
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 
 

 

 

 

KUNGSBACKA KOMMUN 

 

EGENGENERERAD ENERGI – 

ETAPP 5 

 
 
 
 
 
 

 
TEKNISK BESKRIVNING FÖR 

TOTALENTREPRENAD 

 
BILAGA 01 

Specifika förutsättningar Aranäsgymnasiet 

FÖRFRÅGNINGSUNDERLAG 

2016-12-16 



 
 

 

Dokument 

BILAGA 1 

Sidnr 

2(6) 
Handläggare 

Mathias Ottosson, 

Fredrik Eriksson 
Projektnamn 

KUNGSBACKA KOMMUN 
 

BILAGA 01 - SPECIFIKA FÖRUTSÄTTNINGAR 
ARANÄSGYMNASIET 

Projektnr 

7655 
Datum 

2016-12-16 
Status 

Förfrågningsunderlag 

Rev.dat Rev 

Kod Text 

 

ARANÄSGYMNASIET 

Adress: 
Gymasiegatan 44 

434 50 Kungsbacka 
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Rum för placering av växelriktare: 

Växelriktare placeras i fläktrum uppgång simhallen eller i stora fläktrummet som 

nås med hiss i huvudbyggnaden. 

 
Takmaterial: 

Falsad plåt 

 
Ungefärlig taklutning: 

10 º 
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Denna Rambeskrivning ansluter till AMA El 12 

 

6 EL- OCH TELESYSTEM 

Orientering om entreprenaden 

Kungsbacka kommun avser att uppföra kompletta solcellsanläggningar på 9 stycken olika objekt. Varje 
objekt har en egen adress men kan innehålla fler anläggningar. Varje objekt finns redovisade i bilagor 
med förslagsritningar. 

Förslagsritningar visar möjligt utförande med hänsyn till omfattning av solcellsmoduler, och 
vinklingar mot väderstreck. 

Definitivt utförande och placering skall redovisas av entreprenör i förslag till bygghandling, för 
godkännande av beställare innan montage kan ske. 

 

Objektets läge 

Objekten är belägna i Kungsbacka kommun enligt Administrativa föreskrifter daterad 2016-12-16. 

 

Entreprenadform 

Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT 06. 

 

ALLMÄNNA KRAV 

Samordningskrav 

Före avgivande av anbud 

 
Entreprenören skall, före anbudets avgivande, ha förvissat sig om alla faktorer som kan påverka 
entreprenadens utförande och dess kostnader. Entreprenören äger ej rätt till extra ersättning för sådana 
arbeten och material. 

 
Övrigt se Administrativa föreskrifter 

 

Under entreprenadtiden 

All samordning under byggtiden ingår i totalentreprenaden. 
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Styrande dokument 

Arbeten avser en fullt driftklar anläggning enligt denna beskrivning med tillhörande handlingar. 
För entreprenaden gäller: 

• Installationerna utförs enligt ELSÄK-FS 2008:1-4 samt övriga gällande 
normer och föreskrifter 

• Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 Utgåva 2- Elinstallationer för 
lågspänning 

• Anvisning om material och arbeten enligt EL AMA 12 gäller för i 
entreprenaden relevanta koder 

• Boverkets Byggregler BBR22 (byggregler BFS 2013:14 med ändringar och 
tillägg, Boverkets Konstruktionsregler BKR 13 (konstruktionsregler BFS 
2010:2 med ändringar och tillägg,) 

• Svensk Standard SS 424 14 38 Kabelförläggning i byggnader 

• SS 437 01 40 Anslutning av Lågspänningsinstallationer till elnätet. 

• SS 437 01 45 Elinstallationer i byggnader – Grundläggande 
dimensioneringsregler 

• SS 437 01 46 

• SS 436 21 01 

• SS 437 01 52 

• SS-EN 50160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän distribution 

• SS-EN 61000-6-1, -3 SS-EN 61000-4-4, 2-2, Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) 

Solcellsrelaterade standarder: 

• SS-EN 60891-2 Solceller – celler av kristallint kisel 

• SS EN 50438 - Fordringar för anslutning av smågeneratorer i parallelldrift 
med det allmänna elnätet 

• SS EN 60904 (1-10) Solceller 

• SS EN 61173 Solkraftverk – Anvisning för skydd mot överspänning 

• SS EN 61683-1, Solkraftverk – Bestämning av verkningsgrad hos 
utrustning för elanpassning 

• SS EN 61724-1 Solkraftverk- Driftövervakning 

• SS EN 61725-1 Solkraftverk- Beräkning av solinstrålningens dygnsprofil 

• IEC 61836 Solar photovoltaics energy systems -Terms and symbols 

• SS EN61829- 12 Halvledarkomponenter- Mekaniska och klimatiska 
provningsmetoder 

• SS EN 61853-1 Solcellsmoduler – Provning av prestanda och angivande 
av märkvärden 
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• SS EN 61215-2 Konstruktions- och typgodkännande av solcellsmoduler i 
kristallint kisel 

• SS EN 61345-1 Solceller – Provning av solcellsmoduler med UV- strålning 

• SS EN 61701-2 Solceller- Korrosionsprovning av solcellsmoduler med 
saltdimma 

• SS EN 61173-1 Solkraftverk- Anvisningar för skydd mot överspänning 

• SS EN 61727-1-2 Solkraftverk- Anslutning till elnätet 

För samtliga lagar, förordningar, standarder, anvisningar, rekommendationer som denna beskrivning 
hänvisar till skall senaste utgivning och eventuella tillägg gälla. 

 

Omfattning 

I entreprenaden ingår komplett utförande av projektering, leverans, montage, inkoppling av 
solcellspaneler, ledningar, mätare, växelriktare och övriga erfoderliga apparater samt inkoppling i 
respektive elcentral och där till erforderliga installationsapparater i enlighet med denna beskrivning till 
fullt funktions- och driftfärdiga anläggningar för produktion av elenergi, och ansvara för att i 
entreprenaden ingående ledningar och apparater har rätt funktion och blir rätt inkopplade. I 
entreprenaden ingår även att lämna över signaler till separat sytrentreprenad. Belastningsprov skall 
utföras för att uppvisa offererad energiproduktion. 

 

Personals kvalifikationer 
Entreprenören är skyldig att anlita arbetskraft som besitter fullgod kunskap och färdighet med de för 
respektive anläggning ingående arbetsuppgifterna. 

 

Miljökrav för materialval 

Enhetlighet skall eftersträvas i system- och materielval. Det skall beaktas så att materiel och 
installationskomponenter samt service kan tillhandahållas i framtiden. Samtligt installationsmaterial skall 
vara av halogen-, PVC- och blyfritt utförande. 

Allt material skall vara CE-godkänt. 

 

EL- OCH TELEFÖRSÖRJNING 
Beställaren tillhandahåller kraft till huvudcentral, kraft med systemspänning 230/400 V, 50 Hz. 

I elentreprenaden ingår all kontakt (anmälningar, samordning, kabelvisning m.m.) med nätägare och 
leverantör. Anmälan ska göras för försäljning av producerad överskotts el. Entreprenören ansvarar 
för att anläggningarna ansluts till Kungsbacka kommuns CEASAR-konto för rapportering av 
elcertifikat. 
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Elektriska och magnetiska fält 

Myndigheternas försiktighetsprincip gäller för entreprenaden. 

Mätvärden för elektriska fält från fastighetens installationer får ej överstiga 10V/m inom en 
stadigvarande arbetsplats. 
Mätvärden för magnetiska fält från fastighetens installationer får ej överstiga 0,2 µT inom en 
stadigvarande arbetsplats. 

 

Utrymmen och installation 

I samråd med beställare eller dennes uttalade ombud upprättas anordnad utrustning så att framtida 
utbyggnad är möjlig. Stor hänsyn ska tas till estetik, servicemöjlighet samt ljud. 

 

PLATSUTRUSTNINGAR 

I entreprenaden skall ingå komplett installation av platsutrustningar. 

Utrustning skall vara försedd med kopplingsklämmor för samtliga ut- och ingående ledare. S.k. 
toppklämmor får ej förekomma. 

 

ÖVRIGT 

Tekniska uppgifter i anbud 

Anbudet skall omfatta projektering, leverans, installation och driftsättning av solcellsanläggningar 
inklusive solcellsmoduler, montagelösningar och all erforderlig kringutrustning som växelriktare, DC- 
och AC- brytare, elcentraler, energimätare samt kablage. 

I anbudet skall det framgå typ, storlek, utseende, vikt per kvadratmeter och placering av 

solcellsmodulerna samt innehålla uppgift om anläggningens toppeffekt (Wt). Skisser av tänkt 

utseende skall redovisas på kartor/ritningar och bifogas anbudet. 

I anbud skall detaljerad beskrivning av montage av solcellerna för respektive system bifogas. Typ av 
system, montagemetod o.dyl skall framgå av beskrivningen. 

I anbud skall framgå hopkopplingsmetod för moduler. 
I anbud skall redovisas åldringsbeständighet och verkningsgrad över tid. I anbudet skall antal 

växelriktare och deras respektive effekt anges. 

I anbudet skall grov redogörelse för kabeldragning redovisas 

 

Energiberäkning 

I anbudet skall detaljerad energiberäkning med beräknad elproduktion bifogas. 

För energiberäkningar skall klimatfil från Climate-SAF PVGIS över Kungsbacka Vallda med en horisontell 
global solintrålning om 1045±2% kWh/m² användas. 

Samtliga indata till energiberäkningarna skall redovisas. 

Energiberäkning skall även utföras under projektering och redovisas minst 5 arbetsdagar innan 
slutbesiktning. I den slutgiltiga beräkningen skall uppmätta värden användas för verifiering av 
energiproduktion. 
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60 KRAFTFÖRSÖRJNINGSSYSTEM MED FOTOELEKTRISKA 
SOLCELLER 

Solcellsanläggning skall utföras med maximal bestyckning av solcellsmoduler på tillgänglig yta enligt 
SHD i denna rambeskrivning. 

Solceller monteras på yttertak på respektive fastighet enligt bilaga 1-9. 

För klimatdata och utvärdering av anläggningen skall solcellsgivare (av solcellstyp) för mätning av 
solinstrålning samt temperaturgivare för mätning av solcells- och utomhustemperatur installeras för 
respektive system. Ligger samtliga system på ett objekt i samma väderstreck och lutning räcker det med 
en solinstrålningsgivare. 

Solcellsanläggningarnas energimätare skall ha dubbla kommunikationsinterface för M-Bus för 
möjlighet till kommunikation med fastigheternas övriga mätinsamlingssystem. 

Presentation av dessa mätdata i överordnat styr- och övervakningssystem ingår inte i 
entreprenaden. 
Alla erforderliga komponenter ska ingå i entreprenaden. 

 

61 KANALISATIONSSYSTEM 

ALLMÄNT 

Kanalisation utgörs i huvudsak av infällda installationsrör. 

Erforderlig kanalisation, håltagningar, ljud och brandtätningar mm ingår i entreprenad. 
Samtliga ledningar skall förläggas i kanalisation. Inom vindar och tekniska utrymmen förläggs kablar på 
steg/ränna/montageplåt. Vid enstaka ledning godtas klamring. 

I publika utrymmen ska kanalisation utgöras av vit kabelkanal i metall. 

 

Genomföringar 

Väggenomföringar tätas och utförs säkert för skadedjur. 

Samtliga genomföringar i brandklassade väggar och bjälklag skall brandtätas till brandklass lika 
väggen i övrigt. 

Samtliga genomföringar i ytter- och våtrumsväggar skall utföras luft- och vattentäta. 

Genomföringar i ytterväggar/grundmur skall utföras så att fullständig täthet uppnås. 
Takgenomföringar får inte förekomma. 

Protokoll för genomförda tätningar skall upprättas. 
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63 ELKRAFTSYSTEM 

CENTRALUTRUSTNINGAR 

Centraler skall utföras i TN-S, 5-ledarsystem. 

 

ALLMÄNT 

Centraler skall vara uppbyggda för TN-S system och ha 4-polig huvudbrytare. Centraler och 

apparatlådor skall vara utförda i plåt med erforderlig kapsling. 

Säkringar under 63A skall vara typ automatsäkringar. Klass 3 min 6kA:s kortslutningshållfasthet. 
Jordfelsbrytare skall vara korttidsfördröjda typ A, med 30mA felström. 

 

LEDNINGSSYSTEM 

Material och montagemetoder skall väljas och utföras så att brandfaran minimeras. 
Huvudledningar utförs som 5-ledarsystem, typ AXQJ, FXQJ, EXQJ. 

 

63.BCC Lågspänningsnät för likström, högst 1 500 V 

Det ingår att dimensionera samtliga ledningar ingående i denna entreprenad. 

 

66  SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK 

SEPARATION 

Skyddsutjämning av monteringssystem för solcellsmoduler samt centralutrustning skall 
anslutas till fastigheternas övriga spänningsutjämningssystem och utföras enligt SS 436 
40 00. 

 

66.D Åskskyddsystem 

66.DB System för inledningsskydd 

Åskskyddskomponenter skall installeras i den kapsling där modulerna kopplas ihop på DC-sidan vid 
genomföring till byggnaden eller på motsvarande sätt. 
Jordning av stativ på tak etc. med överspänningsskydd, ska utföras med separat ledare till 
potentialutjämningsskena vid centralutrustning. 

Anläggningen ska förses med erforderliga åskskyddskomponenter så som överspänningsskydd mm, 
både på DC- respektive AC-sidan för skydd av hela elanläggningen mot åska och andra störningar i 
elnätet. Anläggningen ska anslutas med separat ledning till PUS-skena. 
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S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR M M I EL- OCH 

TELESYSTEM 

SBK STATIV 

SBK.1 Stativ för elutrustning 

I denna entreprenad ingår att leverera och montera erfoderlig utrustning för montage och infästning av 
solcellspaneler på tak. Montage skall vara utformat för respektive tak. Takkonstruktion får ej ändras. 
Vind- och snölastberäkning skall redovisas för samtliga installationer och bifogas anbudet. Det skall 
vara möjligt att montera snörasskydd nedan samtliga installationer. Kostnad för detta [kr/m] skall anges i 
anbudet och kan senare komma att upphandlas separat. Priset skall inte räknas in i anbudssumma. 

 

SCC INSTALLATIONSKABLAR 

Maximalt spänningsfall från DC-panel till växelriktare får uppgå till 1 %. Detta skall verifieras genom 
beräkning i projekteringsskedet. 

 

SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH 

ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 

SEF.1 Mätinstrument för elektriska storheter 

I elrum i respektive anläggning monteras och installeras en energimätare (kWh) för mätning av 
solcellsanläggningens producerade energi och momentan effekt. 

Elmätaren monteras på mätartavla på vägg vid huvudcentral. Energimätaren skall ha GSM-modul för 
SIM-kort, samt dubbla kommunikationsinterface för M- Bus för möjlighet till anslutning till fastighetens 
Mbus-slinga. Elmätaren skall vara godkänd för insamling av mätvärden för Svenska Kraftnäts 
elcertifikatsystem CESAR och ska ha display så att manuell avläsning kan utföras. 

Energimätaren skall ha dubbla kommunikationsinterface för M-Bus. 
Solinstrålningsgivare skall vara temperaturkorrigerad och av samma typ som solcellsmodulerna. 
Temperaturgivare för baksida av moduler ska installeras för mätning av solcellstempreturen. 
Givare skall anslutas till fastighetens överordnade styrsystem för senare presentation i DHC. 

I entreprenad ingår att förlägga två paralella ledningar, typ Belden 8471, från solcellsanläggningens 
komponenter till apparatskåp i inom respektive anläggning. 

Förutom ovanstående skall storheter enligt nedan kunna presenteras, i överordnat styrsystem, 
på respektive växelriktare: 

- DC-ström 

- AC-ström 

- DC-spänning 
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- AC-spänning 

Vidare ingår att till beställaren överlämna programmeringslista för senare programmering. 

 

SGD DISPLAYER 

I entreprenaden skall det ingå att levera och installera en visningstavla/display per objekt, förutom 
Aranäsgymnasiet, Gamla Kollaskolan och Fullriggaren Malevik där information skall överföras till intern 
informationstavla/TV. Överlämning för denna funktion skall finnas men uppkoppling till tavla görs i 
separat styrentreprenad. Det ska vara möjligt att hämta informationen med Solarlog eller likvärdig 
lösning. 
Exempel på display beskrivs i bilaga. Samma information skall kunna utläsas i intern 
informationstavla/TV. 
Display och informationstavla/TV skall kunna visa följande parametrar: 

- Solcellsproducerad eleffekt i kW, momentant för hela anläggningen 

- Solcellsproducerad energi i kWh, under dagen för hela anläggningen 

- Solcellsproducerad energi kWh, sedan start för hela anläggningen 
Displayen skall ha mått ca 400 x 600 mm (h x b) och placeras i offentlig del på plan 1 i respektive objekt 
i samråd med beställare och brukare. Tavlan skall även täckas av en extra plexiglasskiva ur 
skaderiskaspekt. Exakt utformning skall ske i samråd med beställaren. 
Andra företagsnamn eller logotyper än Kungsbacka kommun får inte förekomma på display 
eller informationstavla/TV. 

 

SGF PROGRAMVAROR OCH PROGRAMMERINGSUTRUSTNINGAR I 

BUSSYSTEM 

SGF.1 Programvaror 

Överordnat system för redovisning och övervakning 
Solcellsanläggningarna skall minst kunna leverera följade signaler genom m- bus/modbus: 

• Momentan elproduktion 

• Mätarställning 

• Status per växelriktare 

• Total momentan elproduktion från anläggningen 

• Momentan solinstrålning 

• Temperatur på solpanelerna och omgivningen 

Gränsdragning utgörs vid apparatskåp, dvs entreprenaden skall lämna ifrån sig 
styrkablar med relevanta signaler via fast kablage vid apparatskåp. 
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SHD SOLCELLSAGGREGAT 

Solcellssystemet på objekt Aranäsgymnasiet skall vid standardiserade förhållanden STC ha en 

effekt på min 209 kWt och kalkylerad produktion av minst 995 kWh/ kWt,år. 

Solcellssystemet på objekt Fullriggaren Malevik skall vid standardiserade förhållanden STC ha en 

effekt på min 90 kWt och kalkylerad produktion av minst 1030 kWh/ kWt,år. 

Solcellssystemet på objekt Gamla Kollaskolan skall vid standardiserade förhållanden STC ha en 

effekt på min 134 kWt och kalkylerad produktion av minst 1010 kWh/ kWt,år. 

Solcellssystemet på objekt Älvsåkersskolan Hus L skall vid standardiserade förhållanden STC ha en 

effekt på min 18 kWt och kalkylerad produktion av minst 1070 kWh/ kWt,år. 

Solcellssystemet på objekt Älvsåkersskolan Hus B skall vid standardiserade förhållanden STC ha en 

effekt på min 17 kWt och kalkylerad produktion av minst 1100 kWh/ kWt,år. 

Solcellssystemet på objekt Strannegårdens Förskola skall vid standardiserade förhållanden STC ha 

en effekt på min 18 kWt och kalkylerad produktion av minst 1010 kWh/ kW t,år. 

Solcellssystemet på objekt Strannegårdens Gruppboende skall vid standardiserade förhållanden 

STC ha en effekt på min 17 kWt och kalkylerad produktion av minst 1040 kWh/ kWt,år. 

Solcellssystemet på objekt Snickargårdens Förskola skall vid standardiserade förhållanden STC ha 

en effekt på min 16 kWt och kalkylerad produktion av minst 930 kWh/ kW t,år. 

Solcellssystemet på objekt Elof Lindälvsgymnasium, Fordon och Transport skall vid 

standardiserade förhållanden STC ha en effekt på min 31 kWt och kalkylerad 

produktion av minst 1000 kWh/ kWt,år. 

 
Solcellsanläggningarna ska följa takets lutning och azimutvinkel samt ha en total yta enligt bilaga 01-
09. Observera att skalor i bilagor kan avvika från verkligheten. Det åligger entreprenören att 
säkerställa ytorna. Anbud kan komma att extrapoleras för att avgöra anbudsvinnare. 

Solcellsmodulerna ska väljas för att optimera energiproduktionen och utgöras av standardmoduler om 
minst 260 W och vara monterade på stativ. 

Solcellsmodulerna ska ha 25 års effektgaranti motsvarande minst 80 % av initialt värde. 
Modulerna skall vara certifierade av tredje part enligt IEC 612 15 (kristallina celler). 

Modulerna skall vara anpassade för skyddsklass II med framsida av härdat skyddsglas. 
Modulerna skall ha effekt utföras med aluminiumramar. 

Modulerna skall monteras på distans för att möjliggöra ventilering av modulerna. 
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Modulerna skall monteras så att hänsyn tas till tillgänglighet för övrig utrustning på tak såsom ex 
hängrännor, ventilationshuvar och dylikt. 
Moduler skall utföras så att reflex och bländningsrisk minimeras. Byggnadens estetik skall tas hänsyn 
till. Detta innebär bland annat att solcellerna skall i största möjliga mån placeras med samma avstånd 
från t.ex. takkant och huvar samt i sammanhängande fält och montagesystem och kablage skall 
förläggas så att de inte syns. 

Modulerna ska vara identifierbara. Varje modul skall förses med ett nummer som är spårbart till 
mätprotokoll för just den modulen. 

Mätprotokoll, per objekt, skall bifogas vid leverans. 

Förbikopplingsdioder skall koppla förbi strömmen vid modulfel eller ojämn belysning (skuggning) 
och skydda celler mot hotspots. 

Tilläggsbeställning skall möjliggöras enligt samma pris [kr/ kW t] enligt skriftlig överenskommelse enligt 
AFD.23 i Administrativa föreskrifter. Eventuellt avgående effekt hanteras enligt samma förfarande. 

 

SJF.3 Växelriktare 

Växelriktare ska dimensioneras för att uppnå maximal energiproduktion. 

Växelriktare för solcellsanläggning monteras enligt bilaga 01-09. Placering ska ske i samråd med 
beställaren. Vid placering ska hänsyn tas till eventuellt ljud från växelriktare. 

Växelriktare skall uppställas så att ett avstånd för värmeavgivning uppnås enligt fabrikantens 
anvisningar. 
Växelriktarna skall vara anpassade för solcellssystem med bl. a ENS-funktion, infasningsenhet och 
filter. 

Växelriktarna skall utföras för symmetrisk inkoppling till fastighetens 3-fas nät 3 x 400 V. 
Växelriktaren skall ha överspänningsskydd. 
Vid utomhusmontage skall väexlritare vara anpassade för de omständigheter som råder på platsen. 
Minst korrosivitetsklass C4. 

 

SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER 

SKF.3 Lastbrytare och lastfrånskiljare 

I denna entreprenad ingår att leverera, montera och inkoppla erfoderligt antal DC-brytare för valt 
fabrikat av solcellspaneler enligt denna beskrivning. 

Det ingår även att leverera, montera och inkoppla erfoderligt antal AC-brytare för valt fabrikat av 
växelriktare enligt denna beskrivning. 

DC- och AC-brytare installeras i elrum i respektive fastighet för att kunna bryta bort likströms- resp. 
växelströmsdel vid t.ex. service på växelriktarna. 
Separat AC-central placeras i elrum i respektive fastighet. 

I huvudcentral i elrum i respektive fastighet ansluts anläggningen till säkringsgrupp i 
fastighetscentral. 

Nätkoncessionsägaren skall alltid ha möjlighet att slå ifrån anläggningen. 
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SK KOPPLINGSUTRUSTNINGAR OCH KOPPLINGSAPPARATER SKB

 KOPPLINGSUTRUSTNINGAR 

SKB.41 Lådkapslade kopplingsutrustningar för högspänning 

SKB.422 Beröringsskyddade centraler 

Solcelssystemet ska inkopplas i befintlig huvudcentral efter energileverantörens elmätare. 
Erforderligt ombyggnadsarbete och komplettering i/av befintlig huvudcentral ska ingå i 
entreprenaden. 

 

SKB.5 Apparatskåp, apparattavlor m m 

SLD MANÖVERKOPPLARE, GRÄNSLÄGESBRYTARE M M 

SLD.3 Manöveromkopplare 

Manöverordningen för brytare är att DC-brytare skall sluta först och därefter AC-brytare vid 
tillkoppling och det motsatta vid frånkoppling. 
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Y MÄRKNING, PROVNING, DOKUMENTATION M M 

Samtliga anläggningsdelar skall vara CE-märkta. 

 

YTB.1 Märkning av installationer 

Märkning utförs i enlighet med kommunens märkbilaga, ”Kungsbacka Kommun 

Märkstandard Rör- Ventilation- Styr och övervakning 20131017”. Skyltlista skall 

upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande i god tid 

så att märkning är klar innan slutbesiktning. 

 

YTB.16 Märkning av el- och teleinstallationer 

YTB.1641 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer 

Centraler skyltas med beteckning, spänning, strömart samt matande huvudlednings typ, 
ledarantal, ledningsarea, max säkringsstorlek. 
Plastskyddade gruppförteckningar insatta i ramar upprättas och monteras vid central. 

 

YTB.26 Skyltning för el- och teleinstallationer 

AC-brytare och DC-brytare skall tydligt märkas med graverade skyltar om i vilken ordning till resp 
frånkoppling skall ske. 
Skylt ska ha graverad svart text på vit botten. Varningsskyltar ska vara typ graverad svart text på 
gul platta. 

Skylt skall vara utförd av plast. 

Text skall utgöras av versaler med 4 mm höjd med undantag av rubriktext som skall ha 6 mm texthöjd. 
Skyltar skall monteras mekaniskt d.v.s. skruvas eller nitas fast mot underlaget. 

 

YTB.263 Skyltning för elkraftsinstallationer 

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning 

Kopplingslådor/dosor för block och solcellsmoduler skall förses med varselmärkning med 
text: 

”Innehåller spänningsförande delar som inte kan frånkopplas”. 

Samtliga växelriktare samt ansluten central skall förses med skylt med texten: 

”VARNING 

Anläggningen spänningssatt från två håll” 
 

Skylt ska anbringas bredvid respektive apparat. 

Skyltlista skall upprättas av entreprenören och överlämnas till beställaren för godkännande. 
Plastskyddat huvudledningsschema uppsätts i elnischer och driftrum. 

 

YTB.266 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning eller 

elektrisk separation 
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YTC KONTROLL OCH INJUSTERING AV INSTALLATIONSSYSTEM 

Entreprenören utför kontroll och injustering av i entreprenaden ingående utrustningar och komponenter 
så att avsedd funktion erhålls. Detta skall verfiieras med intyg och protokoll som skall överlämnas 
tillsammans med den tekniska dokumentationen för anläggningen före slutbesiktning. 

 

Program för egenkontroll 

Entreprenören skall upprätta kontrollprogram (egenkontrollplan) för entreprenaden. 

Kontroll skall verifieras genom, av beställaren godkänt, kontrollprogram ingående i 
entreprenörens kvalitetssäkringssystem. 

Kontrollprogram skall redovisas innan arbeten påbörjas. 

 

Egenkontroll 

Egenkontroll skall utföras och följa parallellt med arbetenas fortskridande. 

Egenkontrollen ligger till grund för den samordnade provningen för disciplinen. 

Det är ett krav att egenkontrollen är utförd och kan redovisas inför den samordnade 
provningen. 

 

Samordnad funktionskontroll 

Entreprenören skall utföra samordnad kontroll i avseende med följande system: 

• Larmöverföringar 

• Mätinsamling 

• Solcellsystem 

Dokument för egenkontroll skall vara ifylld och signerad med personlig signatur med namnförtydligande 
samt datum för respektive kontrollpunkt. 

 

Kontroll av el- och teleinstallationer 

Kontroll skall genomföras på sådant sätt att hela funktionskedjan blir genomprovad i ett sammanhang. I 
händelse att någon kontroll ger negativt resultat skall kontrollen och alla föregående kontroller, som kan 
ha inverkat på det ifrågavarande felet eller påverkats av felet, upprepas. 
Förekommer avvikelse vid kontroller skall denna analyseras och dokumenteras även om orsaken till 
avvikelsen ej ingår i anläggningen eller entreprenaden. 
Innan kontroll och mätning utförs skall beställaren underrättas för att beredas tillfälle att närvara. 
Samtliga kontroller och mätningar verifieras genom vidimerade protokoll som skall finnas tillgängliga 
vid slutbesiktning. Vidimerade protokoll upprättas sorteras in i den digitala dokumentationen. 

Provningsprotokoll skall vara tillgängliga vid slutbesiktning och är en förutsättning för 
godkännande. 
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Kontroll av elkraftssystem 

Entreprenören skall minst utföra följande kontroller: 

• Kontroll av skyddsledarnas och potentialutjämningsledarnas kontinuitet 

• Mätning av elinstallationens isolationsresistans 

• Isolationsmätning av samtliga huvudledningar i elkraftsystem 

• Funktionskontroll avseende funktioner och funktionssamband 

• Faskontroll i kopplingsutrustningar 
 

YU TEKNISK DOKUMENTATION M M FÖR INSTALLATIONER 

Samtlig teknisk dokumentation skall vara författad på svenska. 

 

YUB.63 Anmälningshandlingar och ansökningshandlingar för 

elkraftsinstallationer 

Anmälan till elnätsägaren om tillstånd för anslutning av solcellsanläggning till elnät skall ombesörjas av 
entreprenören. Kopior på anmälningar skall delges beställaren. 

 

YUC BYGGHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 

Utöver de under AF angivna, upprättar entreprenören alla för arbetets utförande ytterligare erforderliga 
ritningar, beskrivningar, specifikationer samt IP-adresser. 

Bygghandlingar som skall underställas beställaren för granskning skall översändas i så god tid till 
beställaren – eller i de fall beställaren genom överenskommelse i varje särskilt fall så önskar, direkt 
till konsult – att en granskningstid om minst två (2) arbetsveckor medges. Bygghandligar, som skall 
tillställas beställaren för granskning, skall levereras digitalt. 

Ingen montering får ske innan bygghandlingar är godkända. 

 

YUC.63 Bygghandlingar för elkraftinstallationer 

Handling som upprättas av entreprenören skall ha grafiska symboler för elinstallationsritningar 
och scheman enligt SS-EN 60 617-serien och SEK Handbok 412. 

Strukturscheman och översiktsscheman skall utföras enligt anvisningar i SEK Handbok 419. 

Nätkartor, scheman och installationsritningar för installationer skall utföras enligt anvisningar som 
ges i SEK Handbok 422 och Bygghandlingar 90. 

Entreprenören skall minst tillhandahålla beställaren följande bygghandlingar: 

- särskild ritning över solcellsinstallationen 

- principdiagram för inkoppling av växelriktarna till elnätet 

- principdiagram för inkoppling av PV modulerna till växelriktarna 

- placering och gruppering av PV modulerna på tak 

- huvudlinjeschema 
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- monteringsritningar för centraler och apparatskåp 

- kretsschema enligt SS-EN 61 082-1 och SS-EN 61 082-2. 

- yttre förbindningsschema eller förbindningstabell om inte översiktsscheman 
eller kretsscheman ger motsvarande information 

 

YUD RELATIONSHANDLINGAR FÖR INSTALLATIONER 

YUD.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer 

YUD.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer 

Relationshandlingar skall upprättas enligt vad som anges under rubrik YUC.63 samt vad som anges i 
Administrativa föreskrifter AFD.242. 

Av entreprenören upprättad bygghandling, som beställaren erhållit för granskning skall kompletteras så 
att det slutgiltiga utförandet klart framgår och överlämnas till beställaren som relationshandling. 

Handlingarna skall visa anläggningarnas slutliga utförande. Relationshandlingar förses med påskrift 

RELATIONSHANDLING och datum. 

Leverans 

Relationshandlingar levereras digitalt enligt register i bilaga 
”Entreprenaddokumentation” 

I el- och telerum samt huvudelrum skall huvudledningsscheman och nätscheman uppsättas i genomskinlig 
plastram. 
Relationshandlingar i .dwg och .pdf-format levereras digital på USB-sticka för granskning innan 
slutbesiktning. 

 

YUH.6 Driftinstruktioner för el- och teleinstallationer 

Samtliga dokument ska vara författade på svenska 

 

YUH.63 Driftinstruktioner för elkraftinstallationer 

Entreprenören skall tillhandahålla för driftinstruktioner för solcellsanläggningen. Instruktioner levereras på 
USB-minne och levereras senast i samband med slutbesiktning. Om omgång skall även skrivas ut och 
placeras i en pärm i teknikrum på respektive system. 
Underlaget utformas enligt bilaga ”Registersida DU-instruktioner”. I bilagan finns exempeldokument 
för vissa av flikarna. Observera att dessa endast är exempel och måste omarbetas för att passa 
entreprenaden. 

Broschyrer, ritningar och office-dokument skall vara konverterade till pdf-filer. Även redigerbara 
originalfiler skall sparas i mapparna. 
Vid växelriktare, i samtliga byggnader, skall en laminerad lathund sättas upp där det tydligt framgår 
felsökning och kontaktvägar för felanmälan. 
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YUK UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER FÖR INSTALLATIONER 

Underlaget utformas enligt bilaga ”Registersida DU-instruktioner”. I bilagan finns exempeldokument för 
vissa av flikarna. Observera att dessa endast är exempel och måste omarbetas för att passa 
entreprenaden. 

 

YUP INFORMATION TILL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSPERSONAL 

YUP.63 Information till drift- och underhållspersonal för 

elinstallationer 

Entreprenören skall ge information till beställarens personal angående solcellsanläggningens 
funktion samt drift- och underhållsinstruktioner. Informationen skall vara såväl teoretisk som praktisk. 

Informationen till beställaren består av två delar: 

1. Teoretisk genomgång. Denna sker vid anläggningens färdigställande, 
beräknad tidsåtgång cirka 2 timmar. 

2. Instruktion på platsen. Denna ska ske vid två tillfällen: Dels vid anläggningens 
färdigställande, dels efter ca 6 månader, beräknad tidsåtgång ca 6 timmar per 
tillfälle. Eventuella synpunkter ska beaktas och antecknas i drift- och 
underhållsinstruktionerna. 

Slutlig/ definitiv fastställande av tid för utbildning skall ske i samråd med beställare. Entreprenören 
skall kalla beställaren/ deltagarna minst 5 arbetsdagar innan informationstillfället. 

 

YYV TILLSYN, SKÖTSEL OCH UNDERHÅLL AV INSTALLATIONER 

I entreprenaden ingår service av anläggningen med besök under garantitiden en gång per år samt en gång när 30 
dagar återstår av garantitiden. 

Vid slutbesiktningen upprättas besöksplan i samråd med beställaren. Servicebesöken skall 

samordnas med samtliga underentreprenörer. 

Entreprenören skall vid varje besök ombesörja att utsedd drift- och underhållspersonal ges tillfälle att närvara genom 
att ca 1 vecka före fastställt servicebesök meddela driftansvarig per mail. En signatur från beställaren krävs för 
godkändt besök. 

Service skall omfatta fullständig funktionskontroll på basis av upprättad drift- och underhållsinstruktion. Erforderliga 
justeringar och reparationer av funna brister utförs. Entreprenören bekostar erforderligt förbrukningsmateriel. 

Inspektion och åtgärdsprotokoll från respektive servicebesök skall upprättas och översändas till beställaren samt drift- 
och underhållsansvarig senast 5 arbetsdagar efter besöket. 

Samtliga servicerapporter skall uppvisas vid garantibesiktningen vilket är villkor för godkänd garantibesiktning. 

 
Service vid felanmälan 

Entreprenören skall efter felanmälan från beställaren/drift- och underhållsansvarig ha en inställelsetid senast inom 72 
timmar. 
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tredjepartscertifiering/Poveldiplom finns behövs ingen ytterligare beskrivning av anbudsgivarens 

kvalitetsarbete, utöver till anbudet bifogat certifikat/diplom. 

 

Teknisk förmåga och kapacitet 

Anbudsgivare ska bifoga en beskrivning av företagets verksamhet som styrker att företaget har 

den tekniska förmåga och kapacitet som entreprenaden omfattar. 

 
Entreprenören ska byta ut projektledare och/eller montageledare om beställaren begär detta, 

till exempel om samarbetet inte fungerar tillfredsställande eller om beställaren anser att 

kompetens saknas. 

 
Anbudsgivare ska bifoga CV enligt nedan som intygar kompetens för uppdraget. 

 

Referensuppdrag 
Den projektledare som ska ansvara för de uppdrag som ingår i denna upphandling, ska under 

perioden januari 2012 fram till sista anbudsdag ha genomfört minst två motsvarande  uppdrag. 

Observera att inlämnade uppdrag ska vara avslutade och godkända. Detta dokumenteras 

genom uppgifter nedan. 

 
Motsvarande uppdrag innebär anläggningar om minst 40 kWt. 

 
Beställaren förbehåller sig rätten att använda egna referenser samt att bedöma vad som anses 

vara motsvarande uppdrag. 

 
 

Bifoga bilaga avseende miljöstyrning av verksamheten. (Bifogat dokument) 

CV för projektledare (Bifogat dokument) 

CV för montageledare (Bifogat dokument) 

Här lämnas förklaring om rating understiger 40. Om detta inte är aktuellt 

anges "ej aktuellt". (Fritextsvar) 

Anbudsgivarens beskrivning av teknisk förmåga och kapacitet. Lämnas 

beskrivning i bifogad bilaga anges bilagans namn här. (Fritextsvar) 

Uppdragsgivare nr 1 (Fritextsvar) Organisationsnummer 

(Fritextsvar) Kontaktperson (Fritextsvar) 

E-postadress till kontaktperson (Fritextsvar) Telefon/mobil till 

kontaktperson (Fritextsvar) 

Ange tidsperiod för uppdragets utförande (fr o m - t o m) (Fritextsvar) 

Beskrivning av uppdraget (Fritextsvar) Uppdragsgivare nr 2 

(Fritextsvar) Organisationsnummer (Fritextsvar) 

Kontaktperson (Fritextsvar) 

E-postadress till kontaktperson (Fritextsvar) Telefon/mobil till 

kontaktperson (Fritextsvar) 

Ange tidsperiod för uppdragets utförande (fr o m - t o m) (Fritextsvar) 

Beskrivning av uppdraget (Fritextsvar) 
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AFB.53 Prövning av anbud  

Anbud kvalificeras och utvärderas genom att tillämpa begränsad kontroll i enlighet med LOU 11 

kap. 17 §
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Detta innebär att kontroll/prövning av anbud kan komma att genomföras 

enbart avseende den eller de anbudsgivare som avses tilldelas kontrakt. 

 

Metod för utvärdering

      

                                                                                                                        

Metod lägsta pris. 

 
Den anbudsgivare som lämnat lägst total livscykelkostnad kommer att 

tilldelas kontrakt. Utvärdering genomförs av en referensgrupp hos 

beställaren. 

Anbudspris anges i SEK exklusive moms och ska lämnas enligt 

nedanstående förutsättningar, uppdelat på: 

- Solcellsmoduler 

- Övrigt material (montagesystem, växelriktare, kablage o.dyl) 

- Arbetskostnad 

- Projektering 

 
Anbudet utvärderas enligt nedan ekonomiska förutsättningar: 

 
- Kalkylränta: 2,5 % 

- Elpris: 900 kr/MWh 

- Kalkylperiod: 30 år 

- Underhållskostnad: 5 kr/kvadratmeter och år 

- Reell energiprisökning: 2 % 

- Restvärde: 20 % av solcellsmodulernas värde 

 

Efter utvärdering fattar beställaren ett tilldelningsbeslut, som visar vilken 

leverantör som vunnit upphandlingen och med vilken avtal kommer att 

tecknas. 

 
Därefter skickar beställaren ett tilldelningsbesked till samtliga anbudsgivare. 

Beskedet innehåller namn på den som vunnit upphandlingen och varför 

denne kommer att tilldelas avtal. Beslutet påverkar inte de övriga 

anbudsgivarnas bundenhet till sina anbud. 

 
Kontrakt (Avtal) kommer att tecknas efter avtalsspärrens utgång och om inte 

allmän förvaltningsdomstol förordar om åtgärder enligt 16 kap. 1-3 § LOU. 

 
Om beslut avseende del i upphandlingen blir föremål för överprövning kan 

AFB.54 Meddelande om beslut efter prövning av anbudsgivare och anbud 
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avtal tecknas i övriga delar. 

 

AFB.55 Sekretess för anbudshandlingar

  
Efter avslutad upphandling är såväl beslut som samtliga handlingar i 

upphandlingsärendet normalt offentliga. Offentlighets- och sekretesslag 

(2009:400) 31 kap 16 § kan dock ge  skydd åt enskilds affärs- eller 

driftförhållanden när denne har trätt i affärsförbindelse med en myndighet, om 

det av särskild anledning kan antas att den enskilde lider skada om uppgiften 

röjs. För att underlätta för den upphandlande myndigheten vid 

sekretessprövning ska anbudsgivare ange om denne önskar 

sekretessbelägga någon uppgift i anbudet och i sådant fall ange: 

 
- Vilka uppgifter som önskas sekretessbeläggas 

- Vilken skada anbudsgivaren skulle lida om uppgifterna röjs. 

 


