindre nytt material som kan orsaka framtida problem. Det 

är lättare för en projektör att se till behovet 5-10 år fram i tiden och 

beräkna kostnader för framtida underhåll. Samtidigt som kostnadskata-

logen ger en grov överblick om vart framtida investeringskostnader 

kommer att hamna och därigenom göra en kalkyl för dessa.  

 

 



Skillnader i upphandling mellan 

EBR och AMA  

Jonas Andresen 

6 Resultat 

2019-09-11 

 

35 

Ser man till AMA så ställer det något högre krav på projektören och 

dennes skicklighet. Då AMA är mer projektspecifikt är det viktigt att på 

ett väl sett formulera de krav man har för att minimera framtida drift-

problem. Man börjar med att använda sig av referensverket (RA) men 

kan behöva komplettera detta mer specifikt i vissa delar. Det är lättare 

att implementera ny teknik då man inte har samma historia på tidigare 

jobb på samma sätt som EBR har genom sin kostnadskatalog. Det är 

även svårare att specificera en produkt av en viss modell och ett visst 

fabrikat då man inte har satslagt material. Man ställer endast kraven i 

upphandlingsunderlaget, sedan är det upp till entreprenören att upp-

fylla kraven och lämna ett pris. Ser man till underhållet för en anlägg-

ning så finns det tabeller som säger hur ofta vissa komponenter ska 

inspekteras eller underhållas. Däremot går det inte att på samma sätt 

beräkna en framtida kostnad för detta på samma sätt som EBR. För att 

kvalitetssäkra en anläggning med AMA så utser beställaren en besiktare 

enligt som i sin tur skapar en arbetsgrupp. Besiktningarna utförs seder-

mera löpande efter en kontrollplan samt enligt PBL.  

 

6.2 Teknisk påverkan av skillnad på upphandlingsunderlag 

Se skillnader på upphandlingsunderlagens innehåll för EBR/AMA och 

hur dessa påverkar den tekniska utvecklingen.   

Ser man till den tekniska utvecklingen med EBR är det svårare att im-

plementera ny teknik. Kraven är större på att produkterna och materi-

alen skall vara testade innan man börjar använda dessa. Den hårda 

standardiseringen gör att man vet vad man har, men inte vad man får. 

Det strategiska materialet man använder sig av får kosta något mer, 

samtidigt som man vet hur utfallet och funktionen blir. Man ska komma 

ihåg att EBR är ett komplett system som har lång historik bakom sig. 

Om det ska implementeras något nytt i EBR skall det komma från den 

eller de arbetsgrupper som idag sitter och förändrar och uppdaterar 

kostnadskatalogerna. Att ta till sig ny teknik är svårare och tar längre tid 

i EBR.  

Detta kan vara problematiskt vid teknikskiften eller samhällsföränd-

ringar. Risker kan ses i fjärrstyrningsteknik där det kan bli lite bromsat. 

Det kan då gälla för utbyggnad av kommunikation och fjärrstyrning 

med komponenter och stationer ute på elnätet. En annan stor förändring 

som är i ett generationsskifte är införandet av smarta elnät. Det skulle 

vara bra att se en större utveckling i framtida fjärrstyrningssystem. 
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AMA har inte samma påverkan på den tekniska utvecklingen då kraven 

förändras från projekt till projekt. Eftersom AMA är friare vid utform-

ningen av krav kan det vara lättare att tänka i nya banor och integrera 

ny teknik vid en projektering. Man har inte heller några färdiga stan-

darder för olika produkter. Då man bygger upp varje enskilt projekt 

från grunden är det mer vid utformningen av upphandlingsunderlaget 

som styr huruvida man använder sig av ny teknik. Det finns inga fär-

diga lösningar eller prisbilder, bara man följer standarden i AMA och de 

krav som finns för elsäkerhet. Sedan är det upp till entreprenören att 

välja material från en lämplig leverantör så länge de uppfyller kraven. 

Beställaren får sedan endast ett pris att ta hänsyn till utifrån det upp-

handlingsunderlag som ligger till grund. Det som kan vara viktigt att 

tänka på nu när allt blir mer digitaliserat är frågor såsom hur man vill 

ha informationen och i vilket format om man använder sig av olika 

system. Kompabiliteten mellan olika programvaror har på senare tid 

blivit en viktig fråga. AMA är generellt mer flexibel för framtida behov. 

 

6.3 För och nackdelar med EBR/AMA 

Ser man till EBR så har det en stor fördel med sina tidsstudier då det 

leder till att man får en bättre uppfattning om vad saker borde kosta 

redan i ett tidigt stadie. Det gör det lättare att både projektera och att 

följa upp tidigare utförda arbeten och skapa sig en god överblick över 

sina anläggningar. Det går med enkla medel göra en grov uppskattning 

av ekonomin och tidsåtgången i nya projekt. Det är en av de större 

fördelarna med en färdig prissättning. Den färdiga prissättningen 

stämmer bra överens med ca 94 % av markförhållandena. EBR tenderar 

att stämma bättre desto större ett anläggningsprojekt är. 

Nackdelen med EBR är att det inte är fullt så flexibelt. På samma sätt 

som överblicken av kostnaden var lätt att få, verkar det vara lite av 

motsatsen när det gäller detaljnivån. Kostnadskatalogen är baserad på 

ett genomsnitt av många tidigare jobb och har svårare att ta hänsyn till 

terräng och transporter. Både entreprenörer och delvis projektören 

måste skapa sig en god uppfattning om markförhållandena för att 

utifrån dessa justera prissättningen. Man använder sig av ett system där 

man har en faktor som multipliceras med priset beroende på om förhål-

landena är lätta, medel eller svåra.  

Även om större delen av markförhållandena är av typen medel så finns 

det alltid en osäkerhetsfaktor när man ska lämna ett anbud. 
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AMA har fördelen att det är väldigt anpassningsbart och att det i projek-

teringen lätt går att styra efter specifika behov. Det är även lättare att 

anpassa upphandlingen efter de förhållanden som faktiskt råder på den 

specifika platsen och anpassa upphandlingen efter det. Det är även ett 

lätt och smidigt system som kan anpassas till projektstorlek. Det gör det 

lättare för en entreprenör att planera och räkna på jobbet då det är 

projektet som står mer i centrum snarare än den ekonomiska kalkylen. 

En entreprenör är friare att själv hitta lösningar på ett problem så länge 

det inte strider mot några krav eller specifika specifikationer. En annan 

fördel som implementeras i AMA är det nya klassificeringssystemet 

BSAB 2.0 som är digitalt och har en koppling mot BIM. Det gör att det är 

lättare att dela informationen, samt skicka till olika system mellan 

projektörer, konstruktörer, entreprenörer och leverantörer.  

Nackdelen med AMA är att det inte alltid stämmer överens med det 

kalkylerade resultatet. Entreprenören gör det jobb som framgår av 

upphandlingen och fakturerar därefter det antal timmar som det tagit 

att utföra samt färdigställa projektet. Det gör att det lättare kan uppstå 

ekonomiska differenser vid utförande upphandlat med AMA. Får man 

in en oerfaren entreprenör kan det bli ett antal fler timmar än för en 

erfaren. En annan nackdel är att vid en sämre projektering så kan kvali-

teten bli sämre om inte upphandlingen specificeras tillräckligt. Det är 

nämligen upp till entreprenören att välja det material och förfaringssätt 

han tycker är lämpligt så länge det följer kraven i AMA. Beställaren har i 

slutänden bara ett pris att ta ställning till. Man har inte samma möjlighet 

som med EBR att hålla sig till satslagt och strategiskt material som man 

är bekant med. 

 

6.4 Belysta hot och risker vid upphandling med EBR/AMA 

Belysa de hot och risker som finns med upphandlingar enligt AMA 

kontra upphandling via EBR. 

För att belysa lite hot och risker med EBR så är en tämligen stor risk att 

det under en snar framtid kan bli svårt att hitta tillräckligt många pro-

jekterare som idag är en bristvara. Entreprenörer finns det idag, men det 

ses som att det kommer bli ett växande problem att hitta nya entrepre-

nörer vartefter investeringarna i nätet ökar.  

Ett problem är att en ny entreprenör tidigare ska ha utfört jobb, vilket 

kan vara bra ur kvalitetssäkring, vilket medför att det blir svårare att 
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komma in på marknaden. Det kan vid prospekteringen, inför ett arbete, 

även vara svårare att bedöma förutsättningarna och lätt att även miss-

bedöma lokala förhållanden. Detta med tanke på den färdiga prissätt-

ningen då det blir mer komplicerat om det behövs fler timmar för utfö-

rande. Det är större risk vid mindre projekt. Det gör att dessa arbeten 

inte är så eftertraktade av entreprenörer. 

Ser man till AMA:s hot och risker så är den främsta att man som bestäl-

lare är helt utlämnad åt de som gör projektet. Om en projektör glömmer 

eller missar att specificera en specifik del i upphandlingen är det helt 

fritt för entreprenören att stå för valet av komponenter och material. Det 

kräver mer av projektören som samtidigt har lättare att hamna i fallgro-

par. Det kan vara lätt att missa något på en checklista vid ett stort pro-

jekt. AMA kräver mer juridik, när det lätt kan få fler oklara ansvarsför-

hållanden är vid upphandling med EBR. 

 

6.5 Nya investeringar i elnätet 

Nya investeringar i elnätet med hänsyn till åldersstrukturen och föränd-

ringar i användandet. 

 

Figur 5.1. Åldersfördelning för anläggningar i lokal- och regionnät baserad på inrap-

porterad anläggningsdata. [Ei R2017:07] 

Ei har sedan 2016 samlat in data från nätägare för att få en uppfattning 

om ålder som underlag för beräkning av intäktsramar. Eftersom det inte 

tidigare fanns någon information om anläggningarnas ålder valde 

regeringen att förenkla åldersbestämningen.  
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Detta genom en övergångsregel som innebar att anläggningar äldre är 

38 år vid utgången av 2015 fick en schablonålder. Det är det som skapar 

den höga stapeln i mitten på 1970 talet visad i figur 5.1. [17] 

Det som går att utröna är ca 30 % av anläggningarna är uppförda innan 

1978. Därefter är investeringstakten förhållandevis jämn. Genom att det 

idag är problem med vattenträd i många PEX-kablar, som är lagda 

tidigare än 1990 och som har skarvar utsatta för fukt, gör att det finns ett 

stort behov av återinvesteringar utöver investeringar. Det för att för-

bättra kvaliteten och att uppfylla funktions- och leveranssäkerhetskrav 

från myndigheterna. Idag finns det många olika projekt för att ta hand 

om PEX-kablar med vattenträd. Det har kommit nya mätmetoder för att 

avgöra om en kabelskarv är utsatt eller inte. Samtidigt är det ett gediget, 

massivt arbete som måste göras för att förhindra framtida jordfel. Ett 

problem som man idag kan ställas inför när man gör en återinvestering i 

kabelnätet är att dessa nät redan är under användning. Det är inte alla 

nät som idag är maskade och många av dessa är redan i drift. Detta gör 

att det blir mer komplext att bygga om dessa nät än att bara bygga en ny 

anläggning.  

Ser man till ”smart grids” eller smarta elnät så är det begrepp som gäller 

för olika applikationer inom elnätet.  Det handlar om hur det med hjälp 

av ny teknik går att utnyttja elnätet på ett bättre sätt både när det gäller 

produktion, distribution och användning. En stor del av det smarta 

elnätets syfte är att med hjälp av dubbelriktad kommunikation och 

teknik kunna ta bort förbrukningstoppar i elanvändandet för att få ett 

jämnare energiflöde utan allt för stora flaskhalsar på sina ställen. Det 

behövs även fler mindre produktionsanläggningar för att undvika 

förändringar i kraftbalansen med spänningsfall och minskad kraftkvali-

tet. Många av dessa kommer att sker med intermittenta energin och 

integration av elektriska lagringssystem. [16] 

Med bra kommunikationsteknik går det att skapa ett mer flexibelt 

användande som lätt kan anpassas efter rådande belastningar i elnätet. 

Detta tillsammans med ett mer rörligt pris där man har tariffer per 

timme eller ännu kortare tidsintervall, gör att en del förbrukningstoppar 

går att avvärja. Det omvända blir med den intermittenta energin som 

genom kommunikation kan få användare att förbruka mer el vid just 

dessa tillfällen. Det går även inom distribution att på ett bättre sätt styra 

och övervaka elnätens komponenter. Det går att få en bättre fjärrstyr-

ning och tillsyn i elnät och dess komponenter, detta kan i sin tur leda till 

minskade avbrottstider. [16][18] 
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7 Diskussion 
En stor del av informationen i denna rapport härstammar från person-

liga intervjuer gjorda vid olika tillfällen. Personerna som har intervjuats 

har kommit från olika företag där de har haft olika yrkesroller. Genom 

intervjuerna har det varit företrädare för både EBR och AMA som 

bidragit med en gedigen kunskap i sina arbetsområden.  

EBR är ett system som har sin uppkomst på den tiden staten hade ett 

större intresse av att skapa ordning på en elmarknad som var lite som 

vilda western på sin tid. Avsikten var som bekant att skapa en god 

struktur och få en enhetlighet för arbetsmetoder och system. Sedan dess 

har samhället förändrats i stort och en avreglering har genomförts. EBR 

har många bra delar i sin struktur. Att använda samma arbetssätt och 

material skapar en trygghet att projekten utförs på ett riktigt sätt och att 

det blir lättare för planering av framtida underhåll.  

Det finns även stora vinsten när man beställer och köper in utrustning 

som är standardiserad. Likaså vet man att det inte dyker upp för många 

överraskningar i framtiden. Det går till viss del för elnätsbolag att vär-

dera delar av sitt elnät med hjälp av EBR och åldern på anläggningens 

delar.  

Det finns delar med EBR som inte fungerar lika tillfredsställande. Kost-

nadskatalogen bygger på tids- och kostnadsstudier från tidigare utförda 

arbeten. Det fungerar att använda den tillfredsställande vid större delen 

av det arbetet som utförts. Ett av problemen ligger i att vid dessa till-

fällen då inte markförhållandena överensstämmer med genomsnittliga 

förhållanden, så skall en faktor justera priset. Det kan tidvis vara svårt 

att komma överens, mellan entreprenör och nätägare, om hur stor 

denna faktor bör vara. Det blir då osäkert huruvida entreprenören 

klarar att hålla sig under den beräknade utgiftsramen. 

Ett annat problem kan ses vid underhåll är där färdigprissättning anger 

en beräknad arbetstid och kostnad för olika åtgärder. Det som inte 

tillkommer är att en entreprenör behöver arbetstid att ta sig till en viss 

plats för att utföra underhållet. Ibland kan det vara riktigt avlägsna 

platser de behöver fara till. Detta resulterar i att intäkten för jobbet inte 

täcker kostnaden för den tid det tar att transporter sig.  
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Ser man sammantagen på färdig prissättning, bör det med större grad 

fungera som en rekommendation för arbetets tidsåtgång och kostnad. 

Man bör inte använda katalogen på ett så strikt sätt som man idag gör.  

Man kan se kostnadskatalogen som ett väldigt bra verktyg för att pro-

jektera en anläggning och därigenom få tillgång till ett standardiserat 

materialval och arbetsbeskrivning. Får man i stället en anläggning som 

ska projekteras och det i kostnadskatalogen saknas en standardlösning 

för detta blir det lätt ett problem. Skulle det kunna gå att på ett lättare 

sätt kunna välja in alternativa komponenter eller ändra materialvalet för 

den projekterade anläggningen skulle systemet få en större bredd. EBR 

ska vara ett verktyg som man har stor hjälp av, men i en det fall skapar 

det tyvärr begränsningar för användarna.  

AMA har till skillnad från EBR sina rötter i byggbranschen och därige-

nom ett annat arbetssätt. Genom sitt referensverk bygger man upp ett 

projekt från grunden. Genom klassificeringssystemet BSAB och checklis-

tor går det att på samma sätt som med EBR skapa en projektbeskrivning 

för en anläggning. AMA innehåller inte samma historik som EBR:s 

kostnadskatalog vilket ställer andra krav på projektören, men denna har 

i stället en större frihet att utforma projektet. Referensverket i AMA 

innehåller instruktioner och tekniska beskrivningar som ligger till grund 

för utförande av arbeten. Sedan är det projektörens uppgift att göra 

förtydliganden där denne känner behov av att göra detta. 

Det finns många fördelar med AMA:s referenssystem. Det är ett system 

som många entreprenörer känner igen från byggbranschen och då även 

för mark och väg. Det gör att det är lätt att hitta entreprenörer som i sin 

tur har lätt för att lämna offert för olika jobb. Anbud genom AMA finns 

lättillgängligt på ett flertal kanaler samt att det är lätt för en ny entre-

prenör att ge ett anbud. Det är en svaghet med EBR som kräver mer av 

entreprenören i form av tidigare utförda arbeten och utbildning inom 

EBR.  

AMA har genom sin uppbyggnad större möjlighet att aktivt göra andra 

teknikval än vad som tidigare har varit standard. Det sker genom en 

konstant förändring i samhället, och inte minst när det gäller kompo-

nenter beroende av olika kommunikationslösningar.  
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Det som kan vara mindre bra med AMA som arbetssätt är framförallt 

att det lättare kan påverka kvalitetsaspekten negativt. Inte sagt att det 

alltid är så, men val av nytt material som inte har samma standardise-

ring kan i ett senare skede skapa driftproblem. Det kan även gälla för 

kompabilitet i kommunikationen av komponenter mellan olika anlägg-

ningar om man inte standardiserar detta. Nu finns det samtidigt olika 

arbetsgrupper inom AMA som tittar på frågor som dessa för att förenkla 

dessa val. En stor förändring blir i samband med digitaliseringen av 

referenssystemen till BASB 2.0. 

Vidare ska nämnas att det idag finns anläggningar som inte upphandlas 

med varken EBR eller AMA. Det kan vara större transformatorstationer, 

ställverk, nätstationer och större kraftledningar. För dessa görs en 

upphandling genom vanliga europeiska upphandlingsregler. Varje 

station eller större kraftledning är så unik och har inte samma historik 

eller referens som behövs för att utnyttja EBR/AMA. Många gånger är 

det Svenska Kraftnät som ansvarar för dessa, men det kan likväl vara en 

konsult som får uppdraget.  

 

7.1 Samhälleliga aspekter 

Ser man till samhälleliga aspekter finns det några saker det går reflek-

tera ytterligare över. Inom några år kommer det en ny generation av 

elmätare som är mer ”smarta”. Dessa skall integreras med befintliga nät 

och ställer därmed en hel del krav på det befintliga elnätet. Framför allt 

handlar det om kommunikationen mellan eldistributör och konsumen-

ter. De nya elmätarna skall klara av att läsas av var 15 minut. Det kan på 

sina håll även öka användningen av radioförbindelser som gör det mer 

trångt i eterutrymmet med störningar som följd.  

Samtidigt finns det många kommande fördelar med ett nytt mätarsy-

stem. Dels går det att på distans bryta eller slå på en anläggning. Det går 

att få ut mätdata som visar på elkvaliteten, vilket gör att det i ett tidigt 

stadie går att planera för kommande förändringar. Konsumenterna får 

tillgång till sina mätdata och kan därigenom planera för sin förbruk-

ning. På längre sikt gynnar det även mikroproduktion som kan ge en 

bättre spännings stabilitet i elnätet.  
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7.2 Etiska aspekter 

Om man ser till de etiska aspekterna i detta examensarbete så är det två 

områden där man gärna kan ha lite extra betänkande vid projektering. 

Det första området handlar om kommunikation och därigenom över-

vakning. Med smarta elnät ökar risken för en konsument att få sin 

elkonsumtions användningsmönster kartlagd. Finns det en riska att en 

kartläggning av en kund hamnar i orätta händer. Det är inget som 

händer idag, men kan en framtid garantera att dessa uppgifter skyddas 

som det ska? Utöver det finns frågan om övervakning vid anläggningar. 

Personal vid dessa blir i olika mån övervakade med video och även med 

GPS om det finns i fordon som används vid underhåll. Denna övervak-

ning har samtidigt ett positivt syfte genom att på distans redan kunna 

upptäcka problem och säkerhetsavvikelser. 

Det andra som är viktigt är påverkan på miljön vid en exploatering. Det 

kan vara både större och mindre anläggningar som skall uppföras. Vad 

kan man ta i beaktande vid dragning av nya anläggningslinjer. När på 

året kan man bygga dessa med hänsyn till markförhållanden och nyck-

elbiotoper. Här kommer även en fråga om markägarförhållanden in. 

Miljön är en stor del i våran vardag och den måste få ta plats. Det ena 

måste inte utesluta det andra, bara göras lite annorlunda ibland.   
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8 Slutsats  
För att lyckas med att upprätta en anläggning behövs ett bra och funge-

rande upphandlingsunderlag. Vilken metod som används beror mycket 

på vilka projektörer och entreprenörer man jobbar med samt deras 

tidigare erfarenheter. Det är i grunden två helt olika projekteringsförfa-

randen. Med rätt projektör kommer fram till ungefär samma resultat i 

sluten men kan samtidigt bli väldigt olika. Beroende på om valet ligger 

på EBR eller om det faller på AMA är förutsättningarna lite olika när det 

kommer till förfarandet under en upphandling. Det finns olika vägar att 

gå med olika tekniska val, men det går att åstadkomma i princip likvär-

diga anläggningar. 

EBR använder en äldre men mer beprövad teknik men ger samtidigt fler 

färdiga lösningar. Många av dessa är lösningar som arbetats fram under 

en lång tid. AMA är mer fri i användandet och beror mer på vem det är 

som utför projektionen. Det går att med hjälp av skrivningar få väldigt 

specifika lösningar för anläggningarna, men kräver i regel en större 

anläggningskännedom för att inte missa mer väsentliga delar i upp-

handlingen. Ser man till underhåll så är EBR bättre då det genom sina 

projekteringslösningar även har färdiga underhållsplaner. Det finns en 

gedigen upparbetad statistik bakom de produkter man använder sig av. 

Detta är något som behöver skapas separat i AMA då man får förlita sig 

på tillverkarens rekommendationer men kan bli problematiskt om det är 

en större anläggning med delar från ett flertal olika tillverkare. 

Den tekniska påverkan i EBR eller AMA har en påverkan av den tek-

niska utvecklingen. EBR har en tätare frekvens på uppdateringen av sin 

kostnadskatalog och det är då som man har en större möjlighet att 

implementera nya produkter eller arbetssätt. Detta görs genom ett 

arbetsråd som fått in synpunkter från utförda arbeten gjorda från entre-

prenörer eller leverantörer som vill ha ut ny teknik på marknaden.  

EBR:s priskatalog är lite mer konservativ mot ny teknik med avseendet 

att man inte vill ha för stor del av obeprövade komponenter och pro-

dukter. AMA:s referenskatalog förnyas först vart tredje år medan frihet-

en att välja nya produkter avgörs från projekt till projekt. AMA är mer 

flexibelt och fri att använda sig av ny teknik i sin upphandling. Det 

åligger helt på projektören att ta i ny teknik och nyttja så länge som det 

ligger inom föreskrivna ramar för funktion. Det kan dock vara viktigt att 

följa upp projekten för att upprätthålla kvalitetsaspekten. 
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Fördelarna som finns med EBR är just kostnadskatalogen som ligger till 

grund för all projektering. Den bygger på en stor mängd tidsstudier och 

är ett bra underlag för att kunna beräkna tid och kostnad. Nackdelarna 

kan till stor del ses på kraven för nya entreprenörer på marknaden. Det 

är krav på såsom tidigare utförda jobb och att det krävs mer specifik 

utbildning för olika delar av arbetet. Det gör att det i en framtid kan bli 

svårt att få in nya entreprenörer när investeringsvolymen ökar. Samti-

digt ska det inte glömmas bort att det är i ett syfte för att få mindre 

anläggningsfel.  

Sett till AMA så är de främsta fördelarna att projekteringen är mycket 

anpassningsbar efter vad man vill ska finnas med i projektbeskrivning-

en. Det är även mer internationellt gångbart än vad EBR är genom sitt 

anbudsförfarande. Efter som systemet bygger på byggbranschen finns 

det en större kompetens för att tolka en projektbeskrivning av internat-

ionella entreprenörer. Nackdelen är främst, som det beskrivits tidigare,  

att det kräver en större kompetens av projekteringen då det inte finns 

tidigare liknande arbeten som utgör en grund. 

Risken med EBR är dock att det i en framtid blir allt svårare att hitta nya 

entreprenörer. En stor orsak till detta är den färdiga prissättningen som 

av många projektörer ses lite som hugget i sten. Det som skulle behöva 

ändras lite för att få fler entreprenörer att våga ta fler mindre jobb, är att 

se den färdiga prissättningen mer som en rekommendation. Prissätt-

ningen måste bli lite mer dynamisk och då framför allt gent mot under-

håll. Detta är något som framförallt ligger på nätoperatörerna och kon-

sulter som utför projektering. Att mer som i AMA kunna fakturera för 

faktiska nedlagda timmar. Det skulle öka förtroendet för EBR hos 

många entreprenörer som idag är osäkra på EBR-systemet.  

Den omvända problematiken finns hos AMA där det alltid finns ett 

större hot för att spräcka en budget. Det kan vara av olika orsaker, 

främst att det är baserat på det nedlagda arbetet och projektet tar mer 

tid och resurser än vad som var planerat. En annan risk blir även när det 

kommer in nya entreprenörer i bilden, då dessa inte tidigare har en 

historia av arbeten gjorda så som i EBR. Det finns mång bra exempel på 

detta inom byggindustrin.  

 



Skillnader i upphandling mellan 

EBR och AMA  

Jonas Andresen 

8 Slutsats 

2019-09-11 

 

46 

8.1 Förslag på framtida fördjupningar 

Då detta ex-jobb endast är gjort på 15 poäng har det inte blivit tid med 

allt förstora fördjupningar. Det är flertalet nya frågor som uppkommit 

genom detta arbete. Den naturliga fortsättningen med det skulle bli att 

se följande: 

 

Huruvida det praktiskt går att upphandla projekt upprättade i EBR med 

ett anbudsförfarande genom AMA för att ha tidigare kunskap och 

prissättning i ryggen samtidigt som man når ut till en större grupp 

entreprenörer.  

 

Hur det på ett bra sätt går att ta tillvara på kunskaperna i EBR och dess 

historik med kostnadskatalogen samtidigt som upphandlingen 

presenteras utifrån BSAB 2.0, CoClass och BIM. 

 

Ta fram ett material för utbildning som är baserat på ett gemensamt 

användande av EBR/AMA. 
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