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 ANVISNING 
Denna handling ansluter till AMA 16 och är en anvisning till upprättande av 
beskrivning för märkning, provning och dokumentation mm för EL, TELE och 
Transportsystem som installeras i fastigheter som förvaltas av Landstinget 
Sörmland FM-enheten. 
AMA 16 med senaste AMA-nytt och anvisningar i RA16 gäller i huvudsak, 
handlingen upptar endast vissa förtydliganden. 
Inga hänvisningar får göras till denna handling från teknisk beskrivning eller 
administrativa föreskrifter. All text som skall gälla i beskrivning skall ”lyftas in” i 
respektive objekts beskrivning. 
I vissa fall anges förklarande text eller anvisning till konsult. Detta är markerat 
kursivt. 
För åberopade AMA-koder i denna handling gäller text under respektive kod 
enlig AMA 16. Tilläggstexter i denna handling gäller som tillägg och/eller 
avvikelse till text under respektive kod i AMA 16. 
Denna anvisning ersätter tidigare anvisningar, 
daterade 2000-04-30. 

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 
Dessa anvisningar ansluter till EL-AMA 16. 

YT MÄRKNING, KONTROLL, INJUSTERING M M AV 
INSTALLATIONER 

YTB MÄRKNING OCH SKYLTNING AV INSTALLATIONER 

YTB.1 Märkning av installationer 
Alla i entreprenaden ingående installationer märks. 
Alla i entreprenaden ingående installationer skall injusteras och provas. 
Benämning och beteckningar skall överensstämma med Landstingets 
beteckningssystem” Beteckning av komponenter för VVS-, styr- och 
övervakningsanläggningar”. 
Information skall alltid lämnas till drift- och underhållspersonal för alla i 
entreprenaden ingående installationer. 

Märkning av brandtätning 

Brandtätning skall märkas i de fall som tätningen ingår i entreprenaden. 
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YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer 
Komponenter i byggnad som matas från annan byggnad skall märkas med 
beteckningar och nummer från den matande byggnaden kompletterat med 
märkning om byggid. 
Uppgifter om byggid kan inhämtas från beställaren. 
Skylttexter skall redovisas för beställaren innan tillverkning sker. 
Utrymmen för centralutrustningar (elnischer o liknade) skall märkas i klartext 
med rummets funktion. 

YTB.161 Märkning av kanalisation 

Märkning av kabelstegar och kabelrännor 

Kabelstegar/rännor placerade lågt med risk för personskada skall förses med 
varningsmärkning. Märkningen skall göras med gul-svart randning i 45° lutning. 

Märkning av elrörskanalisation 

Tomrör i mark skall adressmärkas med uppgift om var andra änden mynnar ut. 

YTB.1631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer 

Apparater i kopplingsutrustningar 

Huvudelkopplare skall märkas med texten ”HUVUDELKOPPLARE” om det 
finns flera brytare i en kopplingsutrustning. 
Plintar skall märkas med fasbeteckning (L1, L2 respektive L3) samt 
plintnummer enligt följande plintnummerserier. 
1-99= Normalkraft 
101-399 = Favoriserad kraft 
401-599 = Manöverkretsar 
601-= Tele 
701-= UPS kraft 
Om plintar för normalkraft överskrider 99 flyttas plintnummerserien för 
favoriserad kraft till 201 - 399. 

Märkning av huvudströmkrets inom kopplingsutrustning 

Neutralledare skall märkas med bokstaven N på blå botten och vit text och 
skyddsledare i TN-system med bokstäverna PE på vit botten med svart text. 
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YTB.16311 Märkning av ställverk, instrumentskåp o d 
Märkning av ställverk skall förutom norm och AMA utföras enligt följande: 
– Fackets funktion skall anges (märks med t ex "SEKTIONERING"). 
– Skensystem i högspänningsställverk skall märkas 
(märks med L1 - L2 - L3). 
– Mätplint för jordtag skall märkas (t ex "MÄTPLINT JORDTAG B1032-US1"). 
– Apparat ingående i kontrollutrustning skall ha uttagsmärkning. 
Ställverksfack 
Gruppskylt skall förutom vad som anges i AMA ange: 
– Uppgift om högsta tillåtna märkström för säkring eller största tillåtna 
ströminställning av annat kortslutningsskydd samt högsta tillåtna 
ströminställning av överlastskydd om sådant finns. 
– Uppgift om ledningslängd. 

YTB.16313 Märkning av kapslade centraler 

Märkskyltar 

Strömställare som ingår i central skall vara märkt med uppgift om till vilken 
strömkrets strömställaren hör. 
I de fall centralen är avsedd för en speciell utrustning skall detta anges (t ex 
"DISKMASKIN") på t ex centralens huvudbrytare. I apparatlåda, apparatskåp 
eller fack monterad kontaktors postbeteckning skall anges i gruppförteckning. 
Utrustning i apparatlåda, apparatskåp eller fack skall märkas enligt SEN R 36 
03 01. 
Om HF-don förekommer i anläggningen skall vid central eller i driftrum med 
flera centraler uppsättas skylt med följande text: ”OBS HF-don i 
belysningsinstallationen, se gruppförteckning.” 
Gruppförteckning skall upprättas 
1  2  3  4    5  8 
o  o  o  o    o  o 
1  2  3  4    6  9 
o  o  o  o    o  o 
1  2  3  4    7  10 
o  o  o  o    o  o 
3-fas          1-fas 
Gruppnummermärkning skall utföras enligt exempel ovan. 
Jordfelsbrytare skall märkas så det klart framgår vilka grupper som skyddas. 
För belysningsgrupper där HF-don är anslutna skall grupper märkas med ”HF” 
i gruppförteckning. 



 

 
 
 

 
 

PTS EL-MÄRKNING, PROVNING 
OCH DOKUMENTATION 

 
 

ANVISNING FÖR MÄRKNING, 
PROVNING OCH 
DOKUMENTATION MM FÖR 
EL- TELE- OCH 
TRANSPORTSYSTEM 

Handläggare 
Kjell Leijon 

Fastställd av 
J. Niskanen 

Sign Datum 
2016-12-30 

Utgåva 
Nr 1 

Flik nr 
- 

Antal sidor 
6 (26) 

 

 
LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastigheter,  611 88 NYKÖPING  
HUVUDKONTOR  Nyköping  · besök  Repslagaregatan 19  · tfn 0155-24 50 00  · fax  0155-24 58 28  
FILIALKONTOR  Box  6034, 630 06 Eskilstuna  · besök  Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset  · tfn  016-10 30 00  · fax  016-10 49 50 
KUNDTJÄNST ·  tfn 016-10 32 00 
e-post huvudkontor  lfs.hk@dll.se  · e-post filialkontor  lfs.fk@dll.se  · ORG NR 232100-0032 
 

Även motorskyddsbrytare som ej föregås av gruppsäkring skall medtagas i 
gruppförteckning. 
Frekvensomformares strömgränsvärde skall medtagas i gruppförteckning. 

YTB.16314 Märkning av kanalskenfördelningar 
Kanalskenfördelningar märks lika YTB.16313. 

YTB.16315 Märkning av apparatskåp 
Märkning av ledningar och ledare skall utföras enligt exempel bilaga 2. 

Märkskyltar 

Apparatskåp skall förses med skyltar enligt exempel bilaga 1. Vid flera 
matningar skall varningsanslag 
”SPÄNNING I SKÅP ÄVEN VID FRÅNSLAGEN HUVUDELKOPPLARE” 
monteras vid respektive huvudelkopplare. 

YTB.1632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer 
Huvudledningar och matarledningar skall märkas i anslutningspunkterna, i 
kulvertar på var 15:e meter, på båda sidor av brandcellsgräns samt på synlig 
plats i vertikala schakt på varje våningsplan. 
Märkning skall bestå av kabelnummer eller litterabeteckning samt 
adressmärkning (t ex vid ställverk "B3001b korr 3106", vid central "B3001b 
ställverksrum 2003", utefter ledningen "B3001b ställverksrum 2003 - korr 
3106").  
Ledningar skall märkas med märkskylt av plast. 
– Parallellkopplade ledningar skall numreras inbördes i båda ändar så att 
olyckor ej kan inträffa pga. förväxling (t ex B3031 - 1, B3031 - 2). 
Parallella kablar av samma typ skall märkas med lika avstånd mellan 
märkningarna. 
Ledningar mellan apparater inom kopplingsutrustningar skall förses med 
löpande nollnummer. 
Märkning skall anpassas till eventuell aggressiv miljö. 

YTB.16321 Märkning av huvudledningar 

YTB.16322 Märkning av gruppledningar 

YTB.16323 Märkning av hjälpströmkretsar 
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YTB.1637 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer 
Kontaktor, timer, strömställare eller dylikt för speciella belastningsobjekt skall 
märkas i klartext, så att dess funktion klart framgår (t ex "KONTAKTOR FÖR 
ELVÄRMESLINGOR VID ENTRÉ"). 
Vägguttag och belastningsobjekt skall märkas med skylt som anger matande 
centrals beteckning och gruppnummer. 
På vägg invid eluttag avsett för speciell utrustning skall skylt uppsättas som i 
klartext anger dess användning t ex "FÖR RÖNTGENAPPARAT". 
Eluttag med avvikande systemspänning skall märkas med systemspänning. 

YTB.16371 Märkning av platsutrustningar i eldistributionsnät. 

YTB.16372 Märkning av platsutrustningar i transformator och 
fördelningssystem 

YTB.16373 Märkning av platsutrustningar i belysningssystem och 
ljussystem 
Manöverpanel för belysning som Dalipaneler eller liknande skall märkas med 
funktion antingen i avsett märkfönster alternativt med skylt invid panelen. 

YTB.16374 Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem 

YTB.164 Märkning av teleinstallationer 
För att erhålla en enhetlig registrering och märkning av teletekniska 
anläggningar skall anläggningar märkas och registreras enligt SS 455 12 00 – 
38 utg. 5. 
Automatisk brandlarmanläggning skall märkas enligt "Regler för automatisk 
brandlarmanläggning", SBF 110. 
Märkning av brandlarmanläggning skall utföras med vit text på röd botten. 

YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer 
Apparater skall märkas med utrustningsnummer. 
Märkning av apparater i apparatskåp, relälådor etc. skall märkas enligt 
följande: 
– Vid apparat eller apparatenhet skall finnas märkning som identifierar 
apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen. 
– Märkning skall utföras där så är möjligt så att den inte följer med apparaten 
eller enheten vid utbyte. 
– Märkning av apparat eller apparatenhet, skall vara avläsbar utifrån då dörr 
eller lucka är öppen. 
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Ovan redovisad märkning skall utföras med skylt av typ "skylt utan hållare" 
enligt YTB.2 
För jackbara utrustningar skall utrustningsnummer placeras vid uttag. 
Märkning av tryckknapp, signallampa eller lysdiod i manöverpanel skall 
graveras direkt i panelens front. 

Säkringar 

Huvudsäkringar skall märkas med: 
- "Huvudsäkring" 
– Anläggning 
– Utrustningsnummer 
– Systemspänning 
– Högsta tillåtna avsäkring 
Gruppsäkring skall märkas med positionsnummer. 

Gruppförteckning 

Gruppförteckning skall monteras i gruppförteckningsram vid säkringarna. 
Förteckning skall för varje grupp ange: 
– Anslutna anläggningsdelar eller objekt 
– Märkström 

YTB.1642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer 

Märkning av tele- och datanät i fastighet 

Ledningar mellan olika byggnader skall märkas enligt exempel bilaga 3. 
Märkning datanät se PTS-datanät. 

Märkning av ställ, fält, plintar och korskopplingspaneler 

Märkskylt på spridningsplint skall innehålla uppgifter om anläggningstillhörighet 
och registreringsbeteckning. 
Monteringsritning skall uppsättas invid monteringsstativ. Monteringsritning skall 
placeras i passande ram och skyddas med täckskydd av klarplast. 

YTB.1643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer 
Platsutrustningar skall märkas med utrustningsnummer. 
Uttag för jackbara platsutrustningar såsom manöverpaneler, bordsapparater m 
m skall märkas med utrustningsnummer. 
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YTB.166 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning 
eller elektrisk separation 

YTB.1663 Märkning av installationer för spänningsutjämning i 
elkraftsystem 

Märkning av jordning i elkraftsystem 

Jordlinor för åskskydd skall märkas med plåt av samma material som linan 
med stansad text (t ex "ÅSKSKYDDSJORD 50 mm²"). 
Jordlina i mark skall märkas med plåtar av samma material som lina med 
stansad text. 
Som alternativ till genomsiktlig isolering får isolerad jordtagsledare märkas 
med färgkombinationen grönt-gult. 

YTB.17 Märkning av transportinstallationer m m 

YTB.171 Märkning av hissinstallationer 

YTB.175 Märkning av transportinstallationer m m 

YTB.176 Märkning av installationer med maskindriven port, grind, dörr 
mm. 

YTB.2 Skyltning för installationer 
Entreprenören skall redovisa skylttexter för beställaren före tillverkning. 

Skylt utan hållare 

Skyltar skall ej fästas på lock eller liknande detaljer, som kan förväxlas vid 
demontering, ej heller på apparater med stark värmeutveckling, t ex elmotorer. 
Skyltar för vägguttag och belastningsobjekt skall uppsättas på vägg invid 
apparaten eller i apparats märkfönster. 
Fästhål för skyltar får ej borras i apparat så att täthet (t ex ventilationskanal, 
rör) eller skyddsform (t ex central, motor, säkerhetsbrytare) äventyras. 
Skylt eller skylthållare på ledning skall fastsättas med band av korrosions-
beständigt material. 
Skyltar i det fria eller i våtrum skall vara av rostfritt material. 
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Skylt för brandtätning 

Vid genomföring uppsättes skylt som anger: 
– produktnamn 
– identifikationsnummer 
– brandteknisk klass 
– installatör 
– typgodkännandenummer 

YTB.26 Skyltning för el- och teleinstallationer 
Skylt skall vara av plast. Skylt skall vara med vit text med svart bakgrund för 
objekt matade med normalkraft, med vit text med grön bakgrund för objekt 
matade med favoriserad kraft och med vit text med brun bakgrund för objekt 
matade med avbrottsfri UPS kraft avsedd för fastighetsdrift samt vit text med 
blå bakgrund för objekt matade med avbrottsfri UPS kraft avsedd för medicinsk 
utrustning. 
Lokala avvikelser kan förekomma. 

YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer 

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning 

Varselmarkering skall vara enligt Elsäkerhetsverkets utgivna föreskrifter och 
anpassas efter varje anläggning. 
Anslag skall uppsättas enligt följande: 
– På utsidan av dörr till elektriskt driftrum uppsätts varningsanslag F1 och V1 
– På väl synlig(a) plats(er) i elektriska driftrum uppsätts varningsanslag V1. 
– Invid kondensator uppsätts varningsanslag V6. 
– I transformator- och kopplingsstationer som erhåller ström från flera håll 
förses berörda fack med varningsanslag V3. 
I elektriskt driftrum uppsätts skylt med föreskrifter angående skötsel av 
elektriska starkströmsanläggningar. 

Skyltning vid krets som innehåller elektroniska apparater 

Varningsskylt med text "ELEKTRONIKKOMPONENT SOM KAN SKADAS VID 
ISOLATIONSMÄTNING BORTKOPPLAS FÖRE MÄTNING OCH PROV" skall 
sättas upp i elcentralrum och driftrum. 

Skyltning vid och i driftrum 

Ingår i annan beskrivning. 
Anvisning: - Samråd med berörd projektör. 
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Skyltning vid jordfelsbrytare 

Vid jordfelsbrytare skall sättas upp skylt med instruktioner om behovet av 
regelbunden funktionsprovning, hur man lokaliserar fel samt hur man 
återinkopplar belastningar som inte är berörda av felet. 

Skyltning för åtgärder vid olycksfall 

Utöver i Starkströmsföreskrifterna föreskrivna anslag skall levereras ett flyttbart 
exemplar av anvisning för åtgärder vid olycksfall. 
Anvisning: 
Ange var varningsanslag utöver vad som anges i Stark-strömsföreskrifterna 
skall placeras, t ex i anslutning till krafttransformator och transformatorbås. 
Ange anslagens utformning och text. 

Skyltning av brandskyddstekniska installationer och ventilationssystem 

Vid don eller apparat som avses att regleras, manövreras eller rengöras av 
boende eller annan brukare, 
skall det finnas enkel, lättläst och fast uppsatt bruksanvisning. 
Då nödstopp installeras skall det märkas så att dess funktion klart framgår. 

YTB.2633 Skyltning för elvärmeinstallationer 

YTB.2634 Skyltning för installationer för reservkraft, avbrottsfri kraft 
eller nödkraft 

YTB.2635 Skyltning för motordriftinstallationer 

YTB.264 Skyltning för teleinstallationer 

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning 

Varningsskylt med text "Elektronikkomponent som kan skadas vid 
isolationsmätning ska bortkopplas före mätning och prov" ska sättas upp i 
elrum eller driftrum. 

YTB.2641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer 

Brandlarmanläggning 

Överströmsskydd för ledning till likriktare skall vara märkt med röd färg. 
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YTB.2642 Skyltning för telekommunikationsinstallationer 

Upplysningsskyltning avseende utförande, prestanda o d 

Skyltning för installationer i ljudöverföringssystem - teleslinga 

Skylt enligt AMA ska kompletteras med upplysning om hur stor del av lokalen 
som täcks av teleslingan. 

YTB.266 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning 
eller elektrisk separation 

Skyddsjordning av rörledningar för medicinska gaser 

Vid jordanslutningspunkt till rörsystemet respektive i elcentral skall sättas upp 
skylt med text "POTENTIALUTJÄMNINGSLEDARE. ANSLUTNING FÅR INTE 
LOSSAS UTAN ATT RÖRSYSTEMET FÖRST JORDAS PÅ LIKVÄRDIGT 
SÄTT AV BEHÖRIG INSTALLATÖR." 

YTB.2661 Skyltning för installationer för jordning i elkraftsystem 

YTB.2662 Skyltning för åskskyddsinstallationer 

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning 

Skylt med texten "Byggnaden är försedd med åskskydd och 
överspänningsskydd. Ledningar och kablar ska anslutas och förläggas i 
byggnaden enligt anvisningar som fastighetsägaren tillhandahåller" ska sättas 
upp i anslutning till Serviscentral/fördelningar. 

YTB.271 Skyltning för hissinstallationer 

YTB.275 Skyltning för rörpostinstallationer 
Instruktion för användning av rörpoststation skall sättas upp på synlig plats 
invid station. 

YTB.276 Skyltning för installationer med maskindriven port, grind, dörr 
m m 
Skylt med uppgift om tillverkare, tillverkningsnummer och tillverkningsår skall 
finnas på varje maskindriven port. 
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YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 
Injustering och provning skall utföras i samråd med annan berörd entreprenör 
och vara klar i god tid före slutbesiktning. Ange i vilken omfattning befintliga 
system som ansluter till nya system skall injusteras och provas 

YTC.1 Kontroll av installationssystem 

Samordnad kontroll 

Generalentreprenör/entreprenör ansvarar för samordnade protokollförda och 
signerade kontroller. 
Anvisning – Konsult redovisar för varje objekt omfattning och genomförande 
samt samordningsansvar för samordnad funktions kontroll. 
Entreprenör skall deltaga vid samordnad funktionskontroll om denna 
genomförs. Beställarens representanter skall beredas tillfälle att närvara. 
För detaljerade anvisningar om kontroller av delsystem se respektive PTS. 

YTC.16 Kontroll av el- och telesystem 
Under uppbyggnaden skall elinstallationen fortlöpande kontrolleras att den 
uppfyller såväl Starkströmsföreskrifternas som beställarens krav. 
Entreprenören skall dessutom utföra kontroll av utförd elinstallation genom 
okulär besiktning och provning före idrifttagning. Kontrollen gäller både 
elsäkerhet och sådan funktion som kan påverka säkerheten. Den skall 
verifieras. Dokumentation i form av scheman, diagram eller tabeller skall finnas 
tillgängliga vid kontrollen.  
Beträffande definitioner av benämningarna kontroll, okulär besiktning och 
provning, se Starkströmsföreskrifterna. 

Okulär besiktning 

Okulär besiktning skall ske fortlöpande under installationens utförande. För att 
systematisera kontrollåtgärderna skall entreprenören upprätta en åtgärdslista. 
Okulärbesiktningen skall omfatta kontroll av följande där så är tillämpligt: 
- skyddsmetod mot elektrisk chock inklusive mätning av avstånd 
- att åtgärder mot spridning av brand och skyddsåtgärder mot termiska 
verkningar är vidtagna 
- att kablar har rätt ledararea med hänsyn till strömvärde och tillåtet 
spänningsfall 
- att skydds- och övervakningsapparater är lämpliga och rätt inställda 
- att frånskiljare och kopplingsapparater är lämpliga och riktigt placerade 
- att utrustning och skyddsmetoder är valda med hänsyn till yttre påverkan 
- att neutralledare, skyddsledare och PEN-ledare har rätta färgkombinationer 
- att ritningar och varningsskyltar eller liknande information finns 
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- att bl. a strömkretsar, säkringar, brytare, uttag och plintar kan identifieras 
- att ledare är riktigt anslutna 
- att utrymme finns för bekväm manövrering och skötsel av elanläggningen. 

Provning 

För att systematisera provningen skall entreprenören upprätta en åtgärdslista 
för provningen. 
Entreprenören skall utföra följande provningar där det är tillämpligt. De bör 
göras i följande ordning: 
- provning av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet 
- mätning av elinstallationens isolationsresistans 
- kontroll av skydd genom SELV och PELV och skydd genom skydds-

separation 
- kontroll av att enpolig elkopplare är inkopplad i fasledare 
- funktionsprovning. 

I händelse att någon provning ger negativt resultat efter att fel åtgärdats, skall 
provningen och alla föregående provningar upprepas, som kan ha inverkat på 
det ifrågavarande felet eller påverkats av felet. 
Kontroll att enpoliga elkopplare endast är inkopplade i fasledare skall ske i 
samband med monteringen. 

Kontinuitet hos skyddsledare, PEN-ledare och potentialutjämningsledare 

Kontroll skall ske efter isolationsmätning mellan skyddsledare och 
neutralledare för att säkerställa att dessa ledare inte är hopkopplade i kretsen. 
Potentialutjämningsledare skall kontrolleras för att fastställa att utsatta delar 
och ledande delar, som inte tillhör elinstallationen, har samma potential. 
Provningsresultat skall redovisas på bilagd förlaga ”Provning av 
skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet”. 

Installationens isolationsresistans 

Med installationens isolationsresistans avses ledningarnas isolationsresistans. 
Isolationsresistansen skall mätas mellan varje spänningsförande ledare och 
jord. Med spänningsförande ledare avses även neutralledare men inte PEN-
ledare. Strömförbrukande apparater skall i görligaste mån vara bortkopplade. 
Isolationsresistansen skall mätas med isolationsprovare (megger) med en 
provspänning enligt tabell YTC/1. Isolationsresistansen är tillfredsställande om 
varje strömkrets, med apparater bortkopplade, har en isolationsresistans som 
inte är mindre än tillämpligt värde enligt tabellen. Om kretsen innehåller 
elektroniska apparater skall mätningen utföras med fas- och neutralledare 
ihopkopplade. I TN-C-system (fyrledarsystem) betraktas PEN-ledaren som 
jord. Mätning skall utföras med likström. Provutrustningen skall kunna ge de 
provspänningar som anges i tabellen när den belastas med 1 mA.  
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Minsta värden enligt SS 436 40 00, tabell 6A 
____________________________________________________________________ 
Kretsens nominella 
spänning V 

Provningsspänning  
likspänning V) 

Isolationsresistans 
(Mohm) 

SELV och PELV 250 ≥0,5 
Upp t o m 500 V   
(inklusive FELV-kretsar) 500 ≥1,0 
Mer än 500 V  1 000 ≥1,0 

Funktionsprovning 

Anordningar såsom ställverk och kontrollutrustning, drivutrustning, styr- och 
förreglingsutrustning skall funktionsprovas för kontroll av att de är 
elsäkerhetsmässigt riktigt monterade och installerade enligt tillämpliga krav i 
Starkströmsföreskrifterna. 
Reläskydd och liknande skall funktionsprovas för kontroll av att de är rätt 
installerade och inställda. 
Reläprovning skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir 
kontrollerad. Mätresultat från reläprov skall redovisas på bilagd förlaga 
”Protokoll över reläprov”. Resultat av övrig funktionsprovning skall redovisas på 
bilagd förlaga ”Protokoll över funktionsprovning”. 

YTC.161 Kontroll av kanalisationssystem 

YTC.163 Kontroll av elkraftsystem 

YTC.1632 Kontroll av belysningssystem och ljussystem 

YTC.16371 Kontroll av system för reservkraft 

YTC.16372 Kontroll av system för avbrottsfri kraft 

YTC.164 Kontroll av telesystem 
Mätning av teleinstallationens isolationsresistans skall utföras. Mätresultat skall 
redovisas på bilagd förlaga ”Mätning av teleinstallationens isolationsresistans”. 

YTC.1642 Kontroll av teletekniska säkerhetssystem 
Injustering och kontroll av brandlarm och utrymningslarm utföras enligt SBF 
110 och SBF 2015. 
Injustering och kontroll av inbrottslarm skall utföras enligt SSF 130. 
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YTC.1644 Kontroll av telekommunikationssystem 

Kontroll av system med teleslinga 

Teleslinga skall uppfylla krav enligt SS-EN 60118-4. 
Ange kontrollmetod och tekniska värden. 

YTC.1663 Kontroll av åskskyddssystem 

YTC.17 Kontroll av transportsystem m m 
Säkerhetsbesiktning skall ingå i entreprenaden och utföras av beställaren 
anvisat besiktningsorgan. 

YTC.176 Kontroll av system med maskindriven port, grind, dörr m m  

YTC.2 Injustering av installationssystem 

YTC.271 Injustering av hissystem 
Injustering och provning skall utföras av: 
- Styrsystem 
- dörrars stängningstider 
- hisskorgs inställningsnoggrannhet 
- nödtelefon 
- larmer 
- brandfunktion 

YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 
All dokumentation skall vara skriven på svenska. Översatt handling skall även 
levereras på originalspråket. 

YUB.64 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för 
teleinstallationer 

Anmälningshandlingar för brandlarm 

Entreprenör ska i god tid före slutbesiktning till beställaren meddela 
brandområdets förändringar så att denne kan meddela larmcentral och/eller 
kommunens brandförsvar om ändringar som berör orienteringen i huset och 
eventuell räddningsinsats. 

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 
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Leverans 

Handlingar skall levereras till beställaren för granskning två veckor innan 
tillverkning påbörjas. Yttre förbindningstabeller eller scheman skall överlämnas 
som bygghandling till EE, enligt tidplan. 
Ritningar som skall utföras av entreprenören eller specialfirmor anlitade av 
entreprenören skall minst 4 veckor före uppkomna behov överlämnas till 
beställaren för granskning. Beställning av materiel får ej ske förrän beställaren 
godkänt dessa ritningar. Samtliga ritningar skall efter godkännande stämplas 
"BYGGHANDLING", förtecknas i ritningsförteckning som dokumenteras i PM 
och distribueras på motsvarande sätt som sker för ritningar enligt punkt 
AFB.22. 

YUC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer 
Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler för 
elinstallationsritningar och –scheman enligt IEC 60 617 och SEK Handbok 412. 
Nätkartor, scheman och installationsritningar för el- och teletekniska 
anläggningar skall utföras enligt anvisningar som ges i SEK Handbok 422 och 
Bygghandlingar 90. 
Vid ändring av befintliga arkivritningar skall dock ändrad installation ritas enligt 
samma standard som befintlig installation. 

YUC.63 Bygghandlingar för elkraftsinstallationer 

Reservkraftanläggning 

För fast anslutna reservkraftaggregat och för inmatningsenhet skall 
entreprenören, förutom till beställaren, även leverera bygghandlingar för 
granskning till nätinnehavaren. 

YUC.633 Bygghandlingar för installationer i 
belysningssystem och ljussystem 
Entreprenören skall tillhandahålla: 
- ritningar över centraler och apparatskåp 
- kretsscheman enligt SS-EN 61082-1 
- datasammanställningar 

YUC.64 Bygghandlingar för teleinstallationer 

Funktionsbeskrivande scheman 

Kretsscheman eller logikscheman utvisande anläggningars och 
anläggningsdelars funktion. 
Översiktsscheman, blockscheman eller flödesscheman, utvisande system och 
yttre funktionssamband. 



 

 
 
 

 
 

PTS EL-MÄRKNING, PROVNING 
OCH DOKUMENTATION 

 
 

ANVISNING FÖR MÄRKNING, 
PROVNING OCH 
DOKUMENTATION MM FÖR 
EL- TELE- OCH 
TRANSPORTSYSTEM 

Handläggare 
Kjell Leijon 

Fastställd av 
J. Niskanen 

Sign Datum 
2016-12-30 

Utgåva 
Nr 1 

Flik nr 
- 

Antal sidor 
18 (26) 

 

 
LANDSTINGET SÖRMLAND FM-enheten/Fastigheter,  611 88 NYKÖPING  
HUVUDKONTOR  Nyköping  · besök  Repslagaregatan 19  · tfn 0155-24 50 00  · fax  0155-24 58 28  
FILIALKONTOR  Box  6034, 630 06 Eskilstuna  · besök  Kungsvägen 34, Mälarsjukhuset  · tfn  016-10 30 00  · fax  016-10 49 50 
KUNDTJÄNST ·  tfn 016-10 32 00 
e-post huvudkontor  lfs.hk@dll.se  · e-post filialkontor  lfs.fk@dll.se  · ORG NR 232100-0032 
 

- nätscheman 

Övriga dokument 

- apparatlista enligt SS 455 12 00 – 38 utförlig variant. 

Leverans 

Handlingar skall levereras till beställaren för granskning innan tillverkning eller 
montering påbörjats 
 

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 
Av entreprenören upprättad bygghandling skall kompletteras så att slutliga 
utförandet klart framgår och överlämnas till beställaren som relationshandling. 
Relationshandling, förutom handlingar i höjdformat A4 som anges under 
YUD.64 skall förses med påskrift ”RELATIONSHANDLING” och datum. 
Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler för 
elinstallationsritningar och –scheman enligt IEC 60 617 och SEK Handbok 412. 
Nätkartor, scheman och installationsritningar för el- och teletekniska 
anläggningar skall utföras enligt anvisningar som ges i SEK Handbok 422. 
Vid ändring av befintliga arkivritningar skall dock ändrad installation ritas enligt 
samma standard som befintlig installation. 
 
Följande relationshandlingar skall entreprenören upprätta: 

- Funktionsbeskrivande scheman såsom översiktsschema, blockschema, 
nätschema, stationsschema, kretsschema och logikschema, vilka är 
avsedda för information om verkningssätt hos en utrustning. 

- Förbindningsdokument som används vid utförande av förbindningar i en 
utrustning eller utrustningsdel och vid detaljstudium av förbindningarna i en 
färdig utrustning eller utrustningsdel. 

- Placeringsdokument som visar placering av utrustningar eller 
utrustningsdelar inom monteringsenheter, såsom apparatskåp, centraler, 
stativ, fält, fack o d, eller på användningsplatsen. 
Exempel på aktuella placeringsdokument är uppställningsritningar och 
monteringsritningar. 

- Andra dokument som kan vara aktuella är dokumentlista, apparatlista, 
uttagsschema, ritningar eller scheman för underhåll samt förteckningar och 
datasammanställningar. 

Leverans 

Relationshandlingarna ska levereras till beställaren vid slutbesiktning 
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YUD.63 Relationshandlingar för elkraftinstallationer  

YUD.635 Relationshandlingar för motordriftinstallationer  

YUD.637 Relationshandlingar för installationer för reservkraft, 
avbrottsfri kraft eller nödkraft 

YUD.64 Relationshandlingar för teleinstallationer 

Omfattning 

Entreprenören skall tillhandahålla följande relationshandlingar. Handlingarna 
skall utföras enligt SS 455 12 00 - 38 utgåva 5 1992-03-11. 
Registreringshandlingar skall utföras med datorstöd där det används. 
Landstingets befintliga programvara ELKODA med tillhörande databas 
kompletteras. 

Funktionsbeskrivande scheman 

Kretsscheman eller logikscheman utvisande anläggningars och 
anläggningsdelars funktion. 
Översiktsscheman, blockscheman eller flödesscheman utvisande system och 
yttre funktionssamband. 

- ledningslistor 
- nätscheman 

Förbindningsdokument 

För samtliga anläggningsdelar skall inre förbindningsscheman eller inre 
förbindningstabeller utvisande förbindningar i apparater upprättas. 
För samtliga anläggningsdelar som uppkopplas via korskoppling skall plintkort 
upprättas. 
För yttre anslutningar upprättas förbindningsschema. 

Placeringsdokument 

Monteringsritniongar över stativ. 
Dispositionsritningar över centralapparater, bordsapparater, frontplåtar, 
väggmontage etc. 

Orienteringsritningar och serviceritningar 

För 64.CBB/1 Branddetekterings- och brandlarmsystem – automatiska 
brandlarmsystem revideras befintliga orienterings- och serviceritningar samt 
övriga handlingar enligt SBF 110:7 Utgåva 2. 
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För inbrottslarm anordnas OR/Serviceritningar enligt SSF 130:8. 

Övriga dokument 

- Apparatlista, utförlig variant 

Leverans 

Inläggning av av data till program ELKODA skall vara inlagd på landstingets 
databas i samband med slutbesiktning. 
OBS! Måste ske på plats vid respektive driftavdelning. 
Papperskopior skall levereras enligt YUD. 

YUD.642 Relationshandlingar för teletekniska säkerhetsinstallationer  

YUD.644 Relationshandlingar för telekommunikationsinstallationer  

YUD.71 Relationshandlingar för hissinstallationer  

YUD.75 Relationshandlingar för rörpostinstallationer  

YUD.76 Relationshandlingar för installationer med maskindriven 
port, grind, dörr m m  

YUE UNDERLAG FÖR RELATIONSHANDLINGAR FÖR 
INSTALLATIONER 

YUE.6 Underlag för relationshandlingar för el- och 
teleinstallationer 

YUE.63 Underlag för relationshandlingar för elkraftinstallationer 

YUE.66 Underlag för relationshandlingar för installationer i system 
för spänningsutjämning och elektrisk separation 

YUH DRIFTINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 
Driftinstruktion ska utföras enligt Landstinget Sörmlands anvisningar för drift- 
och underhållsinstruktioner, både vad gäller redigering och innehåll. 
Handlingarna ska vara samordnade med underhållsinstruktioner enligt YUK till 
en gemensam instruktion. 
Driftinstruktioner och underhållsinstruktioner ska samordnas till en gemensam 
instruktion per teknikdisciplin. 
Under projekteringsfasen tar utsedd konsult fram underlag för drift- och 
underhållsinstruktion. Underlaget ska laddas upp på www.ibinder.com under 
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fliken DoU senast vid leverans av förfrågningsunderlag. För att underlätta 
arbetet finns mallar och exempel att tillgå. Alla dokument ska levereras i 
redigerbart format, till exempel Word-filer. Undantaget är produktinformation 
och ritningar. De dokument som levereras i redigerbart format ska ha status 
”Underlag (konsult)” och lämnas odaterade.  
I byggskedet hämtar entreprenören konsultens underlag från www.ibinder.com 
och utför nödvändiga ändringar och kompletteringar. Ändringarna kan ske 
direkt i de redigerbara filerna, alternativt på pappersutskrifter. Entreprenören 
tillåts leverera sitt underlag i icke redigerbart format, exempelvis inskannade 
pappersdokument. Oavsett hur ändringarna utförs ska det finnas möjlighet att 
spåra varje ändring. För de dokument som har en statushantering ska status 
ändras till ”Preliminär (entreprenör)” och lämnas odaterade. Entreprenören 
levererar sina dokument genom att ladda upp dem på www.ibinder.com under 
fliken DoU.  
Entreprenörens ändringar och kompletteringar ska vara klara och uppladdade 
på www.ibinder.com senast vid tidpunkten för utbildning av driftpersonal, vilket 
ska ske senast 1 vecka före påkallad slutbesiktning. Efter utbildningstillfället 
påbörjar besiktningsmannen granskning av drift- och underhållsinstruktionen. 
Entreprenören har möjlighet att införa eventuella revideringar som grundar sig i 
synpunkter från personal eller besiktningsman fram till dess att entreprenaden 
blivit godkänd. Vid godkänd entreprenad/slutbesiktning ska även underlag för 
relationsritning överlämnas till besiktningsman. 
Efter godkänd entreprenad sammanställer konsulten drift- och 
underhållsinstruktionen genom att inarbeta entreprenörens ändringar och 
kompletteringar till en komplett drift- och underhållsinstruktion. Leverans ska 
ske senast 1 månad efter godkänd entreprenad och tidpunkten för detta 
meddelas från besiktningsman. (Även färdigställda relationsritningar levereras 
senast 1 månad efter godkänd entreprenad.) Status på redigerbara dokument 
ändras till ”DoU-instruktion” och dokumenten dateras till 1 månad efter datum 
för godkänd entreprenad. Ändringsdatum ska inte fyllas i, utan ifylles först vid 
en senare revidering av dokumentet, till exempel till följd av en ombyggnation 
eller komplettering av underlaget. 
Leverans sker genom att aktuella dokument laddas upp på www.ibinder.com 
under fliken DoU. Alla dokument som i tidigare skede laddats upp i redigerbart 
format av konsult, ska levereras i redigerbart format även vid slutleverans. När 
konsult har levererat den kompletta drift- och underhållsinstruktionen ska 
denne meddela via meddelandefunktionen på www.ibinder.com att leverans 
skett. 
Notera att befintliga dokument som redan ligger uppladdade på 
www.ibinder.com ska ligga kvar även när en ny version levereras. En reviderad 
version av ett dokument ska ges samma filnamn som tidigare versioner. Detta 
för att programmets versionshantering ska fungera. 
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Nedan beskrivs vilket status som drift- och underhållsdokumenten tilldelas 
under projektets olika skeden. 
Status  Beskrivning 
”Anvisning för DoU-instruktion”  Dokument med anvisningar, 
till exempel detta dokument. 
”Mall”  Mallar och ”goda exempel”. 
”Underlag (konsult)”  Konsultens underlag från 

projekteringsskedet. 
”Preliminär (entreprenör)”  Entreprenörens ändringar 

och kompletteringar från 
byggskedet. 

”DoU-instruktion”  Komplett drift- och 
underhållsinstruktion, 
sammanställd av konsult 
senast en månad efter 
godkänd entreprenad. 

Dokument med benämningen ”anvisning för DoU-instruktion” (exempelvis detta 
dokument) beskriver hur arbetet med drift- och underhållsinstruktionen ska 
genomföras och vilka dokument som ingår. Vid leverans av den kompletta drift- 
och underhållsinstruktionen ska anvisningarna ligga kvar under flik 01. De 
dokument som har status ”mall” ingår ej i den slutliga instruktionen och det 
åligger konsulten att radera dessa dokument före leverans av komplett drift- 
och underhållsinstruktion. 

YUH.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer 

YUH.63 Driftinstruktioner för elkraftsinstallationer 

YUH.64 Driftinstruktioner för teleinstallationer 

YUH.66 Driftinstruktioner för installationer i system för 
spänningsutjämning eller elektrisk separation 

YUH.7 Driftinstruktioner för transportinstallationer m m 

YUH.71 Driftinstruktioner för hissinstallationer 

YUH.75 Driftinstruktioner för rörpostinstallationer 

YUH.76 Driftinstruktioner för installationer med maskindriven port, 
grind, dörr m m 
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YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 
Se YUH 

YUK.6 Underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer 

Belysning 

Dalisystemets programvara med styrfil och manual, skall överlämnas till 
beställaren, så att driften kan göra förändringar i anläggningen. 

YUK.63 Underhållsinstruktioner för elkraftsinstallationer 

YUK.64 Underhållsinstruktioner för teleinstallationer 

YUK.66 Underhållsinstruktioner för installationer i system för 
spänningsutjämning eller elektrisk seperation 

YUK.7 Underhållsinstruktioner för transportinstallationer m m 

YUK.71 Underhållsinstruktioner för hissinstallationer 

YUK.76 Underhållsinstruktioner för installationer med maskindriven 
port, grind, dörr m m 

YUM.11 Deklaration av yttre miljöpåverkan av varor och material i 
installationer 
Entreprenören skall efter anmodan överlämna deklaration med avseende på 
resurshushållning för i entreprenaden ingående varor, materiel och material: 
Dokumentation skall upprättas enligt Byggsektorns Kretsloppsrådets skrift 
Byggvarudeklarationer. 

YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 
1. Teoretisk genomgång. (tidsåtgång anges för aktuellt projekt) 
Denna sker vid entreprenadens färdigställande. 
2. Genomgång på platsen. 
Denna sker vid två tillfällen, dels vid entreprenadens färdigställande 
(tidsåtgång anges för aktuellt projekt), dels 1år efter slutbesiktningen 
(tidsåtgång anges för aktuellt projekt). 
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YUP.6 Information till drift- och underhållspersonal för el- och 
teleinstallationer 
Entreprenören skall vid installationens färdigställande informera beställarens 
drift- och underhållspersonal om funktionssätt samt drift och underhåll av i 
entreprenaden ingående utrustning se administrativa föreskrifter. 

YUP.63 Information till drift- och underhållspersonal för 
elkraftsinstallationer 

Reserv- och nödkraftanläggningar 

Innan reservkraftanläggning tas i bruk första gången skall entreprenören 
informera anläggningsinnehavarens drift- och skötselpersonal om funktionssätt 
samt om anläggningens skötsel, drift och underhåll. Informationen skall ges 
såväl vid teoretisk genomgång som vid genom-gång på plats. 

YUP.64 Information till drift- och underhållspersonal för 
teleinstallationer 

YUP.7 Information till drift- och underhållspersonal för 
transportinstallationer m m 

YUP.71 Information till drift- och underhållspersonal för 
hissinstallationer 

YUP.75 Information till drift- och underhållspersonal för 
rörpostinstallationer 
Entreprenören ska informera om drift- och underhållsinstruktioner för 
rörpostinstallationer. 

YUR DOKUMENTATION AV TEKNISKA PRESTANDA FÖR 
INSTALLATIONER  
Entreprenören skall överlämna dokumentation med redovisning av angivna 
tekniska prestanda för i entreprenaden ingående varor och material. 

YY ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 
Entreprenören skall genomföra utbildning för verksamhetens personal i 
samband med inflyttningen. 

Servicebesök (Vid behov) 
Servicebesök efter avlämnandet ingår i entreprenaden. 
4 st servicebesök ska göras under garantitidens första två år med intervall 2 
servicebesök / år utom för hiss, se YYV.7. 
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Beställaren ska beredas tillfälle att vara närvarande vid besöken. 
Följande andra arbeten ska utföras vid besöken. 
Vid besöken skall servicerapport upprättas. 

YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER 

YYV.6 Tillsyn, skötsel och underhåll av el- och teleinstallationer 
Tillsyn, skötsel och underhåll av installationer 
Under garantitiden skall entreprenören utföra två servicebesök under 
garantitidens 2 första år. 
Det sista besöket skall ske inom 30 dagar före utgången av år 2. 
Servicen skall omfatta tillsyn av alla i huvuddelen ingående utrustning samt 
erforderliga reservdelar och förbrukningsmateriel. 
Rapport över åtgärder och anläggningens kondition skall upprättas vid varje 
besök och översändas till driftchef. 
Brukarens fastighetsansvarige skall beredas tillfälle att närvara vid 
servicebesöket. 

YYV.64 Tillsyn, skötsel och underhåll av teleinstallationer 

YYV.7 Tillsyn, skötsel och underhåll av 
transportinstallationer m m 
Entreprenören skall under garantitiden utföra tillsyn och underhåll i följande 
omfattning: 
8 st servicebesök i intervallen 4 per år under garantitidens första 2 år. 
Beställaren skall bredas tillfälle att närvara vid besöken 

YYV.71 Tillsyn, skötsel och underhåll av hissinstallationer 
Följande text i AMA utgår: 
"Drift, tillsyn, skötsel och underhåll av hissinstallation ska utföras och 
journalföras enligt BFS 2012:11 H 14, kapitel 4. 
Journal över drifts-, tillsyns-, skötsel- och underhållsåtgärder ska finnas 
tillgängliga vid kontroll av hissystem utförd av ackrediterat kontrollorgan enligt 
BFS 2012:11 H 14, kapitel 3." 
Den ersätts med: 
Drift, tillsyn, skötsel och underhåll av hissinstallation ska utföras och 
journalföras enligt BFS 2016:2 H 16, kapitel 4. 
Journal över drifts-, tillsyns-, skötsel- och underhållsåtgärder ska finnas 
tillgängliga vid kontroll av hissystem utförd av ackrediterat kontrollorgan enligt 
BFS 2016:2 H 16, kapitel 4. 
Drift, tillsyn, skötsel och underhåll ska utföras enligt SS-EN 13015+A1:2008. 
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Entreprenören ska svara för och bekosta fullständig regelbunden tillsyn och 
skötsel av hissinstallationen under garantitiden. 
Tillsyn och skötsel ska omfatta förebyggande underhåll och erforderliga 
reparationer samt avhjälpande av fel. 
Jourtjänst ska ingå. 
Drift- och underhållspersonalen ska informeras före varje besök för att, vid 
behov, kunna deltaga och informeras vid tillsyn, skötsel och underhåll. 

 


