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Denna beskrivning är framtagen av Adda Inköpscentral i samarbete med ÅF 
Infrastructure AB, en del av varumärket AFRY, för genomförande av DIS-upphandling, 
steg 2 för beställares räkning, och ansluter till AMA EL 19. 

För entreprenaden gäller även separat upprättad Ramhandling-objektspecifik bilaga, 
Administrativa föreskrifter-generell och Administrativa föreskrifter-objektspecifik bilaga.  

6 EL- OCH TELESYSTEM  

Orientering om entreprenaden 

Beställare avser att uppföra solcellssystem i enlighet med denna handling med 
tillhörande Ramhandling-objektspecifik bilaga. 

Definitivt utförande och placering ska redovisas av entreprenör i förslag till 
bygghandling, för godkännande av beställaren, innan montage får påbörjas.  

Texten i denna ramhandling inklusive bilaga/bilagor anger beställarens krav avseende 
utformning och kvalitet. Upphandlingsunderlaget består av de handlingar som är 
upptagna i Administrativa föreskrifter-objektspecifik bilaga tillhörande projektet. 

Entreprenadform  

Entreprenaden är en totalentreprenad enligt ABT 06. 

Omfattning 

Entreprenaden omfattar projektering, leverans, montage och driftsättning till fullt 
funktions- och driftfärdig installation av solcellssystem inklusive eventuell lagring 
enligt denna beskrivning och bilagor. 

Leveransgränsen utgörs av ett fullt funktionsfärdigt system ansluten till elcentral 
enligt denna beskrivning och bilagor. 

Allmänna krav 

Boverkets Byggregler BBR 29 ska gälla och är att betrakta som minimikrav, om ej 
annat anges.  

Personals kvalifikationer 

Entreprenören är skyldig att nyttja teknisk personal väl förtrogen med offererade 
systemlösningar. 

Miljökrav för materialval 

Enhetlighet ska eftersträvas i system- och materialval.  

Allt material ska vara i halogenfritt och PVC-fritt utförande. 

Apparater ska med avseende på material och utförandeform vara anpassade efter på 
användningsplatsen rådande förhållanden. 

Vid materialval ska kapslingsklass vara enligt SS 436 40 00. 
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Material i utomhusmiljö ska vara klassade enligt för området gällande 
korrosivitetsklass. 

Apparater utomhus ska lägst ha IP54. 

Solcellsmoduler och växelriktare ska innefattas av WEEE-direktivet. 

Solcellsmodulleverantören ska finnas registrerade i Naturvårdsverkets 
EE- och Batteriregister (se eeb.naturvardsverket.se) och åta samtliga krav 
enligt Förordning (2014:1075) om producentansvar för elutrustning. 

Om offererad produkt innehåller >0,1 viktprocent av ämnen som finns upptagna på 
gällande kandidatförteckning (artikel 59 i Förordning (EG) nr 1907/2006 Reach), ska 
anbudsgivaren tydligt redovisa detta i en bilaga som bifogas anbudet (namn och 
CAS/EG-nummer). Med 0,1 viktprocent avses varje individuell del av en vara.  

Om nya ämnen förs upp på kandidatförteckningen under avtalstiden, ska den 
upphandlande myndigheten underrättas om att dessa ämnen förekommer i avtalade 
produkter. Detta ska ske inom sex månader efter den europeiska 
kemikaliemyndighetens (ECHA) offentliggörande av en reviderad 
kandidatförteckning.  

Om PFAS, högflourerade ämnen, avsiktligt tillsats till offererad produkt ska 
anbudsgivaren tydligt redovisa namn och CAS/EG-nummer i en bilaga som bifogas 
anbudet. 

Samordningskrav 

Före avgivande av anbud 

Före anbudets avgivande ges möjlighet att genom platsbesök förvissa sig om alla 
faktorer som kan påverka entreprenadens utförande och dess kostnader. 

Under entreprenadtiden 

Arbetets olika delar ska i god tid planläggas i samråd med beställaren och berörd 
verksamhet. All samordning under entreprenadtiden ingår i totalentreprenaden.  

Anvisningar för håltagning och igensättning 

Håltagning och igensättning genom yttertakets tätskikt ska utföras med godkänd 
täthetslösning. Om håltagning genom takets tätskikt föreslås ska det godkännas av 
beställare innan håltagning får ske.  

Tätning, igensättning 
I brandcellsgenomgångar ska tätning av ledningskanalisation inklusive elrör utföras 
med godkänt material för att upprätthålla brandklass enligt förskrivna brandcellskrav. 
Brandtätningar ska märkas; märketikett ska ange tätningens typbeteckning, 
brandteknisk klass, tillverkare, installatör och datum för montaget.  
 
Väggar, golv och tak ska fukt- och ljudtätas så att tekniska krav enligt BBR erhålls.  
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Styrande dokument 

För samtliga lagar, förordningar, standarder, anvisningar och rekommendationer ska 
senaste utgivna version samt eventuella tillägg gälla. 

Arbeten avser ett fullt driftklart system enligt denna beskrivning med tillhörande 
handlingar. 

För entreprenaden gäller förutom rådande lagar följande styrande dokument i 
gällande utgåva:  

• SS 436 40 00 - Elinstallationer för lågspänning – Utförande 
av elinstallationer för lågspänning 

• SS 424 14 38 Kabelförläggning i byggnader 

• SS 437 01 02 Elinstallationer för lågspänning – Vägledning 
för anslutning, mätning, placering och montage av el- och 
teleinstallationer 

För anvisningar och vägledning till installationen gäller, i senaste 
utgåva: 

• SEK Handbok 457 Solceller Råd och regler för 
elinstallationen. 

• SEK Handbok 444 Elinstallationsreglerna, med 
kommentarer. 

• SIS Handbok för montering av utanpåliggande solpaneler på 
yttertak, beteckning SIS HB 537 

 Solcellsrelaterade standarder: 

• SS-EN 50 160 Spänningens egenskaper i elnät för allmän 
distribution 

• SS-EN 50 438 Fordringar på mindre generatoranläggning för 
anslutning i parallelldrift med det allmänna elnätet 

• SS-EN 50 521 Solceller – anslutningsdon för solcellssystem – 
allmänna säkerhetsfordringar och provningar 

• SS-EN 50583–1, Byggnadsintegrerade solceller 

• SS-EN 60891–2 Solceller – celler av kristallint kisel – 
Korrektion av uppmätt förhållande mellan ström och 
spänning med avseende på temperatur och irradians 

• SS-EN 60904-1-5 Solceller – Del 1–5 

• SS-EN 60904-7-10 Solceller - Del 7–10 

• SS-EN 61000-2-2 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
Del 2–2: Miljöförhållanden 

• SS-EN 61000-3-2, -3 Elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) 
Del 3–2,  
Del 3–3: Gränsvärden 



Dokumenttyp 

Ramhandling- Generell 
Aktuell sida 

6/19 
 

 

 

Projektnamn 

Upphandling av solcellssystem 
2022, referensnummer 10471 

Datum 

2022-06-09  

Status 

Upphandlingsunderlag 

 

 

 
 

• SS-EN 61000-3-11, -12 Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC) Del 3–11, Del 3–12: Gränsvärden 

• SS-EN 61000-6-1, -2, -3, -4 Elektromagnetisk kompatibilitet 
(EMC) Del 6–1, Del 6–2, Del 6–3, Del 6–4: Generella 
fordringar 

• 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 61646–2 Solceller - Konstruktions- och 
typgodkännande av solcellsmoduler i tunnfilmsteknik  

• SS-EN 61643-11 Överspänningsskydd för lågspänning – Del 
11: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät – 
Prestanda och provningsmetoder 

• SEK TS 61643-12 Överspänningsskydd för lågspänning – Del 
12: Överspänningsskydd anslutna till lågspänningsnät – Val 
och användning 

• SS-EN 61 683 Solkraftverk – Bestämning av verkningsgrad 
hos utrustning för elanpassning  

• SS-EN 61 701 Solceller - Korrosionsprovning av 
solcellsmoduler med saltdimma 

• SS-EN 61 724 Solkraftverk - Driftövervakning 

• SS-EN 61 725 Solkraftverk - Beräkning av solinstrålningens 
dygnsprofil 

• SS-EN 61 727 Solkraftverk - Anslutning till elnätet 

• SS-EN 61730–1, -2 Solceller – Säkerhetsfordringar på 
solcellsmoduler – Del 1: Utförande, Del 2: Provning 

• SS-EN 61 829 Solceller – Grupper av solcellsmoduler – 
Fältmätning av förhållandet mellan ström och spänning 

• SS-EN 62109–1, -2 Omformare för solcellsanläggningar – 
säkerhet – Del 1: Allmänna fordringar, Del 2: Särskilda 
fordringar på växelriktare 

• SS-EN 62 116 Solcellsanläggningar – Provning av 
anordningar för förhindrande av ö-drift 

• SS-EN 62 716 Solceller – Korrosionsprovning av 
solcellsmoduler med ammoniakhaltig atmosfär. 
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Batterirelaterade standarder: 

• IEC 62619 alternativt IEC 62485-5 eller motsvarande svensk 
standard 

• SS-EN 50438 Fordringar mindre generatoranläggningar för 
anslutning i parallelldrift med elnätet 

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

 

El- och teleförsörjning 

I entreprenaden ingår att ansluta solcellssystemet till byggnadens elsystem. 
Anslutningen görs till framdragen matarkabel med systemspänningen 230/400 V, 
50 Hz. 

Utrymmen och installation 

Utrustning uppställs och anordnas i samråd med beställare eller dennes ombud. Vid 
annan placering än förevisad plats ska beställaren godkänna ny placering. 

Det ska beaktas så att material och installationskomponenter samt service av 
ingående komponenter kan tillhandahållas i framtiden.  

Tekniska uppgifter i anbud 

Anbudet ska innehålla tekniska data, så som solcellssystemets installerade effekt vid 
STC-förhållanden och energiproduktion, beskrivningar, fabrikat och typbeteckning för 
offererat materiel i den utsträckning som erfordras för en fackmässig bedömning av 
anbudet, bl.a. med avseende på driftsäkerhet, personsäkerhet, underhåll och 
utrymmesbehov.  

61 KANALISATIONSSYSTEM 

Allmänt 

Erforderlig kanalisation, håltagningar, ljud- och brandtätningar m m ingår i 
entreprenaden.  

Ledningar ska förläggas i kanalisation. All kanalisation ska vara självbärande.  

Ledningar ska vara förlagda i dold kanalisation med undantag i tekniska utrymmen 
och vind.  

Strängkablar på tak ska förläggas i kanalisation såsom trådstege med lock alternativt i 
monteringssystem där det är tillämpligt. 

Ovan undertak och inom tekniska utrymmen förläggs kablar på 
stege/ränna/montageplåt.  

I allmänna utrymmen ska ledningar vara förlagda i dold kanalisation.  
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Genomföringar 

Genomföringar ska tätas. Tätskikts funktion ska bibehållas.  

Genomföringar i brandklassade väggar och bjälklag ska brandtätas till brandklass lika 
byggnadsdel i övrigt. 

 

63  ELKRAFTSYSTEM 

Ledningssystem 

Material och montagemetoder ska väljas och utföras så att brandfara minimeras. I 
detta sammanhang bör man tänka på att solcellsmoduler under normala förhållanden 
kan anta temperaturer upp till +80 grader Celsius. 

Samtliga kablar och ledningar ska vara halogen-, PVC- och blyfria. 

Där det finns risk för störningar genom kapacitiv och induktiv påverkan får ledning inte 
förläggas parallellt med mindre inbördes avstånd än 50 mm. 

Styrkabel ska korsa kraftkabel vinkelrätt. Då detta ej är möjligt ska vid parallell 
placering ett avstånd om minst 50 mm mellan kablage uppnås. 

63.B Eldistributionsnät 

63.BC Lågspänningsnät 

63.BCB Lågspänningsnät för växelström, högst 1 000 V 

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

Dimensionering av samtliga växelströmsledningar ingående i denna entreprenad ska 
ingå. Maximalt spänningsfall 2% tillåts mellan växelriktare och anslutningspunkt. 

63.BCC Lågspänningsnät för likström, högst 1 500 V 
Dimensionering av samtliga likströmsledningar ingående i denna entreprenad ska 
ingå. Max. spänningsfall 1 % tillåts mellan solcellsmodul och växelriktare.  

63.M/1  STRÖMFÖRSÖRJNINGSSYSTEM FÖR ELKRAFTSYSTEM – 
SYSTEM MED BATTERIER 

Om tillämpligt, se Ramhandling-objektspecifik bilaga/bilagor. 

63.P System för elenergiproduktion 

63.PD  System för produktion av elenergi med solkraftverk 

Se Ramhandling-objektspecifik bilaga/bilagor. 



Dokumenttyp 

Ramhandling- Generell 
Aktuell sida 

9/19 
 

 

 

Projektnamn 

Upphandling av solcellssystem 
2022, referensnummer 10471 

Datum 

2022-06-09  

Status 

Upphandlingsunderlag 

 

 

 
 

66  SYSTEM FÖR SPÄNNINGSUTJÄMNING OCH ELEKTRISK 
SEPARATION 

66.DB System för inledningsskydd 

66.G System för potentialutjämning 

66.GC System för funktionsjordning och funktionsutjämning 

För att säkerställa att isolationsfelsövervakningen för strängledningarna har avsedd 
funktion är det viktigt att solcellssystemets funktionsjord är korrekt utförd och 
kontinuitetsmätt. Funktionsjordning ska ske enligt tillverkarens anvisningar, och utförs 
med svart ledare med rosa tilläggsmärkning. Kablage för funktionsjordning får ej vara 
av typ grön/gul. Funktionsjordning ansluts till avsedd jordförbindelse i växelriktaren 
eller till avsedd potentialutjämningsskena.  

Vid åskskyddssystem med takledarsystem ska montagesystemet anslutas till 
takledarsystemet om det befinner sig inom minimumavstånd från åskskyddssystemet 
(enligt SS-EN 62305). 

S APPARATER, UTRUSTNING, KABLAR MM I EL- OCH 
TELESYSTEM 

SC  EL- OCH TELEKABLAR MM  

SCC  INSTALLATIONSKABLAR  

Kabel inom entreprenaden som riskerar att bli mekaniskt skadad ska skyddas mot 
yttre åverkan. 

Mellan modul och växelriktare förläggs dubbelisolerad specialkabel för solcellssystem 
av typ Nexans ENERGYFLEX0,6/1kV eller likvärdig.  

Utomhusförlagd kabel ska vara UV-beständig eller förses med erforderligt skydd. 

SCS  KABLAR FÖR SNABBKONTAKTER  

Snabbkontakter ska vara av fabrikat MC4 eller likvärdigt. 

SE RELÄER OCH SKYDD SAMT APPARATER FÖR MÄTNING OCH 
ÖVERVAKNING I EL- OCH TELESYSTEM 

SED JORDFELSBRYTARE 

Jordfelsbrytare avsedda för brandskydd för en märkutlösningsström av högst 300 mA 
ska monteras, om det ställs krav på jordfelsbrytare i växelriktartillverkarens 
installationsmanual. 
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SEF MÄTINSTRUMENT OCH MÄTARE FÖR ELEKTRISKA 
STORHETER 

SEG LARM - OCH ÖVERVAKNINGSAPPARATER I EL - ELLER 
TELESYSTEM 

Se Ramhandling-objektspecifik bilaga/bilagor. 

SH UTRUSTNING FÖR ELENERGIPRODUKTION 

SHD UTRUSTNING FÖR SOLKRAFT 

Solcellsmoduler 

Solcellsmodulen ska ha produktgaranti på minst 10 år och linjär effektgaranti om 
minst 97 % efter 1 år, 90 % efter 10 år och 80% efter 25 år.  

Moduler ska ha en verkningsgrad om minst 19 % och vara plussorterade, vilket 
betyder att märkeffekt med positiv (+) tolerans endast accepteras. 

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

Förbikopplingsdioder ska koppla förbi strömmen vid modulfel eller ojämn belysning 
(skuggning) och skydda celler mot hotspot. Varje modul ska innehålla minst tre 
förbikopplingsdioder. 

Montagesystem 

Montagesystem med infästningar/förankring ska vara dimensionerade efter snö- och 
vindlastberäkningar för den aktuella positionen. Entreprenören ska i god tid före start 
av arbetena beräkna och redovisa total dimensionerande belastning på befintliga ytor. 

Montagesystem ska uppställas på ett sådant sätt att det inte sjunker och hindrar 
vattenavrinning till takets avrinningssystem. 

Montagesystem ska med godkänd täthetslösning ska användas. 

Brandmansbrytare 

Brandmansbrytare installeras om det är valt i Ramhandling-objektspecifik 
bilaga/bilagor. I anbudet ska funktion för brandmansbrytning ingå och följande 
uppfyllas: 

• I entreprenaden ska en komplett brandmansbrytarfunktion ingå för att 
räddningstjänsten ska kunna bryta spänningen från solcellsmodulerna till 
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växelriktarna. Brandmansbrytaren ska placeras så nära solcellsmodulerna 
som möjligt ute på taket. Varje sträng ska brytas med denna funktion. 

• Manöverdon till brandmansbrytaren för likström placeras i ett låsbart skåp 
vid entrén till byggnaden eller brandförsvarstablå om denna finns och utförs 
med tryckknapp med vridåterställning.  

• Om byggnaden har ett automatiskt brandlarm placeras manöverdon istället 
i ett låsbart skåp vid centralapparaten. Manöverdonet ska då vara 
återställbart. Skylt med tydlig anvisning ska placeras i nära anslutning till 
manöverdon. 

• Manöverdon ska vara skyltad så att det framgår att den bryter 
solcellssystemet. 

• I anslutning till manöverdon ska det upprättas översiktsschema och ett 
informationsblad som beskriver vilka delar av solcellssystemet som är säkra 
för räddningstjänsten efter att manöverdonet slagits ifrån samt 
kontaktuppgifter till fastighetsvärd och den entreprenör som installerat 
solcellssystemet. Se även text och exempel under kod YGC.63. 

• Entreprenören ansvarar för att räddningstjänsten informeras om att 
solcellssystemet uppförts. 

Vid system med DC-optimerare eller strängoptimerare ska växelriktaren kompletteras 
med enhet för brandmansbrytning. Brandmansbrytaren stänger av växelriktaren, som 
i sin tur släcker ned spänningen på taket till en ofarlig spänning på 1V per modul. 
Funktion, utförande och placering av brandmansbrytare lika ovan. 

SJ APPARATER OCH UTRUSTNINGAR FÖR LAGRING, 
TRANSFORMERING, FASKOMPENSERING, OMRIKTNING M M 

SJB.1  LADDNINGSBARA BATTERIER 

Om tillämpligt, se Ramhandling-objektspecifik bilaga/bilagor. 

SJF.3 Växelriktare 

Växelriktare ska vara av typen 3-fas. Dess storlek ska dimensioneras för att uppnå 
maximal energiproduktion. Solcellsmodulernas totala märkeffekt vid STC-
förhållanden som kopplas till en växelriktare får inte överstiga 120% av växelriktarens 
märkeffekt.  

Växelriktare ska ha minst 5 års produktgaranti och en verkningsgrad, enligt Europeisk 
standard, om minst 97%. 

Växelriktare ska uppställas så att ett avstånd för värmeavgivning uppnås enligt 
fabrikantens anvisningar. Växelriktare placeras enligt Ramhandling-objektspecifik 
bilaga/bilagor. 

Apparatskåp och växelriktare ska vara placerade på ändamålsenligt avsett stativ för 
produkten. 
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Särskild beaktning av placering av växelriktare ska tas så att service av dessa 
underlättas.  

Växelriktare ska utföras för symmetrisk inkoppling till fastighetens 3-fas nät 3x400 V. 

Växelriktare ska vara anpassade för solcellssystem med bland annat skydd mot ö-
drift enligt IEC 62116, infasningsenhet och filter. 

Växelriktare ska ha svenska skyddsinställningar och uppfylla kraven enligt ”SS-EN 50 
438 Fordringar på mindre generatoranläggningar för anslutning i parallelldrift med det 
allmänna elnätet” vilket ska kunna styrkas. Växelriktare ska vara försedda med 
transientskydd samt åskskydd av typ 2. 

Erforderliga DC- och AC-brytare installeras för att kunna bryta likströms- respektive 
växelströmsdel vid t.ex. service på växelriktarna. DC brytare får vara integrerad. AC-
brytare ska placeras i direkt anslutning till växelriktare. 

Nätkoncessionsägaren ska alltid ha möjlighet att slå ifrån systemet. 

 

Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

Skyltning ska utföras på svenska. 

YF ANMÄLNINGS- OCH ANSÖKNINGSHANDLINGAR 

YFB ANMÄLNINGSHANDLINGAR 

YFB.6 Anmälningshandlingar för el- och teleinstallationer 

YFB.63 Anmälningshandlingar för elkraftsinstallationer 

YFB.633 Anmälningshandlingar för elenergiproduktion 

Tillstånd för anslutning av solcellssystemet till elnät ska erhållas från elnätsägaren 
innan montage får påbörjas.  

Färdiganmälan till elnätägaren ska göras efter ansluten och färdigställt systemet.  

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

YGB MÄRKNING 

CE-märkning och försäkran 

För elinstallationer gäller LVD- (lågspänning) direktivet och EMC-(radiostörningar) 
direktivet med följande krav: 

• Samtliga systemdelar ska vara CE-märkta, dock ej fästmaterial och andra 
smådetaljer som inte har någon säkerhetsfunktion. 
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• Den totala sammansatta elinstallationen CE-märks ej. Däremot ska anlitad 
elinstallatör försäkra (försäkran om överensstämmelse) att sammansatta 
apparater/systemdelar uppfyller de grundläggande och övergripande kraven 
ur hälso- och säkerhetsperspektiv som finns angivna i direktiven. Försäkran 
ska bifogas till dokumentationen som följer installationen. 

• Solcellsmodulerna ska vara CE-märkta och certifierade, testade och godkända 
av TüV eller likvärdig organisation enligt IEC 61730 samt IEC 61215 alternativt 
IEC 61646.  

WEEE-märkning 

Solcellsmoduler och växelriktare ska vara märkta med WEEE-symbolen. 

YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer 

Märkning utförs i enlighet med beställarens märkningsstandard där tillämpbart, 
annars enligt AMA EL 19. 

All kanalisation med DC-kablage ska vara märkt med text ”Varning hög DC-spänning” 
eller likvärdigt. 

Plastskyddade gruppförteckningar insatta i ramar ska upprättas. 

Ledning mellan strängar och växelriktare ska märkas vid samtliga ändar med 
kabelnummer så att det går att härleda mot den tekniska dokumentationen. 

YGC SKYLTNING 

YGC.6 Skyltning för el- och teleinstallationer 

Växelriktare, apparatskåp, manöverkopplare och kopplingsboxar ska märkas med 
graverad skylt. 

Växelriktare ska skyltas med beteckning, spänning, strömart samt matande 
huvudledningstyp, ledarantal, ledningsarea, maximal säkringsstorlek. 

Skylt ska ha graverad, svart text på vit botten. Varningsskyltar ska vara av typ 
graverad, svart text på gul platta.  

YGC.63 Skyltning för elkraftsinstallationer 

Schematisk bild av solcellssystemet ska inplastas och placeras i samråd med beställare 
och driftpersonal. 

Varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning 

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

Innehåller spänningsförande delar 
som inte kan frånkopplas 
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Samtliga växelriktare samt ansluten central ska förses med skylt med texten:  

 

Invändig och utvändig uppgång till tak ska skyltas:  

 

Vid brandförsvarstablån och huvudentrén ska en skylt sättas med utseende enligt 
Figur 1 eller likvärdigt: 

 
Figur 1 Informationsskylt vid brandförsvarstablå och huvudentré (SS 436 40 00 Figur 712.514.101).  

Ifall tryckknapp för manövrering av brandmansbrytare ingår i entreprenaden ska den 
förses med skylt enligt Figur 2 eller likvärdigt: 

 
Figur 2 Informationsskylt vid tryckknapp för manövrering av brandmansbrytare. 

VARNING 
Anläggningen spänningssatt från två håll 

VARNING 
Solelinstallationen på taket 

innehåller spänningsförande delar 
som ej kan frånkopplas 
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Nätägarens krav på skyltning ska uppfyllas för samtliga delar av systemet. 

I entré ska dessutom finnas: 

• Översiktskarta av systemet där placering av dess olika 
komponenter och kabeldragningar mellan solcellspaneler och 
växelriktare kan överskådas, enligt rekommendation från 
Räddningstjänsten 

• Tydliga instruktioner som räddningstjänsten kan agera utifrån 

• Kontaktuppgifter till person med detaljerad kunskap om 
solcellssystemet, exempelvis fastighetsansvarig 

Vid växelriktare ska finnas: 

• Samma information som vid entréer 

• Driftinstruktioner för handhavande av växelriktare 

• Skylt avseende vilken ordning till- respektive frånkoppling ska 
ske 

• Schematisk bild av solcellsinstallationen  

Ovanstående information inplastas och sätts på vägg 

YH KONTROLL, INJUSTERING M M 

YHB KONTROLL 

YHB.6 Kontroll av el- och telesystem 

YHB.63 Kontroll av elkraftsystem 

Kontroll och injustering ska utföras av ingående utrustningar och komponenter så att 
avsedd funktion erhålls. Godkänt resultat av kontroll ska verifieras med intyg och 
protokoll och ska överlämnas tillsammans med den tekniska dokumentationen för 
systemet två (2) veckor före slutbesiktning.  

PROGRAM FÖR EGENKONTROLL 

Kontrollprogram (egenkontrollplan) ska upprättas. 

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

EGENKONTROLL OCH FUNKTIONSPROVNING 

Egenkontroll ska utföras och följa parallellt med arbetenas fortskridande. 
Egenkontrollen ligger till grund för eventuell samordnad provning för disciplinen.  

Utöver entreprenörens egenkontrollplan ska dessa punkter kontrolleras och 
dokumenteras: 
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Kontroll av varje moduls märketikett så att endast moduler av samma effektklass 
kopplas ihop i serie 

Kontroll av samtliga modulsträngars VOC. 

Uppmätning av samtliga modulsträngars ISC. 

Kapacitets- och funktionsprovning ska omfatta levererad utrustning och utgöra 
provning av hela systemets funktion. Kapacitetsmätning ska verifieras mot aktuell 
solinstrålning. 

Dokument för provning ska vara ifyllt och signerat med personlig signatur och 
namnförtydligande samt datum för respektive provningspunkt. Dokument för 
egenkontroll och funktionsprovning är ett krav för godkänd entreprenad. 

PROVNING AV ELKRAFTSSYSTEM 

Följande provningar ska utföras: 

• Provning enligt SS 436 40 00, kapitel 61.3.1 a), b), c), e), f), 
g), h), i), j)  

KONTROLL AV TELEKOMMUNIKATION 

Följande ska kontrolleras om tillämpligt: 

• Larmöverföringar 

• Mätvärdesinsamling inklusive presentation av dessa 

• Uppkoppling och kommunikation enligt Ramhandling-
objektspecifik bilaga 

• Uppkoppling till display 

Provningsprotokoll ska vara tillgängliga vid slutbesiktning och är en förutsättning för 
godkännande.  

SAMORDNAD FUNKTIONSPROVNING 

Entreprenören ska medverka vid den samordnade funktionsprovningen. Samordnad 
provning avseende följande system: 

• Larmöverföringar 

• Mätvärdesinsamling inklusive presentation av dessa 

• Solcellssystem 

YJ TEKNISK DOKUMENTATION  

YJC BYGGHANDLING  

YJC.6 Bygghandlingar för el- och teleinstallationer 

Samtliga bygghandlingar ska tillställas beställaren eller dennes representant för 
granskning minst 10 arbetsdagar före påbörjande av arbeten. 
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Beställaren ska tillhandahållas följande bygghandlingar: 

• Placering och gruppering av solcellsmodulerna på tak 

• Schematisk bild av solcellssystem 

• Stränglayout som utvisar modulerna sammankoppling 

• Måttskisser 

• Monteringsritningar för centraler och apparatskåp 

YJE RELATIONSHANDLING  

YJE.6 Relationshandlingar för el- och teleinstallationer 

YJE.63 Relationshandlingar för elkraftsinstallationer 

Relationshandlingar ska upprättas enligt vad som anges under rubrik YJC.63. 

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

Handlingarna ska visa systemets slutliga utförande. 

Relationsritningar, tex. kanalisation, uppdaterad huvudledningsschema och flash-
protokoll för solcellsmodulerna som inte omfattas under rubrik YUC.63 ska överlämnas. 

Leverans  

Relationshandlingar ska lämnas över till beställaren för granskning i ej redigerbar 
media.  

Särskild ritning över solcellsmodulernas placering ska levereras som dwg-filer enligt 
beställarens instruktioner.  

Relationshandlingar sätts in i D&U pärmar. 

I anslutning till växelriktare ska huvudledningsscheman och nätscheman uppsättas i 
genomskinlig plastram. 

YJF DIGITAL FÖRVALTNINGSINFORMATION 

YJG KONTROLLDOKUMENT, INTYG O D 

YJJ MILJÖDOKUMENTATION 

YJK PRODUKTDOKUMENTATION 

YJL DRIFT- OCH UNDERHÅLLSINSTRUKTIONER  

YJL.6 Drift- och underhållsinstruktioner för el- och teleinstallationer 
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YJL.63 Drift- och underhållsinstruktioner för elkraftinstallationer 

Driftinstruktioner för solcellssystemet ska tillhandahållas. Drift- och underhållsplanens 
innehåll och omfattning ska godkännas av beställaren. Instruktioner levereras i två 
pärmar + digitalt och levereras senast i samband med slutbesiktning. 
Driftinstruktionerna ska vara på svenska.  

Underlaget utformas enligt följande: 

1. Garantivillkor, gränsdragning samt kontaktperson under garantitiden med 
adress- och telefonregister för medverkande leverantörer, entreprenörer etc.  

2. Systembeskrivning (Beskrivning över systemets uppbyggnad, 
systemfunktioner och skötselföreskrifter) 

3. Felsökningsschema 

4. Materielförteckning, specifikationer på svenska med reservdelslista 

5. Broschyrmateriel  

6. Beskrivning av tekniska skyddsåtgärder 

7. Beskrivning av skyddsåtgärder samt handlingsförfarande vid brand  

8. Provning- och injusteringsprotokoll  

9. Skyltlista 

10. Relationshandlingar  

Den digitala dokumentationens mappsystem ska motsvara pärmens fliksystem. Allt 
som registreras i pärm ska även dokumenteras digitalt. Broschyrer, ritningar och 
Office-dokument ska vara konverterade till PDF-filer. Även redigerbara originalfiler 
ska sparas i mapparna. 

Flashprotokoll för solcellsmoduler och tagglista för modbuskommunikation ska 
inkluderas i den digitala dokumentationen men behöver inte ingå i pärm.  

YK UTBILDNING OCH INFORMATION 

YKB UTBILDNING OCH INFORMATION TILL DRIFT- 
UNDERHÅLLSPERSONAL 

YKB.6 Utbildning och information till drift- och underhållspersonal för 
el- och teleinstallationer 
Information ska ges till beställarens personal angående solcellssystemets funktion 
samt drift- och underhållsinstruktioner. Informationen ska vara såväl teoretisk som 
praktisk. Genomgång av solcellssystemet ska hållas på plats efter entreprenadens 
färdigställande. Informationen ska ha sådan omfattning att personalen självständigt 
ska kunna sköta solcellssystemet.  

Beräknad tidsåtgång 2 timmar. 

Slutlig/ definitiv fastställande av tid för utbildning ska ske i samråd med beställare. 
Entreprenören ska kalla beställaren/ deltagarna. 
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YL ARBETEN EFTER SLUTBESIKTNING 

YLB FELAVHJÄLPANDE ÅTGÄRDER 

YLB.6 Felavhjälpande åtgärder för el- och teleinstallationer 
Service vid felanmälan 

Inställelsetiden vid felanmälan från beställaren/drift- och underhållsansvarig får inte 
överskrida en (1) arbetsvecka då endast solcellssystemet är påverka.  

YLC SKÖTSEL, UNDERHÅLL O D 

YLC.6 Skötsel, underhåll o d av el- och teleinstallationer 
Vid slutbesiktningen upprättas besöksplan i samråd med beställaren.  

Servicebesök ska göras efter ett år, tre år samt senast 30 dagar innan garantitidens 
utgång. Vid varje servicebesök ska punkter enligt nedan utföras: 

• Funktionsprovning och vid behov rengöring växelriktare (fläktar och filter) 

• Okulär kontroll  

• Onaturlig nedsmutsning ska också rapporteras 

• Stickprov infästningskontroll om tillämpligt 

• Funktionsprovning av systemets samtliga brytare, växelriktarnas skydd mot ö-
drift, samt uppstart av växelriktarna  

• Uppföljning av producerad energi per år  

Beräkningar ovan protokollförs och presenteras för beställare. 

Kostnad för servicebesök ska ingå i anbud avsett för servicebesök. 

Senast två (2) veckor inför varje fastställt besök ska driftansvarig kontaktas för 
information om eventuella felkällor och problem samt ges tillfälle att närvara. 

Service ska omfatta funktionsprovning på basis av upprättad drift- och 
underhållsinstruktion. Erforderliga justeringar och reparationer av funna brister ska 
utföras. 

Av servicerapporten ska klart framgå allt som kontrolleras, även sådant som 
kontrollerat och befunnits vara utan anmärkning. Varje besök skall protokollföras med 
deltagare, datum och vilka system som genomgåtts samt resultat av utförda 
provningar.  

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


