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2011-05-19 Handbok 2745/2011 Märkning och Skyltning 

 

Väsentliga ändringar sedan tidigare utgåva: 

Kapitel / Avsnitt 
 / Bilaga 

Ändringar 

Generellt Handbok, skriven i aktuell mall för Teknisk handbok 

Bilagor, redaktionella ändringar 

Bilagor, anpassade till aktuella AMA 

Bilagor, beskrivning av tillämpning tydliggjord 

Bilaga 
Projekteringsanvisningar 
– Anläggning 

Kapitel D infört 
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märkning av brandtätning 
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– Hus 
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Bilaga 
Projekteringsanvisningar 
– VVS och kyla 

Ansluter till AMA VVS & Kyla 22 

Avsnitt YGB MÄRKNING: Kompletterat 

Avsnitt YGB.5 Märkning av vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer: Preciserat avseende märkskyltars 
utförande. Kompletterat avseende märkning av brandtätning 

Avsnitt YGC SKYLTNING: Kompletterat 

Avsnitt YGC.5 Skyltning av vvs-, kyl- och 
processmedieinstallationer: Kompletterat och ändrat 
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Projekteringsanvisningar 
– El och tele 

Ansluter till AMA EL 22 

Avsnitt YGB MÄRKNING: Kompletterat 

Avsnitt YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer: Kompletterat 
och ändrat avseende beteckningssystem för och märkning av yttre 
kanalisation 

Avsnitt YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer: Preciserat 
avseende märkskyltars utförande. Kompletterat avseende 
märkning av brandtätning 

Avsnitt YGB.61 Märkning av kanalisation: Anvisningar avseende 
förteckning över kanalisation i mark, tillkommit 

Avsnitt YGB.6324 Märkning av mätledningar: Hänvisning till 
IBH 21 

Avsnitt YGB.633 Märkning av platsutrustningar i 
elkraftsinstallationer: Solcellsinstallationer tillkommit 

Avsnitt YGB.633 Märkning av platsutrustningar i 
elkraftsinstallationer: Installationer för laddning av elfordon, 
tillkommit 

Avsnitt YGB.6335 Märkning av platsutrustningar i installationer 
för reservkraft, avbrottsfri kraft eller nödkraft: System för 
nödkraft, utgått 

Avsnitt YGB.64 Märkning av teleinstallationer: 
Beteckningssystem, märkning och figur avseende 
byggnadsautomationsskåp, tillkommit 

Avsnitt YGB.662 Märkning av åskskyddsinstallationer: Tillkommit 

Avsnitt YGC SKYLTNING: Kompletterat 

Avsnitt YGC.6 Skyltning för el- och teleinstallationer: Kompletterat 

Avsnitt YGC.63 Skyltning för elkraftsinstallationer: Skyltning för 
solcellsinstallationer, kompletterad 

Bilaga 
Projekteringsanvisningar 
– Transport 

Ansluter till AMA EL 22 

Avsnitt YGB MÄRKNING: Kompletterat 

Avsnitt YGB.7 Märkning av transportinstallationer m m: 
Kompletterat avseende märkning av brandtätning 

Avsnitt YGC SKYLTNING: Kompletterat 

Avsnitt YGC.7 Skyltning för transportinstallationer m m: 
Kompletterat 
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Kapitel / Avsnitt 
 / Bilaga 

Ändringar 

Bilaga 
Projekteringsanvisningar 
– Styr och övervakning 

Ansluter till AMA VVS & Kyla 22 och AMA EL 22 

Avsnitt YGB MÄRKNING: Kompletterat 

Avsnitt YGB.8 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer: 
Preciserat avseende märkskyltars utförande. Kompletterat 
avseende märkning av brandtätning 

Avsnitt YGC SKYLTNING: Kompletterat 

Avsnitt YGC.8 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer: 
Kompletterat 

Bilaga 
Projekteringsanvisningar 
– Skyddsfunktioner 

Avsnitt Skyltning för reservkomponenter: Beteckningar angivna 
på exempel på skyltar, anpassade till bilaga 
Komponentbeteckningar 

Avsnitt Skyltning för lokala larm: Exempel på skylt Öppen 
stötvågsdörr kompletterad med beteckning 

Bilaga 
Systembeteckningar 

Genomarbetad utifrån ändringar i övriga bilagor 

Bilaga 
Komponentbeteckningar 

Genomarbetad utifrån ändringar i övriga bilagor 

Bilaga Märkning 
Åskskyddssystem 
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1 Inledning 
Denna handbok behandlar märkning och skyltning inom Fortifikationsverkets (FORTV) 
fastigheter. Handboken är ett hjälpmedel för att uppnå en enhetlig märkning och 
skyltning. 

Märkning utförs för identifiering. Märkning och teknisk dokumentation ska 
överensstämma med varandra. Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och 
upplysningsskyltning. 

Handbok Märkning och skyltning ger ett stöd avseende den märkning och skyltning 
som är lämplig att köpa i investeringsprojekt och underhållsprojekt. Handboken riktar 
sig främst till Fortifikationsverkets (FORTV) projektledare och projekteringsledare 
samt till projekteringskonsulter (konsulter som projekterar dokument för upphandling 
av byggnads-, anläggnings- och installationsentreprenader). Därmed är tillämpningen 
av handboken främst aktuell under FORTV process Förändra, med dess delprocess 
Bygga Nytt eller Bygga Om (BNEBO) samt även under FORTV process Bibehålla. 

Handboken innefattar främst märkning och skyltning avseende tekniska system samt 
skyddsfunktioner. Trafikmärken, orienteringstavlor, informationsskyltar och dylikt 
behandlas endast översiktligt i handboken. 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i bilagor tillhörande 
denna handbok. Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 

För byggnadsminnen gäller att samråd beträffande placering av märkskyltar och 
skyltar bör ske med FORTV kulturarvsspecialist alternativt med Riksantikvarieämbetet. 

Till Handbok Märkning och skyltning hör projekteringsanvisningar, uppdelade för 
respektive uppdragsområde i separata bilagor. 

Handbok Märkning och skyltning, med tillhörande bilagor, finns att hämta på 
• Fortnet, under Stöd i arbetet/Anskaffning/Handböcker 
• Fortnet, under Stöd i arbetet/Anvisningar, Handböcker och Regler 
• Fortifikationsverkets externa webbplats, www.fortifikationsverket.se, under 

Upphandling/Generella dokument/Handböcker. 
Denna utgåva av Handbok Märkning och skyltning har utarbetats av en arbetsgrupp 
bestående av: 

Håkan Gustafson FORTV/UtVs/AnFa 
Kjell Leijon FORTV/UtVs/AnFa 
Mats-Åke Lindholm FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Christian Nordling FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Benny Sparr FORTV/Proj/Projektstödsenheten 
Sandy Lind FORTV/FA/Reg Ö 
Anders Larsson Ramboll 
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2 Projekteringsanvisningar 

2.1 Anläggning, Hus, Installationer 
Vid upprättande av beskrivning enligt AMA åberopas, samtliga för projektet, relevanta 
koder och rubriker ur aktuell AMA, RA och AMA-Nytt av projekteringskonsult. 
Respektive kapitel och avsnitt kompletteras med, för projektet, relevanta 
beskrivningstexter och figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med stöd av denna 
handboks bilagor: Projekteringsanvisningar - Anläggning /- Hus /- VVS och kyla / 
- El och tele /- Transport / - Styr och övervakning. 

2.2 Skyddsfunktioner 
Vid upprättande av beskrivning samt utförande av märkning och skyltning tillämpas 
för projektet relevanta råd och anvisningar ur bilaga Projekteringsanvisningar - 
Skyddsfunktioner. 

Beskrivning avseende märkning och skyltning – skyddsfunktioner, skrivs så att den 
riktar sig till teknikinformatör. Den teknikinformatör som upprättar skyddskontrollbok 
bör utföra märkning av och skyltning för skyddsfunktioner för aktuell 
befästningsanläggning. 

3 Systembeteckningar och komponentbeteckningar 
Systembeteckningar och komponentbeteckningar ingår i märkningen av ett flertal 
komponenter. En lista över systembeteckningar presenteras i bilaga 
Systembeteckningar. En lista över komponentbeteckningar presenteras i bilaga 
Komponentbeteckningar. 

4 Översiktsscheman och principdetalj 
Princip för beteckningar och driftlittera avseende högspänningsutrustning illustreras i 
bilaga Översiktsschema Högspänning. 

Princip för beteckningar och driftlittera avseende lågspänningsutrustning illustreras i 
bilaga Översiktsschema Lågspänning. 

Princip för beteckningar avseende åskskyddssystem illustreras i bilaga Märkning 
Åskskyddssystem. 

5 Förbättringsförslag 
Förbättringsförslag avseende Handbok Märkning och skyltning e-postas till 
projekteringsanvisningar@fortv.se Förslag kommer att omhändertas av 
Fortifikationsverkets avdelning för Utveckling och verksamhetsstöd. 
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6 Referenser 
Följande referenser avser denna handbok med tillhörande bilagor. 

 

AMA Anläggning 20, Allmän material- och arbetsbeskrivning för anläggningsarbeten, 
AB Svensk Byggtjänst. 

AMA Hus 21, Allmän material- och arbetsbeskrivning för husbyggnadsarbeten, 
AB Svensk Byggtjänst. 

AMA VVS & Kyla 22, Allmän material- och arbetsbeskrivning för VVS- och kyltekniska arbeten, 
AB Svensk Byggtjänst. 

AMA EL 22, Allmän material- och arbetsbeskrivning för eltekniska arbeten, 
AB Svensk Byggtjänst. 

AMA-nytt Anläggning, Nyheter och förändringar avseende AMA Anläggning, 
utkommer två gånger per år, AB Svensk Byggtjänst. 

AMA-nytt Hus, Nyheter och förändringar avseende AMA HUS, utkommer två gånger per år, 
AB Svensk Byggtjänst. 

AMA-nytt EL och VVS & Kyla, Nyheter och förändringar avseende AMA EL och AMA VVS & Kyla, 
utkommer två gånger per år, AB Svensk Byggtjänst. 

IBH 21, Anslutning av kundanläggningar 1-36 kV till elnätet, Energiföretagen 2021. 

Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar, Vägledning, MSB 2019. 

RA Anläggning 20, Råd och anvisningar till AMA Anläggning 20, AB Svensk Byggtjänst. 

RA Hus 21, Råd och anvisningar till AMA Hus 21, AB Svensk Byggtjänst. 

RA VVS & Kyla 22, Råd och anvisningar till AMA VVS & Kyla 22, AB Svensk Byggtjänst. 

RA EL 22, Råd och anvisningar till AMA EL 22, AB Svensk Byggtjänst. 

SEK Handbok 455, Dokumentation av teleanläggningar – Ny och gammal standard. 
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SS 4241720, Kraftkablar och installationskablar - Partmärkning och mantelmärkning. 

SS 4364000, Elinstallationsreglerna. Elinstallationer för lågspänning - Utförande av 
elinstallationer för lågspänning. 

SS 4370102, Elinstallationer för lågspänning - Vägledning för anslutning, mätning, placering och 
montage av el- och teleinstallationer 

SS 4551201, Dokumentation av teletekniska anläggningar, utgåva 5 fastställd 1992-03-11 

SS 4551201, Dokumentation av teletekniska anläggningar, utgåva 6 fastställd 2005-09-26 

SS 741, Märkning av gas-, vätske- och ventilationsinstallationer. 

SS-EN ISO 4157-1, Byggritningar – Beteckningssystem – Del 1: Beteckningar på byggnader och 
delar av byggnader. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Anläggning 20. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av Teknisk beskrivning eller Rambeskrivning enligt AMA 
åberopas, samtliga för projektet, relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA 
och AMA-Nytt. Respektive kapitel och avsnitt kompletteras med, för projektet, 
relevanta beskrivningstexter och figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med 
stöd av projekteringsanvisningar enligt följande. 

 

I projekteringsanvisningarna är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska i tillämpliga delar anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i denna bilaga. 
Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 
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D MARKÖVERBYGGNADER, 

ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR M M 

DE ANLÄGGNINGSKOMPLETTERINGAR 

DEF FÖRTILLVERKADE FUNDAMENT, STOLPAR, SKYLTAR M M 
Ange följande under aktuell kod och rubrik. 

Distansskyltar ska ange: 

- Utmått i m, med en decimal från stolpe eller vägg 

- Sidmått i m, med en decimal från stolpe eller vägg 

- Utmått och sidomått anges från märkskylt till centrum av betäckningsram. 

DEF.1 Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m 

DEF.13 Skylt för vägmärke, gatunamn m m 

DEF.2 Anordningar för skyltar för röranläggning m m 

DEF.23 Skylt för röranläggning m m 

DEF.231 Skylt för va-anläggning 

DEF.2311 Skylt för brunn, avstängningsanordning m m 
Ange var märkskylt för servisventil ska placeras. 

DEF.2312 Skylt för brandpostanordning 

DEF.232 Skylt för värmeanläggning 

DEF.233 Skylt för kylanläggning 

DEF.234 Skylt för gasanläggning 

DEF.235 Skylt för sjöledning 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 
Anordningar för vägmärken, gatunamnskyltar m m ska beskrivas i avsnitt DEF.1 
samt i dess underliggande avsnitt. 

Anordningar för skyltar för röranläggning m m ska beskrivas i avsnitt DEF.2 samt i 
dess underliggande avsnitt. 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, byggnader 
och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift och underhåll 
samt vid planering inför förändring. 

Märkningen ska lämna all nödvändig information för entydig och säker 
driftorientering. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på märkskyltar och dylikt. 

Följande stycke är aktuellt att föreskriva i de fall brandtätning ingår i denna 
beskrivningsdel. 

Ett undantag vad gäller företagsnamn är etiketter för brandtätning (där 
information om kvalitet och produkt ingår), se YGB.1. 

Ange krav på skyltlista för märkning, som bygghandling, i avsnitt YJC med 
underliggande avsnitt: 

Skyltlista för märkning ska redovisas för beställaren före tillverkning av 
märkskyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga objekt 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 
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YGB.1 Märkning av anläggning 

Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

FRISTÅENDE STATIONER FÖR YTTRE VA SAMT YTTRE 
VÄRME OCH KYLA 

Beteckningssystem 

Följande anvisningar avseende stationers beteckningar riktar sig till 
Fortifikationsverkets projektledare och/eller projekteringsledare: 

Fristående stationer, såsom pumpstationer, tryckstegringsstationer, nätstationer 
och motsvarande betecknas med anläggningsnummer och ordningsbokstav enligt 
infrastrukturdelen i Fortifikationsverkets fastighetsregister. 

Följande ordningsbokstäver bör inte användas: 

- i, l, m, n, o, q, r, t, w, x, y, z, å, ä, ö 

Där nya stationer tillkommer ska det befintliga beteckningssystemet följas. 

 

Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar ska 
inhämta objektspecifika beteckningar enligt ovan från Fortifikationsverkets 
projektledare eller projekteringsledare. Objektspecifika beteckningar ska föras in 
på förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

Märkning 
Utvändiga märkskyltar ska vara av aluminium med svart text. 

Station ska märkas med stationens beteckning, texthöjd 100 mm. 
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LEDNINGSNÄT FÖR YTTRE VA SAMT YTTRE VÄRME OCH 
KYLA 

Beteckningssystem – Ledningar 

En lednings hela identifikation består av: 

 

 

Koden kan användas i sin helhet eller till vissa delar beroende på vilken 
tillämpning det är frågan om och vilka krav på tydlighet som finns. 

För ledningsbeteckningar hänvisas till bilaga Komponentbeteckningar. 

Objektspecifika beteckningar enligt branschpraxis ska föras in på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar. Beteckningarna på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar ska vara så de kan härledas till 
beteckningssystem enligt ovan (av GIS-konsult i dokumentationsskedet). 

 

Etablissement 

Etablissement byggs upp av bokstav och siffror enligt FORTV fastighetsregister, se 
exempel nedan. 

 

 

Etablissement tillämpas inte i beteckningar för befästningsanläggningar. 

Ledning 

Ledningsbeteckning byggs upp av bokstäver och nummer enligt exempel nedan. 
Förteckning över ledningsbeteckningar, se bilaga Komponentbeteckningar. 

 

 

 

 

”Ledning” innehåller information om: 

- Typ av ledning (se bilaga Komponentbeteckningar) 

- Löpnummer (nnnn) : Komponenter ges unika löpnummer i aktuellt system. 
Löpnummer ska vara lika ID enligt GIS. Detta innebär att löpnummer normalt 
ansätts av GIS-konsult under dokumentationsskedet. 

Etablissement–Ledning 

K0031–Ledning 

Etablissement–VA0001 

Etablissement–VF0001 
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Beteckningssystem – Anslutningsobjekt och komponenter 

Ett anslutningsobjekts (en komponents) hela identifikation består av: 

 

 

Koden kan användas i sin helhet eller till vissa delar beroende på vilken 
tillämpning det är frågan om och vilka krav på tydlighet som finns. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Objektspecifika beteckningar enligt branschpraxis ska föras in på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar. Beteckningarna på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar ska vara så de kan härledas till 
beteckningssystem enligt ovan (av GIS-konsult i dokumentationsskedet). 

Etablissement 

Etablissement byggs upp av bokstav och siffror enligt FORTV fastighetsregister, se 
exempel nedan. 

 

 

Etablissement tillämpas inte i beteckningar för befästningsanläggningar. 

System 

Systembeteckning byggs upp av bokstäver för systemtyp, till exempel DV, SV, VA, 
VF. Förteckning över systembeteckningar, se bilaga Systembeteckningar. 

 

 

  

K0031–System-Komponent 

Etablissement–System-Komponent 

Etablissement–VA-Komponent 
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Anslutningsobjekt/Komponent 

Anslutningsobjekts och komponenters beteckningar byggs upp av bokstäver och 
nummer enligt exempel nedan. Förteckning över bokstäver i 
komponentbeteckningar, se bilaga Komponentbeteckningar. 

 

 

Komponent innehåller information om: 

- Typ av komponent (se bilaga Komponentbeteckningar) 

- Funktion: Gäller endast för givare och ställdon 

- Löpnummer (nnnn) : Komponenter ges unika löpnummer inom aktuellt 
etablissement. Löpnummer är detsamma som ID enligt GIS. Detta innebär att 
löpnummer normalt fastställs av GIS-konsult. 

 

Följande nummerserier tillämpas i komponentbeteckningar, för respektive 
etablissement: 

- Spillvatten 1000 – 1999 

- Dagvatten 2000 – 2999 

- Vatten 3000 – 3999 

- Brandposter 4000 – 4999 

- Värme 5000 – 5999 

- Diverse brunnar 6000 – 6999 

- Stuprör 7000 – 7999 

- Vakant 8000 - 8999 

- Övrigt 9000 - 9999 

När nummerserien är fulltecknad läggs en extra siffra in framför, t ex efter 2999 
kommer 22000, 22001 etc. 

 

Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar ska 
inhämta objektspecifika nummerserier enligt ovan från Fortifikationsverkets 
projektledare eller projekteringsledare. 
Objektspecifika beteckningar [System-Komponent] ska föras in på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

  

Etablissement–System–AV0001 
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Märkning av komponenter och anslutningsobjekt i mark 

Märkning av brunnar 

Klargör med Fortifikationsverket och verksamhetsutövaren om brunnar ska 
märkas, och i så fall var märkskyltar ska placeras. Följande text gäller där beslut 
tagits om märkning av brunnar: 

Brunn ska märkas med märkskylt som anger brunnens system- och 
komponentbeteckning. 

Följande mening gäller där beslut tagits om synlig märkning av brunnar: 

Märkskylt ska vara av metall och placeras i lågpunkt på brunnslocket. 

Följande mening gäller där beslut tagits om dold märkning av brunnar: 

Märkskylt ska vara av metall och placeras i brunn. 

Märkning av komponenter och anslutningsobjekt i mark eller i brunn 

Klargör med Fortifikationsverket och verksamhetsutövaren om komponenter och 
anslutningsobjekt ska märkas. 

Följande text gäller där beslut tagits om märkning av komponenter och 
anslutningsobjekt. 

Komponenter och anslutningsobjekt ska märkas med system- och 
komponentbeteckning, komplett med gällande nummer. 

Exempel: 

SV-PS1034 
 

Om inte löpnummer kan erhållas från FORTV under projekteringen, ska märkning 
utföras efter att GIS upprättats. 

 

Beträffande märkning av servisventil, se även avsnitt DEF.2311. 

Beträffande märkning av kabel i pumpgrop, se bilaga Projekteringsanvisningar -  
El och tele, avsnitt YGB.6, KABLAR I MARK. 
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Märkskyltar - Utförande 

För märkskylt gäller: 

- Märkskylt utomhus och i mark ska vara utförd av metall 

- Metallskylt ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Där miljön så tillåter får märkskylt vara av laminerad plast med graverad text, 
vit med svart text (där inte annat krävs). 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial (eller motsvarande) 

- Märkskyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Texthöjd för märkskyltar avseende yttre komponenter och anslutningsobjekt 
ska vara minst 8 mm 

- Märkskyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener i enlighet 
med aktuella beteckningar på utrustningar. 

Märkskyltar - Placering 

Märkskylt ska placeras fullt synlig på erforderligt avstånd (eller synligt när 
brunnslock är öppet). 

- Märkskylt för servisventil ska placeras vid den byggnad / det etablissement 
den betjänar. 

- Märkskylt för pump i pumpgrop ska placeras på kabeln ovan vattenytan. 

Märkskyltar - Montering 

- På stolpe monteras märkskylt med skylthållare av aluminium. Denna fästs med 
slangklämma, gjuten bygel, gjutet toppfäste eller gjutet genomgående fäste. 

- På husvägg/sockel monteras märkskylt med rostfri skruv med plastplugg. 

- På kabel monteras märkskylt med slangklammer eller buntband 
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MÄRKNING AV BRANDTÄTNING 

Observera att i förfrågningsunderlag där beskrivningsdel Bygg (enligt AMA Hus) 
ingår, ingår brandtätning företrädesvis i beskrivningsdel Bygg. 

Märkning av brandtätning är aktuell att föreskriva här i de fall brandtätning ingår i 
denna beskrivningsdel. 

Krav på relationshandlingar avseende brandtätningar redovisas i avsnitt YJE med 
underliggande avsnitt. 

Samtliga brandtätningar av genomföringar med krav på avskiljande i brandteknisk 
klass ska märkas med etikett som innehåller följande information: 

- Produktnamn 

- Identifieringsnummer 

- Brandteknisk klass 

- Typgodkännandenummer 

- Företag, som utfört brandtätning 

- Datum, för brandtätningens utförande 

EL- OCH TELEKANALISATION I MARK 

Beträffande kanalisation i mark, se bilaga Projekteringsanvisningar – El och tele, 
avsnitt YGB.61. 

YGB.11 Märkning av pumpanordning i anläggning 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på objektsanpassade skyltar, det vill 
säga skyltar som tillverkas specifikt för aktuellt objekt. 

Ange krav på skyltlista för objektsanpassade skyltar, som bygghandling, i avsnitt 
YJC med underliggande avsnitt: 

Skyltlista för objektsanpassade skyltar ska redovisas för beställaren före 
tillverkning av skyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig upplysningsskyltning för utvändiga 
installationer utföras. Skyltning enligt författningskrav ska dock utföras. För 
upplysningar avseende utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner 
och ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en 
bit in i inslaget. 

YGC.1 Skyltning för anläggning 
Skyltar som även är avsedda för verksamheten eller andra berörda såsom 
distansskyltar till brandposter och dylikt anges i avsnitt DEF med underrubriker. 

Förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar ska vara föreskriftsenliga/följa praxis 
samt vara avpassade för respektive ändamål. 

Generellt gäller att skyltstorlek och texthöjd ska vara anpassade till läsavstånd. 

Skyltningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Standardiserade skyltar 

Beakta behov av standardiserade skyltar, exempelvis skyltar för: 

- Förbud, varning, påbud och upplysning 

- Nödskyltar och vägledande markering i och till utrymningsvägar 

- Brandutrymningsplan 

- Brandutrymning 
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Förbudsskyltar 

Beakta behov av förbudsskyltar. 

Förbudsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Varningsskyltar 

Beakta behov av varningsskyltar. 

Varningsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Påbudsskyltar 

Beakta behov av påbudsskyltar. 

Påbudsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Nödskyltar 

Beakta behov av nödskyltar. 

Nödskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Brandredskapsskyltar 

Beakta behov av brandredskapsskyltar. 

Brandredskapsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, 
bilaga 3. 

Objektanpassade skyltar 

Beakta behov av objektsanpassade skyltar, exempelvis skyltar för information om 
tillåtet antal närvarande i samlingslokal. 

Objektsanpassad skylt ska vara utförd av plast eller metall. 

- Plastskylt ska utföras laminerad med graverad text 

- Metallskylt ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Texthöjd och storlek ska vara anpassad till läsavstånd. 
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Markering av hinder, farliga områden, gång- och transportleder 

Markering av hinder och farliga områden 

Beakta behov av markering av hinder och farliga områden. 

Markering av hinder och farliga områden ska vara enligt AFS 2020:1 
Arbetsplatsens utformning, bilaga 5. 

Exempel: 

 

Markering av gång- och transportleder 

Beakta behov av markering av gång- och transportleder. 

Markering av gång- och transportleder ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens 
utformning, bilaga 5. 

YGC.13 Skyltning för tunnel, bergrum e d 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA Hus 21. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av beskrivning enligt AMA åberopas, samtliga för projektet, 
relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA och AMA-Nytt. Respektive kapitel 
och avsnitt kompletteras med, för projektet, relevanta beskrivningstexter och 
figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med stöd av projekteringsanvisningar 
enligt följande. 

 

I projekteringsanvisningarna är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska i tillämpliga delar anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- Exempel på märkskylt = Exempel, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt 
projekt och under projekteringen föras in i beskrivning 

 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i denna bilaga. 
Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, byggnader 
och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift och underhåll 
samt vid planering inför förändring. 

Märkningen ska lämna all nödvändig information för entydig och säker 
driftorientering. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på märkskyltar och dylikt. 

Följande stycke är aktuellt att föreskriva i de fall brandtätning ingår i denna 
beskrivningsdel. 

Ett undantag vad gäller företagsnamn är etiketter för brandtätning (där 
information om kvalitet och produkt ingår), se YGB.2. 

Ange krav på skyltlista för märkning, som bygghandling, i avsnitt YJC med 
underliggande avsnitt: 

Skyltlista för märkning ska redovisas för beställaren före tillverkning av 
märkskyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga objekt 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 
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YGB.2 Märkning i hus 

Märkning av brandtätning 

Krav på relationshandlingar avseende brandtätningar redovisas i avsnitt YJE med 
underliggande avsnitt. 

Samtliga brandtätningar av genomföringar med krav på avskiljande i brandteknisk 
klass ska märkas med etikett som innehåller följande information: 

- Produktnamn 

- Identifieringsnummer 

- Brandteknisk klass 

- Typgodkännandenummer 

- Företag, som utfört brandtätning 

- Datum, för brandtätningens utförande 

INFRASTRUKTUROBJEKT 

Beteckningssystem 

Följande anvisningar avseende stationers beteckningar riktar sig till 
Fortifikationsverkets projektledare och/eller projekteringsledare: 

Fristående stationer, såsom pumpstationer, tryckstegringsstationer, nätstationer 
och motsvarande betecknas med anläggningsnummer och ordningsbokstav enligt 
infrastrukturdelen i Fortifikationsverkets fastighetsregister. 

Följande ordningsbokstäver bör inte användas: 

- i, l, m, n, o, q, r, t, w, x, y, z, å, ä, ö 

Där nya stationer tillkommer ska det befintliga beteckningssystemet följas. 

 

Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar ska 
inhämta objektspecifika beteckningar enligt ovan från Fortifikationsverkets 
projektledare eller projekteringsledare. Objektspecifika beteckningar ska föras in 
på förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 
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BYGGNAD 

Beteckningssystem 

Följande anvisningar avseende byggnaders beteckningar riktar sig till 
Fortifikationsverkets projektledare och/eller projekteringsledare: 

Byggnader betecknas med byggnadsnummer enligt Fortifikationsverkets 
fastighetsregister. 

 

En byggnads respektive ett rums hela identifikation byggs upp enligt: 

 

 

Byggnadsnummer ska ha beteckning enligt aktuell fastighetsdata. 

Rumsnummer ska normalt vara tresiffrigt det vill säga våningsnummer plus ett 
tvåsiffrigt löpnummer. Endast för mycket små eller mycket stora byggnader görs 
avsteg från denna regel. 

Rumsnummer börjar med n01 (där n anger våningsnumret) och fortsätter medurs 
eller logiskt i löpande följd. Vakanta nummer ska undvikas.  

Entrén i en enplansbyggnad numreras 101, tillhörande korridor blir 102. Första 
rummet till vänster om korridor blir 103 och så vidare. Exempel på 
rumsnumrering, se figur YGB/1. 

Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar ska 
inhämta objektspecifika beteckningar enligt ovan från Fortifikationsverkets 
projektledare eller projekteringsledare. Objektspecifika beteckningar ska föras in 
på förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

 

Etablissement–Byggnadsnummer–Rum 
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Figur YGB/1: Rumsnumrering 
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Våningsnummer 

För nybyggnation numreras våningar enligt SS-EN ISO 4157-1 Byggritningar – 
Beteckningssystem – Del 1: Beteckningar på byggnader och delar av byggnader. Se 
följande exempel: 

Varje våning numreras nerifrån och upp i löpande följd med början på 1 och 
stigande från första användbara våningen i byggnaden. 

Nummer 0 betecknar utrymme som är beläget omedelbart under den underst 
användbara våningen, till exempel krypgrund eller pumpgrop. 

Se figur YGB/2. 

 

 
Figur YGB/2: Numrering av våningar 
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MÄRKNING 

Märkning av byggnad i befästningsanläggning 

Byggnader i en befästningsanläggning betecknas med bokstav och löpnummer, till 
exempel B1, B2, B3 o s v. Bokstäver väljs beroende på syfte och funktion, i samråd 
med hyresgäst. 

Byggnader i befästningsanläggning märks med dess beteckning. 

Märkning av byggnad 

Samråd med Fortifikationsverket huruvida fasadskylt med byggnadsnummer ska 
vara emaljerad. Följande mening gäller om fasadskylt ska vara emaljerad: 

Byggnad ska förses med emaljerad fasadskylt med byggnadsnummer. 

För mindre enklare byggnader kan fasadskylt med byggnadsnummer utförd av 
åldersbeständig plast komma i fråga. Samråd med Fortifikationsverket huruvida 
fasadskylt med byggnadsnummer ska vara av åldersbeständig plast. Följande 
mening gäller om fasadskylt ska vara av åldersbeständig plast: 

Byggnad ska förses med fasadskylt med byggnadsnummer, utförd av 
åldersbeständig plast. 

Följande gäller oavsett i vilket material fasadskylt utförs: 

Märkskylt ska utföras med 

- storlek 300 x 150 mm 

- vit botten med rand i ytterkant 3 mm i svart 

- svarta siffror, textfont CG Triumvirate Bold (alternativt Arial Bold), texthöjd 
100 mm 

- fyra hål Ø 3,2 mm för upphängning med rostfri syrafast skruv. 

Exempel: 
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Märkning i byggnad 
Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Som komplement till AMA gäller följande: 

Märkskyltar 

Märkskylt ska vara utförd av plast eller metall. 

- Plastskylt ska utföras laminerad med graverad text 

- Metallskylt ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

Generellt gäller att märkskyltarnas texthöjd och storlek anpassas till läsavstånd. 

Skylttexten ska utgöras av siffror, versaler och gemener i enlighet med aktuella 
beteckningar på utrustningar. 

Märkning av rum 

För respektive rum ska märkskylt med rumsnummer sättas upp. 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på objektsanpassade skyltar, det vill 
säga skyltar som tillverkas specifikt för aktuellt objekt. 

Ange krav på skyltlista för objektsanpassade skyltar, som bygghandling, i avsnitt 
YJC med underliggande avsnitt: 

Skyltlista för objektsanpassade skyltar ska redovisas för beställaren före 
tillverkning av skyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig upplysningsskyltning för utvändiga 
objekt utföras. Skyltning enligt författningskrav ska dock utföras. För upplysningar 
avseende utvändiga objekt ska inplastade orienteringsplaner och ritningar 
placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in i inslaget. 

YGC.2 Skyltning i hus 
Under denna kod och rubrik redovisas skyltning för byggnad och andra objekt, 
såväl inomhus som utomhus. 

Förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar ska vara föreskriftsenliga/följa praxis 
samt vara avpassade för respektive ändamål. 

Generellt gäller att skyltstorlek och texthöjd ska vara anpassade till läsavstånd. 

Skyltningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Standardiserade skyltar 

Beakta behov av standardiserade skyltar, exempelvis skyltar för: 

- Förbud, varning, påbud och upplysning 

- Nödskyltar och vägledande markering i och till utrymningsvägar 

- Brandutrymningsplan 

- Brandutrymning 
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Förbudsskyltar 

Beakta behov av förbudsskyltar. 

Förbudsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Varningsskyltar 

Beakta behov av varningsskyltar. 

Varningsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Påbudsskyltar 

Beakta behov av påbudsskyltar. 

Påbudsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Nödskyltar 

Beakta behov av nödskyltar. 

Nödskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, bilaga 3. 

Brandredskapsskyltar 

Beakta behov av brandredskapsskyltar. 

Brandredskapsskyltar ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens utformning, 
bilaga 3. 

Objektanpassade skyltar 

Beakta behov av objektsanpassade skyltar, exempelvis skyltar för information om 
tillåtet antal närvarande i samlingslokal. 

Objektsanpassad skylt ska vara utförd av plast eller metall. 

- Plastskylt ska utföras laminerad med graverad text 

- Metallskylt ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Texthöjd och storlek ska vara anpassad till läsavstånd. 
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Skyltar för byggnadsanknuten konst 

Byggnadsanknuten konst, ingående i investeringsprojekt, ska förses med skylt. 
Skylt levereras normalt av Statens konstråd. 

Följande mening gäller komplettering av skyltar, utöver de skyltar som Statens 
konstråd levererar. Skyltning för byggnadsanknuten konst ska samrådas med 
FORTV. 

Skylt ska vara utförd av matt aluminium med tryckt svart text. Typsnitt ska vara 
Roboto efter mall från Statens konstråd. 

Skyltar för lös konst 

Skylthållare för lös konst går att beställa hos Statens konstråd. Chefen för 
Fortifikationsverkets servicecenter har uppgifter om konstverk inlånade från 
Statens konstråd med flera och kan skriva ut skyltar till skylthållarna. 

Markering av hinder, farliga områden, gång- och transportleder 

Markering av hinder och farliga områden 

Beakta behov av markering av hinder och farliga områden. 

Markering av hinder och farliga områden ska vara enligt AFS 2020:1 
Arbetsplatsens utformning, bilaga 5. 

Exempel: 

 

Markering av gång- och transportleder 

Beakta behov av markering av gång- och transportleder. 

Markering av gång- och transportleder ska vara enligt AFS 2020:1 Arbetsplatsens 
utformning, bilaga 5. 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA VVS & Kyla 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av beskrivning enligt AMA åberopas, samtliga för projektet, 
relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA och AMA-Nytt. Respektive kapitel 
och avsnitt kompletteras med, för projektet, relevanta beskrivningstexter och 
figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med stöd av projekteringsanvisningar 
enligt följande. 

 

I projekteringsanvisningarna är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör. 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska i tillämpliga delar anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- Exempel på märkskylt = Exempel, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt 
projekt och under projekteringen föras in i beskrivning 

 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i denna bilaga. 
Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, byggnader 
och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift och underhåll 
samt vid planering inför förändring. 

Märkningen ska lämna all nödvändig information för entydig och säker 
driftorientering. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på märkskyltar och dylikt. 

Följande stycke är aktuellt att föreskriva i de fall brandtätning ingår i denna 
beskrivningsdel. 

Ett undantag vad gäller företagsnamn är etiketter för brandtätning (där 
information om kvalitet och produkt ingår), se YGB.5. 

Ange krav på skyltlista för märkning, som bygghandling, i avsnitt YJC med 
underliggande avsnitt: 

Skyltlista för märkning ska redovisas för beställaren före tillverkning av 
märkskyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga installationer 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 
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BETECKNINGSSYSTEM 

En komponents hela identifikation består av: 

 

 

En komponents hela identifikation i befästningsanläggningar består av: 

 

 

Koden kan användas i sin helhet eller till vissa delar beroende på vilken 
tillämpning det är frågan om och vilka krav på tydlighet som finns. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Objektspecifika beteckningar, innehållande [System-Komponent], ska föras in på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

Etablissement 

Beteckning för etablissement byggs upp av bokstav och siffror enligt FORTV 
fastighetsregister, se exempel nedan. 

 

 

Etablissement tillämpas inte i beteckningar för befästningsanläggningar. 

Byggnadsnummer 

Byggnadsnummer byggs upp av siffror (i vissa fall kompletterad med en bokstav) 
enligt aktuell fastighetsdata, se exempel nedan. Denna position gäller på 
motsvarande sätt även för andra objekt, exempelvis infrastrukturobjekt. 

 

 

 

  

Byggnadsnummer–System–Komponent 

Etablissement–Byggnadsnummer–System–Komponent 

K0031–Byggnadsnummer–System–Komponent 

Etablissement–001–System–Komponent 
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System 

Systembeteckning byggs upp av bokstäver för systemtyp, till exempel LB, KV, VV, 
VP samt ett löpande nummer från ett och uppåt för system av samma typ enligt 
exempel nedan. Förteckning över systembeteckningar, se bilaga 
Systembeteckningar. 

 

 

 

Komponent 

Komponentbeteckning byggs upp av bokstäver och nummer enligt exempel nedan. 
Förteckning över komponentbeteckningar, se bilaga Komponentbeteckningar. 

 
 

 
Komponent innehåller information om: 

- Typ av komponent (se bilaga Komponentbeteckningar) 

- Funktion: Gäller endast för givare och ställdon 

- Löpnummer (nn) : Komponenter ges unika löpnummer i aktuellt system. 

  

Etablissement–Byggnadsnummer–LB01–Komponent 

Etablissement–Byggnadsnummer–System–GT101 

Etablissement–Byggnadsnummer–System–KVM01 
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YGB.5 Märkning av vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 

Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Färgmärkning av rörledning för gas eller media samt kanaler för ventilation samt 
kontrastfärger utförs enligt SS 741. I SS 741 redovisas även de färgkoder som 
gäller för de olika färgerna. (NCS-nummer). 

Märkning som innehåller flödes- och tryckuppgifter ska utföras efter injustering. 

Som komplement till AMA gäller följande: 

MÄRKSKYLTAR 
För märkskylt gäller: 

- Märkskylt ska vara utförd av plast eller metall 

- Märkskylt av plast ska vara laminerad med graverad text 

- Märkskylt av plast ska vara vit med svart text (där inte annat anges) 

- Märkskylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Inuti apparatskåp och på bärverk till undertak får tejp med tryckt text 
användas som alternativ till graverade märkskyltar. Tejp inuti apparatskåp får 
endast användas tillsammans med skylthållare eller skyltlist. 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Märkskyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Märkskyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener i enlighet 
med aktuella beteckningar på utrustningar 

- Märkskylt ska placeras så att den inte kan avlägsnas eller förväxlas genom 
skifte av hölje, lock, ledning, komponent eller dylikt 

- Dubblerad märkning av komponent ska ske vid dolda komponenter samt där 
det förekommer större avstånd mellan fast punkt och löstagbar del. Vid större 
avstånd mellan fast punkt och löstagbar del placeras huvudmärkningen på fast 
punkt och kompletterande märkning på löstagbar del, nära märkobjektet. 
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Märkning av rörledning 
Märkning ska utföras med märkband enligt nedan.  

- Systemtillhörighet, exempelvis KV01-, VV01-, VS01- 

- Flödesriktning, Färgat band med pil på  

- Vilken huvudkomponent ansluter kommer rör ifrån, exempelvis VVX02 

- Transporterat media, exempelvis Köldbärare 45 % propylenglykol 

- Farosymboler enligt CLP/GHS vid behov 

- Texthöjd 12 mm. 

Exempel på rörmärkning: 

 

Märkning av huvudkomponent 
Märkning ska utföras med märkskylt enligt nedan.  

- Huvudkomponent med komponentbeteckning (systembeteckning), 
prestandadata, matande central och betjäningsområde. Ingående 
komponenter endast med beteckning. 

- Fristående huvudkomponent märks med beteckning och matande central. 

- Märkning samordnas med apparat och komponentförteckning 

- Texthöjd 12 mm, 6 mm, 6 mm och 6 mm. 

Exempel på märkning av huvudkomponent: 
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Märkning av komponent 
Märkning ska utföras med märkskylt enligt nedan.  

- Komponent märkes med system och komponentbeteckning. 

- Märkning samordnas med apparat och komponentförteckning 

- Texthöjd 8 mm. 

Exempel på märkning av komponent: 

 

Märkning av ventil 
Märkning ska utföras med märkbricka enligt nedan. 

Ventil ska märkas med systemtillhörighet och löpnummer. 

- Systemtillhörighet, exempelvis KV01-, VV01-, VS01- 

- Löpnummer exempelvis 31. Samordnat med ventilförteckning 

- Injusteringsventil ska även märkas med fabrikantens märkskylt med 
inställningsvärde, differenstryck och flöde. 

- Texthöjd minst 5 mm. 

Exempel på ventilmärkning: 

 

INSTALLATIONER I MARK - VA SAMT VÄRME OCH KYLA 

För beteckningssystem och märkning av ledningar, komponenter och 
anslutningsobjekt i mark, hänvisas till bilaga Projekteringsanvisningar – 
Anläggning, avsnitt YGB.1. 
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MÄRKNING AV BRANDTÄTNING 

Observera att i förfrågningsunderlag där beskrivningsdel Bygg (enligt AMA Hus) 
ingår, ingår brandtätning företrädesvis i beskrivningsdel Bygg. 

Märkning av brandtätning är aktuell att föreskriva här i de fall brandtätning ingår i 
denna beskrivningsdel. 

Krav på relationshandlingar avseende brandtätningar redovisas i avsnitt YJE med 
underliggande avsnitt. 

Samtliga brandtätningar av genomföringar med krav på avskiljande i brandteknisk 
klass ska märkas med etikett som innehåller följande information: 

- Produktnamn 

- Identifieringsnummer 

- Brandteknisk klass 

- Typgodkännandenummer 

- Företag, som utfört brandtätning 

- Datum, för brandtätningens utförande 

YGB.527 Märkning av oljeinstallationer och drivmedelsinstallationer 
Drivmedelsanläggningar ska märkas enligt krav på skyltar och märkning av 
rörledningar i AFS 2011:19 om kemiska arbetsmiljörisker samt AFS 2020:1 
Arbetsplatsens utformning. 

Där lämpliga systembeteckningar saknas i bilaga systembeteckningar får 
leverantörens systembeteckningar användas. Märkskyltar utförs enligt YGB.5 i 
denna anvisning. 
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YGB.57 Märkning av luftbehandlingsinstallationer 

Märkning av kanal 
Märkning ska utföras med märkskylt enligt nedan.  

- Systemtillhörighet, exempelvis LB01- 

- Flödesriktning, Färgat band med pil på 

- Vilken huvudkomponent ansluter / kommer kanal ifrån, exempelvis Från TF01 

- Betjäningsområde 

- Farosymboler enligt CLP/GHS vid behov 

- Som huvudkomponent i luftbehandlingssystem räknas 
luftbehandlingsaggregat eller fläkt 

- Texthöjd 12 mm. 

Exempel på kanalmärkning: 

 
  

Kanaler som innehåller medium som kan vara hälsovådligt. 

Exempel på kanalmärkning: 
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Mätuttag och fasta mätdon 
Märkning ska utföras med märkskylt enligt nedan. 

- mätpunkt (systembeteckning och mätpunktsnummer) 

- medieflöde i l/s . Vid variabla flöden max och min 

- Tryckfall Pa. Vid variabla tryck max och min 

- Texthöjd 8 mm, 3 mm och 3 mm. 

Exempel på märkning av mätdon: 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på objektsanpassade skyltar, det vill 
säga skyltar som tillverkas specifikt för aktuellt objekt. 

Ange krav på skyltlista för objektsanpassade skyltar, som bygghandling, i avsnitt 
YJC med underliggande avsnitt: 

Skyltlista för objektsanpassade skyltar ska redovisas för beställaren före 
tillverkning av skyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar: 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig upplysningsskyltning för utvändiga 
installationer utföras. Skyltning enligt författningskrav ska dock utföras. För 
upplysningar avseende utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner 
och ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en 
bit in i inslaget. 

YGC.5 Skyltning för vvs-, kyl- och processmedieinstallationer 
Förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar ska vara föreskriftsenliga/följa praxis 
samt vara avpassade för respektive ändamål. 

Generellt gäller att skyltstorlek och texthöjd ska vara anpassade till läsavstånd. 

Skyltningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Objektsanpassade skyltar 
För förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar som tillverkas specifikt för aktuellt 
objekt gäller: 

- Skylt ska vara utförd av plast eller metall 

- Skylt av plast ska vara laminerad med graverad text 

- Skylt av plast ska vara vit med svart text (där inte annat gäller enligt praxis) 

- Skylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Skyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Skyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener enligt praxis 
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Handhavandeinstruktion 
Skyltning ska utföras med skylt enligt nedan. 

- Skyltning för handhavande ska beskriva funktion vid aktivering. 

- Texthöjd 8 mm och 6 mm 

Exempel på skyltning: 

 

Prestanda 
Skyltning ska utföras med skylt enligt nedan.  

- Samtlig utrustning som producerar eller förbrukar effekt ska skyltas med 
effekt, flöden, tryckfall och annat väsentligt för att redovisa prestanda. 

- Texthöjd: 10 mm, 4 mm4 mm och 4 mm  
(vid behov av ytterligare rad så ska texthöjd vara 4 mm) 

Exempel på skyltning: 
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YGC.55 Skyltning för kylinstallationer 

Skyltning ska utföras med skylt enligt nedan. 

- Förklarandetext med komponentnamn 

- Köldbärar-/kylmedelsystemets volym och leverantörens 
beteckning/volymprocent 

- Texthöjd: 10 mm, 4 mm4 mm och 4 mm  
(vid behov av ytterligare rad så ska texthöjd vara 4 mm) 

Exempel på skyltning av blandningskärl i system med frostskydd: 

 

YGC.56 Skyltning för värmeinstallationer 
Skyltning ska utföras med skylt enligt nedan. 

- Förklarandetext med komponentnamn 

- Köldbärar-/kylmedelsystemets volym och leverantörens 
beteckning/volymprocent 

- Texthöjd: 10 mm, 4 mm4 mm och 4 mm  
(vid behov av ytterligare rad så ska texthöjd vara 4 mm) 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA EL 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av beskrivning enligt AMA åberopas, samtliga för projektet, 
relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA och AMA-Nytt. Respektive kapitel 
och avsnitt kompletteras med, för projektet, relevanta beskrivningstexter och 
figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med stöd av projekteringsanvisningar 
enligt följande. 

 

I projekteringsanvisningarna är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska i tillämpliga delar anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- Exempel på märkskylt = Exempel, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt 
projekt och under projekteringen föras in i beskrivning 

- Figur = Förlaga till figur, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt projekt 
och under projekteringen föras in i beskrivning 

 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i denna bilaga. 
Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, byggnader 
och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift och underhåll 
samt vid planering inför förändring. 

Märkningen ska lämna all nödvändig information för entydig och säker 
driftorientering. 

Märkning ska göras så att märkskylt inte kan avlägsnas eller förväxlas genom 
skifte av hölje, lock etc. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på märkskyltar och dylikt. 

Följande stycke är aktuellt att föreskriva i de fall brandtätning ingår i denna 
beskrivningsdel. 

Ett undantag vad gäller företagsnamn är etiketter för brandtätning (där 
information om kvalitet och produkt ingår), se YGB.6. 

Ange krav på skyltlista för märkning, som bygghandling, i avsnitt YJC med 
underliggande avsnitt: 

Skyltlista för märkning ska redovisas för beställaren före tillverkning av 
märkskyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga installationer 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 
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YGB.6 Märkning av el- och teleinstallationer 

Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Som komplement till AMA gäller följande: 

MÄRKSKYLTAR 
För märkskylt gäller: 

- Märkskylt ska vara utförd av plast eller metall 

- Märkskylt av plast ska vara laminerad med graverad text 

- Märkskylt av plast ska vara vit med svart text (där inte annat anges) 

- Märkskylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Inuti apparatskåp och på bärverk till undertak får tejp med tryckt text 
användas som alternativ till graverade märkskyltar. Tejp inuti apparatskåp får 
endast användas tillsammans med skylthållare eller skyltlist. 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Märkskyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Märkskyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener i enlighet 
med aktuella beteckningar på utrustningar 

- Märkskylt ska placeras så att den inte kan avlägsnas eller förväxlas genom 
skifte av hölje, lock, ledning, komponent eller dylikt 

- Dubblerad märkning av komponent ska ske vid dolda komponenter samt där 
det förekommer större avstånd mellan fast punkt och löstagbar del. Vid större 
avstånd mellan fast punkt och löstagbar del placeras huvudmärkningen på fast 
punkt och kompletterande märkning på löstagbar del, nära märkobjektet. 
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KOMPONENTER MED GRÄNSSNITT MOT STYR- OCH 
ÖVERVAKNINGSSYSTEM 

Beteckningssystem 

Komplett beteckning för komponenter med gränssnitt mot styr-och 
övervakningssystem är: 
[Etablissement–Byggnadsnummer–Systembeteckning-Komponentbeteckning] 
alternativt [Etablissement–Objekt– Systembeteckning-Komponentbeteckning]. 

Uppgift om etablissement inhämtas från Fortifikationsverket. 
Exempel på etablissement: K0043 och K0101 

Med ”Byggnadsnummer” avses beteckning, enligt aktuell fastighetsdata, för den 
byggnad (eller del av byggnad eller det objekt) där komponenten är placerad. 

Med ”Objekt” avses beteckning, enligt aktuell fastighetsdata, för sådant som inte är 
en byggnad, exempelvis infrastrukturobjekt. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning av komponenter med gränssnitt mot styr- och 
övervakningssystem 
Komponenter med gränssnitt mot styr-och övervakningssystem ska märkas med 
beteckning bestående av 
[Byggnadsnummer–Systembeteckning-Komponentbeteckning]. 

Exempelvis tidrelä i lågspänningssystemet, med gränssnitt mot styr-och 
övervakningssystem, i byggnad 047: 

047-LSP-KTD05 
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KABLAR I MARK 

Beteckningssystem 

Fortifikationsverket för register över samtliga kablar i mark (Kabelbok), med 
undantag av kablar i mark vid befästningsanläggningar där kabelregister 
upprättas för respektive anläggning och förvaras inom anläggningen. 

Kabelbeteckningar består av en bokstav för media direkt åtföljt av ett tresiffrigt 
löpnummer. Gällande löpnummer för kablar, för respektive media, ska inhämtas 
från Fortifikationsverkets handläggare för aktuell Kabelbok. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Exempel på kabelbeteckningar: 
Benämning Media Kabelbeteckning * 

(inom respektive etablissement) 
Högspänningskabel H H001, H002, H003 o s v 
Följejordlina högspänning H H001-Cu, H002-Cu, H003-Cu o s v 

(H001-Cu är följejordlina av koppar till 
H001 etc) 

Lågspänningskabel L L001, L002, L003 o s v 
Följejordlina lågspänning L L001-Cu, L002-Cu, L003-Cu o s v 

(L001-Cu är följejordlina av koppar till 
L001 etc) 

Vägbelysningskabel V V001, V002, V003 o s v 
Kraftkabel för laddning av 
elfordon 

E E001, E002, E003 o s v 

Brandlarmskabel B B001, B002, B003 o s v 
Datakabel (exklusive optofiber) D D001, D002, D003 o s v 
Högtalarnät (Förstärkare) F F001, F002, F003 o s v 
Koaxialkabel K K001, K002, K003 o s v 
Manöverkabel M M001, M002, M003 o s v 
Optofiber / Fiberoptisk kabel P P001, P002, P003 o s v 
Klenspänningskabel 
(exempelvis i flerfunktionsnät) 

T T001, T002, T003 o s v 

 
*) Observera att 001, 002, 003 o s v enbart är exempel. I respektive projekt ska 
löpnummer inhämtade från Fortifikationsverket användas. 
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Om befintlig kabel skarvas med ny kabel ska den nya kabeln företrädesvis få 
samma beteckning som den befintliga. Dock gäller att där del av befintlig kabel 
slopas, och lämnas i mark, ska ny kabel ges ny kabelbeteckning. För den skarvade 
kabelns båda anslutningspunkter ska märkning/om-märkning med uppgift om 
båda kabelbeteckningarna föreskrivas. 

Om befintlig kabel delas i två delar som åter tas i drift ska respektive del ges 
ursprunglig beteckning åtföljt av A respektive B, till exempel H023A respektive 
H023B. Om-märkning ska föreskrivas avseende samtliga berörda märkskyltar 
samt vid respektive anslutningspunkt och så långt befintliga kabelmärkningar blir 
åtkomliga under entreprenadarbetet. 

För märkning av kablar tillhörande annan innehavare (elnätsföretag, 
telenätsföretag, FM m fl) ansvarar respektive innehavare. 

Märkning av kablar i mark 
Kablar och följejordlinor, som till någon del förläggs utomhus (i mark eller i rör i 
mark), ska märkas med kabelbeteckning. 

Märkning av kablar ska utföras med märkband av syrafast rostfritt stål, med 
stansade kabelbeteckningar. 

Märkning av följejordlinor ska utföras med syrafast rostfritt stål, med stansade 
beteckningar. 

Jordledare som inte är följejordlina ska märkas med uppgift om ledartyp och 
ledararea, exempelvis Cu70, Fe50. 

Kablar och följejordlinor ska märkas i omfattning enligt följande: 

- Var femte meter, vid förläggning direkt i mark 

- Vid respektive röravslut, vid förläggning i rör i mark 

- Vid respektive röravslut i kabelbrunn, vid förläggning i sammanhängande 
kanalisation i mark 

- Vid kabelskarv 

- Vid genomföring i byggnad, inomhus och utomhus 

- I utrymme under installationsgolv 

- Vid kabelanslutning eller dylikt 
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Kabelmarkeringar 

Följande anvisningar avser inte slutet bestånd, inte heller airside på flygplats. 
Klarlägg med Fortifikationsverket huruvida kabelmarkeringar ska sättas upp. 

Kabelmarkering för kablar i mark ska sättas upp vid: 

- Brytpunkt 

- Korsning av väg 

- Genomföring i grundmur i byggnad 

Kabelmarkering ska utföras med märkskylt av korrosionsbeständig metall med 
graverade eller stansade kabelbeteckningar. 

Kabelmarkering ska placeras på kabelmarkeringsstolpe av korrosionsbeständig 
metall, 60 – 80 cm över mark. På byggnad placeras kabelmarkering direkt på 
sockel där så är lämpligt. 

MÄRKNING AV BRANDTÄTNING 

Observera att i förfrågningsunderlag där beskrivningsdel Bygg (enligt AMA Hus) 
ingår, ingår brandtätning företrädesvis i beskrivningsdel Bygg. 

Märkning av brandtätning är aktuell att föreskriva här i de fall brandtätning ingår i 
denna beskrivningsdel. 

Krav på relationshandlingar avseende brandtätningar redovisas i avsnitt YJE med 
underliggande avsnitt. 

Samtliga brandtätningar av genomföringar med krav på avskiljande i brandteknisk 
klass ska märkas med etikett som innehåller följande information: 

- Produktnamn 

- Identifieringsnummer 

- Brandteknisk klass 

- Typgodkännandenummer 

- Företag, som utfört brandtätning 

- Datum, för brandtätningens utförande 
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YGB.61 Märkning av kanalisation 

KANALISATION I MARK 

Beteckningssystem 

Kabelbrunnar 

Fortifikationsverket för register över samtliga kabelbrunnar (Kabelbok), med 
undantag av kabelbrunnar vid befästningsanläggningar där register upprättas för 
respektive anläggning och förvaras inom anläggningen. 

Kabelbrunnars beteckningar består av bokstäverna ”XDB” direkt åtföljt av ett 
tresiffrigt löpnummer. Gällande löpnummer för kabelbrunnar ska inhämtas från 
Fortifikationsverkets handläggare för aktuell Kabelbok. 

 

 

 

 

 

 

Kanalisationsstråk 

Fortifikationsverket för register över samtliga kanalisationsstråk i mark 
(Kabelbok), med undantag av kanalisationsstråk i mark vid 
befästningsanläggningar där register upprättas för respektive anläggning och 
förvaras inom anläggningen. 

Stråkbeteckningar består av en bokstav för media ”X” direkt åtföljt av ett tresiffrigt 
löpnummer. Gällande löpnummer för kanalisationsstråk ska inhämtas från 
Fortifikationsverkets handläggare för aktuell Kabelbok. 

 

 

 

 

 

 

  

Exempel på stråkbeteckningar för kanalisationsstråk: 
Benämning (media) Media Stråkbeteckning * 

(inom respektive etablissement) 
Kanalisationsstråk X X001, X002, X003 o s v 

*) Observera att 001, 002, 003 o s v enbart är exempel. I respektive projekt ska 
löpnummer inhämtats från Fortifikationsverket. 

Exempel på beteckningar för kabelbrunnar: 
Benämning 
(anslutningsobjekt) 

Media Beteckning * 
(inom respektive etablissement) 

Kabelbrunn X XDB001, XDB002, XDB003 o s v 
*) Observera att 001, 002, 003 o s v enbart är exempel. I respektive projekt ska 
löpnummer inhämtats från Fortifikationsverket. 
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Beteckning för respektive kabelskyddsrör byggs upp enligt [Stråkbeteckning-nn], 
där ”nn” är ett löpnummer från 01 och uppåt i respektive kanalisationsstråk. 
Exempel på beteckningar för kabelskyddsrör ingående i kanalisationsstråk: 

Benämning (media) Media Beteckning för respektive 
kabelskyddsrör 

Kabelskyddsrör i 
kanalisationsstråk X001 

X X001-01, X001-02, X001-03 o s v 

Kabelskyddsrör i 
kanalisationsstråk X002 

X X002-01, X002-02, X002-03 o s v 

Kabelskyddsrör i 
kanalisationsstråk X003 

X X003-01, X003-02, X003-03 o s v 

 

Beteckning för respektive rör inuti kabelskyddsrör byggs upp enligt 
[Stråkbeteckning-nn-xx], där ”xx” är ett löpnummer från 01 och uppåt i respektive 
kabelskyddsrör. Exempel på beteckningar för rör inuti kabelskyddsrör: 

Benämning (media) Media Beteckning för respektive 
kabelskyddsrör 

Kabelskyddsrör i 
kabelskyddsrör X001-01 

X X001-01-01, X001-01-02, X001-01-03 o s v 

Kabelskyddsrör i 
kabelskyddsrör X001-02 

X X001-02-01, X001-02-02, X001-02-03 o s v 

Kabelskyddsrör i 
kabelskyddsrör X001-03 

X X001-03-01, X001-03-02, X001-03-03 o s v 
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Förteckning över kanalisation i mark 
Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar upprättar 
en förteckning enligt följande, exempelvis som bilaga till teknisk beskrivning: 

Kabelbrunnar: 
- Beteckning (XDBnnn) 
- Typ 
- Dimension 
- Anm (fri text) 

Kabelskyddsrör: 
- Beteckning (Xnnn-nn) 
- Typ 
- Dimension 
- Färg 
- Anm (fri text) 

Rör i respektive kabelskyddsrör: 
- Beteckning (Xnnn-nn-nn) 
- Typ 
- Dimension 
- Färg 
- Anm (fri text) 

Ange i avsnitt YJD.61 om entreprenören ska upprätta Förteckning över 
kanalisation i mark som underlag för relationshandlingar. 

Ange i avsnitt YJC.61 om entreprenören ska upprätta Förteckning över 
kanalisation i mark som bygghandlingar. 

Ange i avsnitt YJE.61 om entreprenören ska upprätta Förteckning över 
kanalisation i mark som relationshandlingar. 

Situationsplaner 
Objektspecifika beteckningar avseende kabelbrunnar samt kanalisationsstråk ska 
föras in på situationsplaner. I projektets dokumentationsskede ska information 
avseende kanalisation i mark utgöra indata till registreringssystemet Rudolf. 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar – El och tele 
till Handbok Märkning och skyltning 2022 

Sidnr (Antal sid) 
12 (56) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

Märkning av kanalisation i mark 

Märkning av kabelbrunnar 

Klargör med Fortifikationsverket och verksamhetsutövaren om kabelbrunnar ska 
märkas, och i så fall var märkskyltar ska placeras. Följande text gäller där beslut 
tagits om märkning av kabelbrunnar: 

Kabelbrunn ska märkas med märkskylt som anger kabelbrunnens beteckning. 

Följande text gäller där beslut tagits om synlig märkning av kabelbrunnar: 

Märkskylt ska vara av metall och placeras i lågpunkt på brunnslocket. 

Följande text gäller där beslut tagits om dold märkning av kabelbrunnar: 

Märkskylt ska vara av metall och placeras i kabelbrunn. 

Märkning av kabelskyddsrör 

Kabelskyddsrör, som till någon del, förläggs utomhus (i mark) ska ha färger enligt 
nedan: 

Kraft Gul 

Tele/data Orange 

Optofiber Grön, alternativt Svart med grön rand 

Kabelskyddsrör ingående i sammanhängande kanalisation i mark ska märkas med 
märkband av syrafast rostfritt stål, med stansade beteckningar. Där buntband 
erfordras för att fästa märkband, ska buntband vara av syrafast rostfritt stål. 

- Respektive kabelskyddsrör, i kabelbrunn, såväl genomgående kabelskyddsrör 
som mynnande kabelskyddsrör: [Beteckning för kabelskyddsrör] 

- Respektive kabelskyddsrör, vid genomföring i byggnad, inomhus och utomhus: 
[Beteckning för kabelskyddsrör] 

YGB.63 Märkning av elkraftsinstallationer 
Stationers beteckningar ska inhämtas från Fortifikationsverket. 

Princip för beteckningar och driftlittera avseende högspänning illustreras i 
bilaga Översiktsschema Högspänning. 

Princip för beteckningar och driftlittera avseende lågspänning illustreras i 
bilaga Översiktsschema Lågspänning. 



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar – El och tele 
till Handbok Märkning och skyltning 2022 

Sidnr (Antal sid) 
13 (56) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

STATIONERS BETECKNINGAR M M (MOTTAGNINGS-, NÄT-, 
KOPPLINGS- OCH STOLPSTATIONER) 

Anvisningar avseende stationers beteckningar, i denna ruta, riktar sig primärt till 
Fortifikationsverkets projektledare och/eller projekteringsledare. 

Fristående stationer med ställverk, transformatorer och motsvarande betecknas 
med anläggningsnummer och ordningsbokstav enligt infrastrukturdelen i 
Fortifikationsverkets fastighetsregister. 

Följande ordningsbokstäver bör inte användas: 

- i, l, m, n, o, q, r, t, w, x, y, z, å, ä, ö 

Allmänt förekommande anläggningsnummer för yttre el är 63. Stationer betecknas 
med anläggningsnummer och gemen ordningsbokstav t ex: 63a, 63b, 63c o s v. 

Inom etablissement för armén och marinen förekommer anläggningsnummer 93, 
193 och 293 för yttre el. Stationer betecknas med anläggningsnummer plus gemen 
ordningsbokstav t ex: 93a, 93b, 193a, 193b o s v. 

Inom etablissement för flygvapnet har yttre el anläggningsnummer 210. Stationer 
betecknas med anläggningsnummer och gemen ordningsbokstav t ex: 
210a, 210b, 210c o s v. 

Där nya stationer tillkommer ska det befintliga beteckningssystemet följas. 

För en station placerad i en byggnad är beteckningen anläggningsnummer åtföljt 
av /byggnadens nummer. 63/176, 93/176 samt 210/176 är exempel på 
beteckningar för en station i byggnad 176. 

 

Den som projekterar förfrågningshandlingar och/eller bygghandlingar ska 
inhämta objektspecifika beteckningar enligt ovan från Fortifikationsverkets 
projektledare eller projekteringsledare. Objektspecifika beteckningar ska föras in 
på förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

MÄRKNING AV FRISTÅENDE MOTTAGNINGSSTATION, 
NÄTSTATION O D 
Utvändiga märkskyltar ska vara av aluminium med svart text. 

Station ska märkas med stationens beteckning, texthöjd 100 mm. 
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MÄRKSKYLTAR ELKRAFTSINSTALLATIONER 
Märkskyltar ska ha följande färger: 

För ordinarie kraft (A-kraft): Vit med svart text 

För reservkraft (B-kraft): Grön med vit text 

För FYL-kraft B Blå med vit text 

För avbrottsfri kraft (C-kraft): Brun med vit text 

YGB.631 Märkning av centralutrustningar i elkraftsinstallationer 

HÖGSPÄNNING 

Beteckningssystem - Högspänningsställverk 

Högspänningsställverk ska ha beteckningen som följer stationens beteckning. 
Stationens beteckning ska inhämtas från Fortifikationsverket. 
Exempel på beteckningar: 63a, 93c, 210p 

Högspänningsställverk ska ha beteckning bestående av 
[Stationens beteckning-Driftspänning]. 

- Stationens beteckning ska inhämtas från Fortifikationsverket. 

- Driftspänning ska vara avrundat till tiotal [kV]. 

Exempel på beteckningar: 63a-10, 210p-20 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning av högspänningsställverk 
På högspänningsställverk ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Ställverkets beteckning 

- Driftspänning 

Exempel: 

63a-10 
10 kV 
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LÅGSPÄNNING 

Beteckningssystem – Kopplingsutrustning lågspänning 

I beteckningar av kopplingsutrustningar i elkraftsinstallationer bör inte följande 
bokstäver (varken versaler eller gemena) användas: 

Bokstäverna: I, L, M, N, O, Q, R, T, W, X, Y, Z, Å, Ä, Ö 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Kopplingsutrustning tillhörande yttre lågspänningsnät - direkt efter 
matande transformator 

Beteckningssystem 

Med huvudfördelning avses kopplingsutrustning inkopplad direkt efter matande 
krafttransformator. 

Huvudfördelning för lågspänning i nätstation ska ha beteckning bestående av 
[Stationens beteckning-Driftspänning]. 

- Stationens beteckning ska inhämtas från Fortifikationsverket. 

- Driftspänning ska vara huvudspänning avrundad till tiondels [kV]. 

Exempel på beteckningar: 63a-0,4, 210p-0,4 

 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning, i huvudfördelning ska 
vara 
[”Stationens beteckning”-Versal bokstav]. 
Exempelvis: 210p-A, 210p-B, 210p-C, o s v 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 

På huvudfördelning (kopplingsutrustning direkt efter matande transformator) ska 
märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Huvudfördelningens beteckning 

- Fasspänning/huvudspänning 

Exempel: 

210p-0,4 
230/400 V 
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Kopplingsutrustning tillhörande yttre lågspänningsnät - som inte är 
direkt efter matande transformator 

Beteckningssystem 

Kopplingsutrustning matad direkt från huvudfördelning ska ha beteckning 
bestående av [matande gruppbeteckning kompletterad med en etta]. 
Exempelvis: 210a-A1, 210a-B1, 210a-C1, o s v 

Där två eller flera kopplingsutrustningar parallellkopplas får den första 
kopplingsutrustningen beteckningen [gruppbeteckning i huvudfördelning 
kompletterad med en etta], den andra kopplingsutrustningen beteckningen 
[matande gruppbeteckning kompletterad med en tvåa] o s v. 
Exempelvis: 210a-B1, 210a-B2 o s v. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från exempelvis 210a-C1 
ska vara 
[”Kopplingsutrustningens beteckning” kompletterad med gemen bokstav]. 
Exempelvis: 210a-C1a, 210a-C1b, 210a-C1c, o s v 

Kopplingsutrustningar matade därefter ska ha beteckningar bestående av 
[matande gruppbeteckning kompletterad med en etta]. 
Exempelvis: 210a-C1a1, 210a-C1b1, 210a-C1c1, o s v 

Bokstäver därefter ska vara gemena. Beträffande siffror, se ovan. 

Kopplingsutrustningar som är sammanbyggda till en centralenhet får betraktas 
som en central med gemensam beteckning. 

Kopplingsutrustningar som är sammanbyggda till en centralenhet men matas från 
olika huvudledningssystem ska ges skilda beteckningar. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 

Kopplingsutrustning (central, kabelskåp etc) ska märkas med beteckning (samt 
med fasspänning/huvudspänning om den avviker från 230/400 V och frekvens om 
den avviker från 50 Hz). 

Exempel: 

210p-B1b1 
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Kopplingsutrustning i byggnader och dylikt (inte tillhörande yttre 
lågspänningsnät) 

Beteckningssystem 

Huvudcentral i eller direkt utanför byggnad (och dylikt objekt) ska ha 
beteckningen [HC1]. 

Om samma byggnad ska ha flera huvudcentraler betecknas dessa [HC1], [HC2], 
[HC3], o s v. 

Om det är uppenbart att byggnaden (eller dylikt objekt) aldrig kommer att få fler 
än en huvudcentral, får huvudcentralen ha beteckningen [HC]. 

Huvudcentral ska dessutom ha en beteckning utifrån yttre lågspänningsnät, 
exempelvis 63a-C1, 210p-B1a1. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från huvudcentral HC, ska 
vara A, B, C, o s v. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från huvudcentral HC1, 
ska vara 1-A, 1-B, 1-C, o s v. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från huvudcentral HC2, 
ska vara 2-A, 2-B, 2-C, o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 
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Kopplingsutrustning matad direkt från huvudcentral ska ha beteckning bestående 
av [matande gruppbeteckning kompletterad med en etta]. 
Exempelvis: A1, B1, C1 o s v / 1-A1, 1-B1, 1-C1, o s v / 2-A1, 2-B1, 2-C1, o s v. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från kopplingsutrustning 
A1, ska vara A1a, A1b, A1c, o s v. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från kopplingsutrustning 
1-A1, ska vara 1-A1a, 1-A1b, 1-A1c, o s v. 

Gruppbeteckning, för utgående grupp för huvudledning från kopplingsutrustning 
2-A1, ska vara 2-A1a, 2-A1b, 2-A1c, o s v. 

Kopplingsutrustning matad därefter ska ha beteckning bestående av 
[Matande gruppbeteckning kompletterad med en etta]. 
Exempelvis: A1a1, A1b1, A1c1, 1-A1a1, 1-A1b1, 1-A1c1, 2-A1a1, 2-A1b1, 2-A1c1. 

Bokstäver därefter ska vara gemena. Beträffande siffror, se ovan. 

Kopplingsutrustning som är sammanbyggd till en centralenhet får betraktas som 
en central med gemensam beteckning. 

Kopplingsutrustningar som är sammanbyggda till en centralenhet men matas från 
olika huvudledningssystem ska ges skilda beteckningar. 

Beträffande beteckningssystem för reservkraft och avbrottsfri kraft, se avsnitt 
YGB.6335. 

Märkning 

Kopplingsutrustning (central, kabelskåp etc) ska märkas med beteckning (samt 
med fasspänning/huvudspänning om den avviker från 230/400 V och frekvens om 
den avviker från 50 Hz). 

Exempel på märkning av huvudcentral, HC, i byggnad: 

HC 
210p-B1a1 

 

Exempel på märkning av huvudcentral, HC1, i byggnad: 

HC1 
210p-C1 
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Exempel på märkning av reservkraftsmatad huvudcentral (för B-kraft), HC2, i 
byggnad: 

RESERVKRAFT 
HC2 

210p-R-B1 
 

Kopplingsutrustning (som inte är huvudcentral) inom byggnad ska märkas med 
utgångspunkt från grupp i byggnadens huvudcentral, utan de beteckningar som 
hör till det yttre distributionsnätet. Se även bilaga Översiktsschema Lågspänning. 

Exempel på märkning av kopplingsutrustning som matas från HC1: 

1-B1 
 

Exempel på märkning av kopplingsutrustning som matas från 1-B1: 

1-B1a1 
 

Exempel på märkning av kopplingsutrustning som matas från reservkraftsmatad 
huvudcentral (för B-kraft), HC2, i byggnad: 

RESERVKRAFT 
R-2-B1 

 

Kopplingsutrustningar som är sammanbyggda till en centralenhet får betraktas 
som en central med gemensam beteckning. 

Kopplingsutrustningar som är sammanbyggda till en centralenhet men matas från 
olika huvudledningssystem ska ges skilda beteckningar. 

YGB.6311 Märkning av ställverk, instrumentskåp o d 

HÖGSPÄNNING 

Ställverksfack 
Respektive fack ska märkas med”FH01, ”FH02”, ”FH03” o s v (alternativt ”Fack 01”, 
”Fack 02”, ”Fack 03” o s v). 
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Beteckningssystem – Driftlittera högspänningsställverk 

Beteckningssystem för driftlittera framgår även av bilaga Översiktsschema 
Högspänning och bilaga Översiktsschema Lågspänning. 

 

Driftlittera för högspänningsnät ska utgöras av följande: 

- Station där elkopplare är placerad 

- Station dit kabel går 

- Driftspänning (avrundat till tiotal [kV]) 

- Typ av elkopplare 

 

Typ av elkopplare betecknas enligt följande: 

- S Effekt-, Lastbrytare, Lastfrånskiljare 

- F Frånskiljare 

- J Jordningskopplare 

- S/J Valomkopplare 
 (Effekt-, Lastbrytare, Lastfrånskiljare/Jordslutare) 

- F/J Valomkopplare 
 (Frånskiljare/Jordslutare) 

Märkning avseende driftlittera 
Manöverorgan för elkopplare i huvudkrets ska märkas med driftlittera. 

Exempel: 

63a-63b-10-S 

 

LÅGSPÄNNING 

Ställverksskåp 
Respektive skåp ska märkas med ”SK01”, ”SK02” eller motsvarande. 

Vid gruppcentral i lågspänningsställverk ska gruppförteckning sättas upp. Se även 
YJE.63. 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar – El och tele 
till Handbok Märkning och skyltning 2022 

Sidnr (Antal sid) 
21 (56) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

Beteckningssystem – Driftlittera lågspänningsställverk 

Driftlittera för huvudelkopplare ska utgöras av följande beteckningar: 

- Station (eller motsvarande) där elkopplare är placerad 

- Krafttransformator alt Reservkraftaggregat 

- Driftspänning (avrundat till tiondels [kV]) 

- Typ av elkopplare 

 

Driftlittera för elkopplare för sektionering ska utgöras av följande beteckningar: 

- Station (eller motsvarande) där elkopplare är placerad 

- Inmatande krafttransformator/Inmatande krafttransformator 
alternativt 
Inmatande krafttransformator/Inmatande reservkraftaggregat 
eller motsvarande 

- Driftspänning (avrundat till tiondels [kV]) 

- Typ av elkopplare 

 

Driftlittera för elkopplare för utgående grupp för huvudledning ska utgöras av 
följande beteckningar: 

- Gruppbeteckning 

- Driftspänning (avrundat till tiondels [kV]) 

- Typ av elkopplare 

 

Driftlittera för jordningskopplare ansluten till huvudskena ska utgöras av följande 
beteckningar: 

- Station där elkopplare är placerad 

- Driftspänning (avrundat till tiondels [kV]) 

- Typ av elkopplare 
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Typ av elkopplare betecknas enligt följande: 

- S Effekt-, Lastbrytare, Lastfrånskiljare 

- F Frånskiljare 

- J Jordningskopplare 

- S/J Valomkopplare 
 (Effekt-, Lastbrytare, Lastfrånskiljare/Jordslutare) 

- F/J Valomkopplare 
 (Frånskiljare/Jordslutare) 

 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning avseende driftlittera 
Manöverorgan för elkopplare i lågspänningsställverk ska märkas med driftlittera. 

Exempel, huvudelkopplare matad från transformator T1 i station 210p: 

210p-T1-0,4-S 

 

Exempel, sektioneringselkopplare mellan transformator T1 och 
reservkraftaggregat G1, i station 210p: 

210p-T1/G1-0,4-S 

 

Exempel, säkringslastbrytare i utgående grupp 210p-C: 

210p-C-0,4-S 

 

Exempel, jordningskopplare ansluten till huvudskenor i lågspänningsställverk 
210p: 

210p-0,4-J 
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YGB.6312 Märkning av kabelskåp 

Kabelskåp ska förses med kabelskåpskort som för respektive matande och 
utgående kabel anger: 

- Gruppbeteckning 

- Kabeltyp, ledarantal och area 

- Kabellängd 

- Högsta tillåtna säkring 

- Anslutet objekt 

Vid gruppcentral i kabelskåp ska gruppförteckning sättas upp. Se även YJE.63. 

YGB.6313 Märkning av kapslade centraler 
Vid gruppcentraler ska gruppförteckning sättas upp. Se även YJE.63. 

YGB.6314 Märkning av kanalskenfördelningar 

YGB.6315 Märkning av apparatskåp 

Beteckningssystem 

Komplett beteckning av apparatlåda, kopplingsbox och dylikt (som inte är 
sammanbyggd med kopplingsutrustning) är  
[Etablissement-Byggnadsnummer-Komponentbeteckning],  
där ”Komponentbeteckning” är AL01, AL02, AL03 o s v, se även bilaga 
Komponentbeteckningar. 

Komplett beteckning av apparatskåp, se bilaga Projekteringsanvisningar Styr och 
övervakning. 

Märkning 
Apparatlåda ska märkas med märkskylt enligt följande: 

Byggnadsnummer–Komponentbeteckning 
 

Exempelvis: 

047-AL03 
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Märkning av apparater i apparatlåda, kopplingsbox och dylikt utförs minst enligt 
följande: 

- Vid apparat eller apparatenhet ska finnas märkning som identifierar 
apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen 

- Märkning utförs där så är möjligt så att den inte följer med apparaturen eller 
enheten vid utbyte 

- Märkning av apparat eller apparatenhet ska vara avläsbar då dörr eller lucka 
är öppen 

- Apparat på eller i front med funktionsmärkning i klartext på frontens framsida 

- Manöverorgan förses med manövermärkning, som i tillämpliga delar utförs 
enligt gällande svensk standard 

- Ledningar mellan apparater i apparatskåp förses med löpande numrering 

Kablar från apparatlåda, kopplingsbox och dylikt ska märkas med kabelbeteckning 
enligt följande: 

- Apparatlådans komponentbeteckning 

- -nnnn = Fyrsiffrigt löpnummer 

Principschema för märkning av apparatlåda AL03 samt kablar, se figur YGB.6315. 

Vid gruppcentral i apparatskåp ska gruppförteckning sättas upp. Se även YJE.63. 

Kopplingsutrustning i apparatskåp ska märkas enligt avsnitt YGB.631. 
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Figur YGB.6315: Principschema för märkning av apparatlåda AL03 samt kablar 
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YGB.632 Märkning av ledningssystem i elkraftsinstallationer 

KABLAR TILLHÖRANDE HÖGSPÄNNINGSNÄT 
För respektive högspänningskabel i radialmatning ska märkskylt med följande 
uppgifter sättas upp på eller vid högspänningsställverk: 

- Till vilken station kabeln går 
alt: Från vilken station kabeln kommer 

- Kabeltyp, ledarantal och area samt (Kabelbeteckning inom parentes) 

Exempel: 

TILL STATION 63b 
AXAL-TT PRO 3x240/50 (H001) 

 

FRÅN STATION 63a 
AXAL-TT PRO 3x240/50 (H001) 

 

För respektive högspänningskabel med valbar energiriktning (utifrån driftläge) 
ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp på eller vid 
högspänningsställverk: 

- Till vilken station kabeln går 

- Kabeltyp, ledarantal och area samt (Kabelbeteckning inom parentes) 

Exempel: 

MOT STATION 63d 
AXAL-TT PRO 3x240/50 (H003) 

 

MOT STATION 63c 
AXAL-TT PRO 3x240/50 (H003) 
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YGB.6321 Märkning av huvudledningar 

Blank skyddsledare ska i ledarens anslutningspunkter förses med påträdd 
grön/gul plastslang. 

Blank ledare som utgör PEN-ledare ska i ledarens anslutningspunkter förses med 
påträdd grön/gul plastslang med ljusblå tilläggsmärkning. 

Partmärkning och mantelmärkning av kraft- och installationskablar ska vara enligt 
SS 4241720. 

HUVUDLEDNINGAR TILLHÖRANDE YTTRE 
LÅGSPÄNNINGSNÄT 

Märkning 
Kablar i mark ska även märkas enligt avsnitt YGB.6. 

Vid kopplingsutrustning, vid respektive utgående huvudledning, ska märkskylt 
med följande uppgifter sättas upp: 

- Gruppbeteckning 

- Objekt kabeln matar till (kopplingsutrustning och byggnad eller dylikt) 

- Kabeltyp, ledarantal och area samt kabelbeteckning 

- Högsta tillåtna säkring 

Vid kopplingsutrustning, vid inkommande huvudledning, ska märkskylt med 
följande uppgifter sättas upp: 

- Gruppbeteckning 

- Objekt kabeln matar från (kopplingsutrustning och byggnad eller dylikt) 

- Kabeltyp, ledarantal och area samt kabelbeteckning 

 

Exempel på utgående från huvudfördelning 210p: 

210p-B 
TILL KABELSKÅP 210p-B1 

2//AXQJ 4x120/41 (L014, L015) 
250 A 
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Exempel på inkommande till kabelskåp 210p-B1: 

210p-B 
FRÅN 210p 

2//AXQJ 4x120/41 (L014, L015) 
 

Exempel på utgående från kabelskåp 210p-B1: 

210p-B1a-1 
TILL 210p-B1a1, BY 005 

AXQJ 4x95/29 (L212) 
125 A 

 

 

Exempel på inkommande till Huvudcentral i byggnad 005, HC/210p-B1a1: 

210p-B1a-1 
FRÅN KABELSKÅP 210p-B1 

AXQJ 4x95/29 (L212) 
 

 

Exempel på parallellmatning från Huvudcentral i byggnad 005, HC/210p-B1a1: 

210p-B1a-2 
TILL 210p-B1a2, BY 012 

AXQJ 4x95/29 (L213) 
125 A AVSÄKRAD I 210p-B1 

 

 

Exempel på inkommande till Huvudcentral i byggnad 012, HC/210p-B1a2: 

210p-B1a-2 
FRÅN 210p-B1a1, BY 005 

AXQJ 4x95/29 (L213) 
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HUVUDLEDNINGAR I BYGGNAD (INTE TILLHÖRANDE YTTRE 
LÅGSPÄNNINGSNÄT) 

Beteckningssystem 

Kraft från ordinarie nät (A-kraft) 

Utgående huvudledningar från huvudcentral HC betecknas A, B, C o s v. 

Utgående huvudledningar från huvudcentral HC1 betecknas 1-A, 1-B, 1-C o s v. 

Reservkraft (B-kraft) 

Utgående huvudledningar kompletteras med beteckning R- . 

Se avsnitt YGB.6335. 

Avbrottsfri kraft (C-kraft) 

Utgående huvudledningar kompletteras med beteckning M- . 

Se avsnitt YGB.6335. 

 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 
Huvudledning ska märkas med kabelbeteckning med märksystem platt 
kabelmärke eller motsvarande: 

- I början och i slutet av huvudledningen 

- På var sida om bjälklags- och väggenomföring 

- I övrigt var 10:e meter 

Vid kopplingsutrustning, vid respektive utgående huvudledning, ska märkskylt 
med följande uppgifter sättas upp: 

- Gruppbeteckning (tillika kabelbeteckning) 

- Objekt kabeln matar till (kopplingsutrustning och byggnad eller dylikt) 

- Kabeltyp, ledarantal och area 

- Högsta tillåtna säkring 
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Vid kopplingsutrustning, vid inkommande huvudledning, ska märkskylt med 
följande uppgifter sättas upp: 

- Gruppbeteckning (tillika kabelbeteckning) 

- Objekt kabeln matar från (kopplingsutrustning och byggnad eller dylikt) 

- Kabeltyp, ledarantal och area 

 

Exempel på utgående från HC1/210p-C1: 

1-B 
TILL CENTRAL 1-B1 

AXQJ 4x95/29 
100 A 

 

 

Exempel på inkommande till central 1-B1: 

1-B 
FRÅN HC1 

AXQJ 4x95/29 
 

 

Exempel på utgående från central 1-B1, till central 1-B1a1 (som är parallellmatad 
med 1-B1a2): 

1-B1a-1 
TILL CENTRAL 1-B1a1 

AXQJ 4x50/29 
63 A 

 

 

Exempel på inkommande till central 1-B1a1 (som är parallellmatad med 1-B1a2): 

1-B1a-1 
FRÅN 1-B1 

AXQJ 4x50/29 
 

  



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar – El och tele 
till Handbok Märkning och skyltning 2022 

Sidnr (Antal sid) 
31 (56) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 

Exempel på parallellmatning från central 1-B1a1: 

1-B1a-2 
TILL 1-B1a2 

AXQJ 4x50/29 
63 A AVSÄKRAD I 1-B1 

 

 

Exempel på inkommande till central 1-B1a2 (som är parallellmatad med 1-B1a1): 

1-B1a-2 
FRÅN 1-B1a1 
AXQJ 4x50/29 

 

YGB.6322 Märkning av gruppledningar 
Gruppledningsbeteckning består av [centralbeteckning-löpnummer], exempelvis 
A1c1-1, A1c1-2, A1c1-3 o s v. 

Alla utgående gruppledningar från centralenhet ska märkas med 
gruppledningsbeteckning i början och slutet av gruppledningen samt vid varje 
brandavskiljande bjälklags- och väggenomföring fram till första kopplingspunkt. 

Beträffande märkning av kablar från apparatlåda, kopplingsbox och dylikt, se 
YGB.6315. 

YGB.6323 Märkning av hjälpströmkretsar 

YGB.6324 Märkning av mätledningar 
Märkning av elnätsföretagets mätutrustning för lågspänningsabonnemang, se 
SS 4370102. 

Märkning av elnätsföretagets mätutrustning för högspänningsabonnemang, se 
IBH 21. 
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YGB.6325 Märkning av likspänningskablar 

Solcellssträngkabel 

Komplett beteckning för solcellssträngkabel är: 
[Etablissement–Närmaste kopplingsutrustning för växelspänning–SCOnn-Snn+] 
respektive 
[Etablissement–Närmaste kopplingsutrustning för växelspänning–SCOnn-Snn-]. 

Med ”SRnn” avses solcellsomriktarens beteckning, där nn är ett tvåsiffrigt 
löpnummer, unikt för respektive kopplingsutrustning för växelspänning. 

Med ”Snn+” avses beteckning för solcellssträngkabel som är plus-ledare, där nn är 
solcellssträngens löpnummer. 

Med ”Snn-” avses beteckning för solcellssträngkabel som är minus-ledare, där nn 
är solcellssträngens löpnummer. 

Se även bilaga Komponentbeteckningar. 

Solcellssträngkabel ska märkas med strängbeteckning i respektive 
anslutningspunkt samt vid genomföring i vägg, tak och golv. 

Strängbeteckning bildas genom: 
SRnn-Snn+ respektive SRnn-Snn- 

Exempel på beteckning plus-kabel i solcellssträng S03 ansluten till 
solcellsomriktare SR08: 

SR08-S03+ 
 

Exempel på beteckning minus-kabel i solcellssträng S03 ansluten till 
solcellsomriktare SR08: 

SR08-S03- 
 

Solcellssträngkabel ska märkas i respektive anslutningspunkt samt på var sida om 
genomföring i byggnadsdel. (Likspänningskabel som levereras med 
solcellsmoduler märks inte med beteckning). 
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YGB.633 Märkning av platsutrustningar i elkraftsinstallationer 

ELMÄTARE 

Beteckningssystem 

Komplett beteckning för elmätare, för statistikändamål eller dylikt är: 
[Etablissement–Byggnadsnummer–Gruppbeteckning-Komponentbeteckning] 
alternativt [Etablissement–Objekt–Gruppbeteckning-Komponentbeteckning]. 

Med ”Byggnadsnummer” avses beteckning, enligt aktuell fastighetsdata, för den 
byggnad (eller del av byggnad eller det objekt) som mätvärden avser. 

Med ”Objekt” avses beteckning, enligt aktuell fastighetsdata, för sådant som inte är 
en byggnad, exempelvis infrastrukturobjekt. 

Med ”Komponentbeteckning” avses EM direkt följt av ett tvåsiffrigt löpnummer, 
unikt för respektive byggnad eller motsvarande. Se även bilaga 
Komponentbeteckningar. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 
Elmätare för byggnad eller del av byggnad ska märkas med beteckning bestående 
av  
[Byggnadsnummer–Gruppbeteckning-Komponentbeteckning]. 

Elmätare för objekt som inte är byggnad ska märkas med beteckning bestående av  
[Objekt–Gruppbeteckning-Komponentbeteckning]. 

 

Exempelvis elmätare för hela byggnad 047, som matas från grupp 63c-D i 
nätstation 63c: 

047-63c-D-EM01 
 

Exempelvis elmätare för en del av byggnad 047, som matas från grupp A: 

047-A-EM02 
 

Exempelvis elmätare för en annan del av byggnad 047, som matas från grupp F1a: 

047-F1a-EM03 
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Exempelvis elmätare för vägbelysning som matas från grupp 63c-P i nätstation 
63c: 

VÄGBELYSNING-63c-P-EM01 
 

TIDSTRÖMSTÄLLARE, STRÖMSTÄLLARE ELLER DYLIKT 
Tidströmställare, strömställare eller dylikt för speciella ändamål ska märkas i 
klartext så att dess funktion tydligt framgår. 

VÄGGUTTAG OCH BELASTNINGSOBJEKT 
Vägguttag ska märkas med: 
[Gruppledningsbeteckning]. 
Beträffande gruppledningsbeteckning, se YGB.6322. 

Exempelvis: 

1-C1a1-5 
- Vägguttag med avvikande spänning eller frekvens ska dessutom märkas med 

aktuell avvikande spänning och/eller frekvens. 

 

På vägg invid eluttag avsett för speciell utrustning/belastningsobjekt ska skylt 
uppsättas som i klartext anger dess användning, exempelvis: 

DATOR 
 

PLATSUTRUSTNINGAR I SOLCELLSINSTALLATIONER 

Beteckningssystem 

Solcellsomriktares beteckning består av bokstäverna ”SR” direkt åtföljt av ett 
tvåsiffrigt löpnummer, inom respektive objekt. 

Solcellsomriktare inom en solcellsinstallation betecknas SR01, SR02, SR03 o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 
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Märkning 
Solcellsomriktare ska märkas med beteckning (texthöjd 7 mm), exempelvis: 

SR12 

Märkskylt vara av metall och placeras invid solcellsomriktaren. 

Kopplingsapparater ska märkas med beteckning samt information avseende 
betjäning. 

PLATSUTRUSTNINGAR I INSTALLATIONER FÖR LADDNING 
AV ELFORDON 

Beteckningssystem 

Fortifikationsverket för register över samtliga yttre laddningsstationer för 
laddning av elfordon (Kabelbok) tillhörande, med undantag av laddningsstationer 
vid befästningsanläggningar där register upprättas för respektive anläggning och 
förvaras inom anläggningen. 

Laddningsstationernas beteckningar består av bokstäverna ”LE” direkt åtföljt av 
ett tresiffrigt löpnummer. Gällande löpnummer för laddningsstationer ska 
inhämtas från Fortifikationsverkets handläggare för aktuell Kabelbok. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Exempel på vägbelysningsstolpars beteckningar: 

Benämning 
(anslutningsobjekt) 

Media Beteckning * 
(inom respektive etablissement) 

Laddningsstation E LE001, LE002, LE003 o s v 
*) Observera att 001, 002, 003 o s v enbart är exempel. I respektive projekt ska de 
löpnummer som inhämtats från Fortifikationsverket användas. 

 

Beträffande kraftkablar för laddning av elfordon, se YGB.6. 

Normalt projekteras installationer för laddning av elfordon så att kraftkabel E001 
försörjer laddningsstation LE001 etc. 

Kommunikationskablar betecknas normalt med Tnnn, se YGB.6. 
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Märkning 
Laddningsstation, eller motsvarande, ska märkas med beteckning (texthöjd 7 
mm), exempelvis: 

LE124 

Märkskylt vara av metall och placeras invid laddningsstation. 

Kraftkablar för laddning av elfordon ska (utöver i mark) märkas inom 
laddningsstationer. Märkning ska utföras avseende kabeldata, kabelbeteckning 
samt adressmärkning ”FRÅN” respektive ”TILL”. Märkskyltar najas på respektive 
kabel (texthöjd 7 mm), exempelvis: 

AXQJ 4x50/15 (E124) FRÅN LE123 

 

AXQJ 4x50/10 (E125) TILL LE125 

 

YGB.6331 Märkning av platsutrustningar i eldistributionsnät 

YGB.6332 Märkning av platsutrustningar i transformator- och 
fördelningssystem 

Beteckningssystem 

Krafttransformatorer inom en och samma station betecknas T1, T2, T3 o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 
Utvändiga märkskyltar ska vara av aluminium med svart text, texthöjd 50 mm. 

Dörr ska märkas med rummets funktion/rumsbenämning. 

Exempel, dörr till ställverksrum för högspänning och lågspänning: 

STÄLLVERK 
 

Exempel, dörr till separat ställverksrum för högspänning: 

STÄLLVERK HSP 
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Exempel, dörr till separat ställverksrum för lågspänning: 

STÄLLVERK LSP 
 

Exempel, dörr till transformator T1: 

T1 
 

Exempel, dörr till separat telerum: 

STN 63a 
STÄLL AA 

 

YGB.6333 Märkning av platsutrustningar i belysnings- och ljussystem 

VÄGBELYSNING 

Beteckningssystem 

Fortifikationsverket för register över samtliga vägbelysningsstolpar (Kabelbok), 
med undantag av vägbelysningsstolpar vid befästningsanläggningar där register 
upprättas för respektive anläggning och förvaras inom anläggningen. 

Vägbelysningsstolpars beteckningar består av bokstäverna ”ST” direkt åtföljt av 
ett tresiffrigt löpnummer. Gällande löpnummer för vägbelysningsstolpar ska 
inhämtas från Fortifikationsverkets handläggare för aktuell Kabelbok. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

 

Exempel på vägbelysningsstolpars beteckningar: 

Benämning 
(anslutningsobjekt) 

Media Beteckning * 
(inom respektive etablissement) 

Stolpe V ST001, ST002, ST003 o s v 
*) Observera att 001, 002, 003 o s v enbart är exempel. I respektive projekt ska de 
löpnummer som inhämtats från Fortifikationsverket användas. 
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Beträffande kablar för vägbelysning, se YGB.6. 

Normalt projekteras vägbelysning så att kabel V001 kraftförsörjer stolpe ST001 
etc. 

Märkning 
Vägbelysningsstolpe, eller motsvarande, ska utvändigt märkas med beteckning 
(texthöjd 7 mm), exempelvis: 

ST124 

Utvändig märkskylt ska vara av metall. 

Kablar för vägbelysning ska (utöver i mark) märkas inom vägbelysningsstolpar. 
Märkning ska utföras avseende kabeldata, kabelbeteckning samt adressmärkning 
”FRÅN” respektive ”TILL”. Märkskyltar najas på respektive kabel (texthöjd 7 mm), 
exempelvis: 

EXQJ 4x10/10 (V124) FRÅN ST123 

 

EXQJ 4x10/10 (V125) TILL ST125 

 

YGB.6334 Märkning av platsutrustningar i motordriftsystem 

Märkning 
Platsutrustning ska invid elanslutning, exempelvis vid startkopplare, förses med 
märkskylt som anger: 
[Gruppledningsbeteckning Matat objekt]. 
Beträffande gruppledningsbeteckning, se YGB.6322. 

Exempelvis: 

1-C1a1-14 
Pelarborrmaskin 
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YGB.6335 Märkning av platsutrustningar i installationer för reservkraft, 

avbrottsfri kraft eller nödkraft 

Beteckningssystem 

Elverk (som utgör ordinarie kraftkälla, och ortsnät finns att tillgå som reserv) 
inom en och samma station/vid en och samma byggnad betecknas ELV1, ELV2, 
ELV3 etc. 

Reservkraftaggregat inom en och samma station/vid en och samma byggnad 
betecknas RKA1, RKA2, RKA3 etc. 

Generator i respektive elverk/reservkraftaggregat betecknas G1, G2, G3 o s v. 

UPS inom en och samma station/vid en och samma byggnad betecknas UPS1, 
UPS2, UPS3 o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 
Dörr till driftutrymme ska märkas med text som anger funktionen exempelvis: 

 

ELVERK 
 

RESERVKRAFTAGGREGAT 
 

UPS-AGGREGAT 
 

Vid respektive aggregat ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Aggregatets beteckning 

- Typ av aggregat 

- Aggregatets skenbara effekt 

Exempelvis: 

ELV1 
ELVERK 
500 kVA 
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RKA1 
RESERVKRAFTAGGREGAT 

250 kVA 
 

UPS1 
UPS-AGGREGAT 

60 kVA 
 

SYSTEM FÖR RESERVKRAFT 

Beteckningssystem 

Huvudcentral (HC) som matas från reservkraftaggregat eller elverk betecknas med 
R och utgående huvudledning från central med R-A, R-B o s v. 

Huvudcentral (HC1) som matas från reservkraftaggregat eller elverk betecknas 
med R-1 och utgående huvudledning från central med R-1-A, R-1-B o s v. 

Huvudcentral (HC2) som matas från reservkraftaggregat eller elverk betecknas 
med R-2 och utgående huvudledning från central med R-2-A, R-2-B o s v. 

Gruppcentraler betecknas i enlighet med ovan angivna principer exempelvis R-A1, 
R-B1 o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 
Gruppcentral ska märkas med texten ”RESERVKRAFT” samt med 
centralbeteckning. 

Exempel: 

RESERVKRAFT 
R-A1 
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SYSTEM FÖR AVBROTTSFRI KRAFT 

Beteckningssystem 

Huvudcentral (HC) som matas från växelriktare eller annat momentant aggregat 
betecknas med M och utgående huvudledning från central med M-A, M-B o s v. 

Huvudcentral (HC1) som matas från växelriktare eller annat momentant aggregat 
betecknas med M-1 och utgående huvudledning från central med M-1-A, M-1-B 
o s v. 

Huvudcentral (HC2) som matas från växelriktare eller annat momentant aggregat 
betecknas med M-2 och utgående huvudledning från central med M-2-A, M-2-B 
o s v. 

Gruppcentraler betecknas i enlighet med ovan angivna principer exempelvis M-A1, 
M-B1 o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Märkning 
Gruppcentral ska märkas med texten ”AVBROTTSFRI KRAFT” samt med 
centralbeteckning. 

Exempel: 

AVBROTTSFRI KRAFT 
M-A1 

 

YGB.64 Märkning av teleinstallationer 
Fortifikationsverkets telenät (klenspänningsnät) består av såväl kopparnät som 
fiberoptiska nät. Dokumentation över yttre nät, som visar förbindningar mellan 
ställ i telesystem, finns att inhämta hos Fortifikationsverket. 

Samordna med Fortifikationsverket huruvida äldre standard SS 4551201 utgåva 5 
fastställd 1992-03-11 eller gällande svensk standard (för tillfället SS 4551201 
utgåva 6 fastställd 2005-09-26) ska tillämpas i projektet. 

Inom Fortifikationsverket tillämpas normalt den äldre standarden (utgåva 5). 
Följande projekteringsanvisning avser tillämpning av SS 4551201 utgåva 5. Äldre 
standard finns publicerad i SEK Handbok 455 Dokumentation av teleanläggningar 
– Ny och gammal standard. 

Om gällande svensk standard väljs ska beteckningssystem och märkning vara 
enligt gällande svensk standard. 
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Beteckningssystem 
Komplett teleregistreringsbeteckning för identifikation av telenät består av: 
[Etablissement-Byggnadsnummer-Fältbeteckning-
Plintnummer/Panelnummer/Centralutrustning-Platsutrustning],  
där  
”-” avser bindestreck 
”/” avser alternativt. 

Uppgift om etablissement inhämtas från Fortifikationsverket. 
Exempel på etablissement: K0043 och K0101 

Med ”Byggnadsnummer” avses beteckning, enligt aktuell fastighetsdata. 
Där ställ är placerat utanför byggnad utgår ”Byggnadsnummer”. 

I beteckningar ska inte bokstäverna G, I, O, Q, U, V, Å, Ä, Ö användas. 

Ställbeteckning 

Ställ är benämning på det rum, skåp, nisch eller liknande som används för 
teleteknisk utrustning. Det får endast förekomma en ställbeteckning inom samma 
utrymme. 

I en byggnad (eller motsvarande) där det endast förekommer ett ställ ska 
ställbeteckning vara AA. 

Där det förekommer fler än ett ställ i en byggnad (eller motsvarande) ska uppgift 
om ställbeteckning inhämtas från Fortifikationsverket. 

Fältbeteckning 

Fält utgörs normalt av ett stativ, skåp, plintlinjal på en väggyta eller dylikt, för 
placering av kopplingsplintar, paneler och övrig utrustning i tele- och datanät. 

Fältbeteckning utgörs av [StällbeteckningNN], där NN = tvåsiffrigt löpnummer (01, 
02, 03 o s v). 

Plintar och paneler i fält numreras med radnummer i nummerserier enligt 
följande exempel: 

- Rad 1: 01-10 

- Rad 2: 11-20 

- Rad 3 21-30 

Radnummer ska anpassas efter radernas höjdenheter (HE). Paneler kan ha andra 
höjder än plintlinjal. En plintlinjal motsvarar normalt 4 HE och delas då upp i A, B, 
C, D. 

Trådföringspanel mellan paneler motsvarar normalt 1 HE. 
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Märkning 
Märkskyltars storlek ska anpassas efter text. 

Ställ 

Ingång till ställ ska märkas med 
[BYGGNAD Byggnadsnummer STÄLL Ställbeteckning]. 

För ställ som inte är placerat i byggnad ersätts BYGGNAD och Byggnadsnummer 
med Etablissement. Uppgift om aktuellt etablissement inhämtas från 
Fortifikationsverket. 

Texthöjd ska vara minst 10 mm. 

Exempel på märkskylt för ingång till ställ: 

BYGGNAD 207 
STÄLL AA 

 

 

 
Figur YGB.64/1: Exempel på placering av märkskyltar för ställ och 
fältbeteckningar (Fält är betecknade AA01, AA02 i exemplet ovan). Skåp för 
byggnadsautomation är i detta exempel betecknat BA01. 
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Fält 

Fält ska märkas med fältbeteckning. 

Exempel på märkning med fältbeteckning: 

AA01 
 

Plintar ska märkas med radnummer. 

Paneler ska märkas med radnummer. 

Centralutrustningar samt övriga utrustningar ingående i fält ska märkas med 
respektive beteckning 

Byggnadsautomation 

Skåp för byggnadsautomation ska märkas med beteckning BA samt med 
nummerserie.  

Exempel på märkning på byggnadsautomationsskåp: 

BA01 
 

Skåp kan förekomma på olika platser även utanför ställ och numreras med egen 
nummerserie 01, 02, 03 och så vidare oavsett placering.  

Dubbletter av beteckningar inom ett och samma etablissement får inte 
förekomma.  
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Figur YGB.64/2: Exempel på placering av märkskyltar ingående i fält 

Märkning av brandlarmsinstallationer 

Märkning av brandlarmutrustning ska vara enligt SBF 110 Regler för automatiska 
brandlarmanläggningar, Brandskyddsföreningen Sverige. 

Information om anläggningsskötare inhämtas från Fortifikationsverket. 
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YGB.641 Märkning av centralutrustningar i teleinstallationer 

Centralutrustning ska märkas med beteckning uppbyggd av 
[Anläggningsnummer-NNN], 
där ”NNN” är ett tresiffrigt löpnummer utifrån respektive anläggning. 
I respektive byggnad ska respektive anläggning med samma anläggningsnummer 
kompletteras med ”.1”, ”.2”, ”.3” etc. 

Texthöjden för centralutrustnings beteckning ska vara minst 10 mm. 

Exempel märkskylt: 

25.1-101 
 

YGB.642 Märkning av ledningsnät i teleinstallationer 
Utöver märkning enligt nedan ska kablar som till någon del förläggs utomhus (i 
mark eller i rör i mark) märkas med kabelbeteckning enligt YGB.6. 

Kablar enligt nedan ska märkas i båda ändar enligt följande. 

 

Stamkabel i yttre telenät som förläggs mellan olika etablissement ska märkas med: 
[Anläggningsnummer kabelbeteckning FRÅN Etablissement-Byggnadsnummer-
FältbeteckningPanelnummer TILL Etablissement-Byggnadsnummer-
FältbeteckningPanelnummer]. 

Exempelvis:  

01 P001 FRÅN K0032-321-AA0241A  
TILL K0033-123-AB0181A 

 

 

Stamkabel i yttre telenät som förläggs mellan byggnader eller motsvarande inom 
samma etablissement ska märkas: 
[Anläggningsnummer Kabelbeteckning FRÅN Byggnadsnummer-
FältbeteckningPanelnummer TILL Byggnadsnummer-
FältbeteckningPanelnummer]. 

Exempelvis: 

 

 

 

 

01 P001 FRÅN 321-AA0241A  
TILL 123-AB0181A 
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Stamkabel inom en och samma byggnad ska märkas:  
[Anläggningsnummer FRÅN FältbeteckningPanelnummer TILL 
FältbeteckningPanelnummer]. 

Exempelvis: 

01 FRÅN AA0241A  
TILL AB0181A 

 

Spridningskablar ska märkas med 
[Anläggningsnummer-Fältbeteckning-PanelnummerUttag] 

Exempelvis: 

 

 

 

Mikrorör som går mellan ställ i olika byggnader märks med [Anläggningsnummer 
Kabelbeteckning FRÅN Byggnadsnummer-Fältbeteckning TILL Byggnadsnummer-
Fältbeteckning]. 

Exempelvis:  

71 P001 FRÅN 032-AA01 
TILL 456-AA01 

 

Mikrorör som går mellan olika ställ i samma byggnad märks med 
[Anläggningsnummer FRÅN-Fältbeteckning TILL Fältbeteckning] 

Exempelvis:  

71 FRÅN AA01 
TILL AB01 

 

Fiberkablar i mikrorör som går mellan ställ i olika byggnader märks med 
[Anläggningsnummer Kabelbeteckning  
FRÅN Byggnadsnummer-FältbeteckningPanelnummer  
TILL Byggnadsnummer-FältbeteckningPanelnummer] 

Exempelvis: 

 

 

 

 

71 AA01-01A01 

71 P021 FRÅN 135-AA0104A 
TILL 246-AA0101A 
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Fiberkablar i mikrorör som går mellan olika ställ i samma byggnad märks med 
[Anläggningsnummer FRÅN FältbeteckningPanelnummer  
TILL FältbeteckningPanelnummer] 

Exempelvis: 

 

 

 

YGB.643 Märkning av platsutrustningar i teleinstallationer 

Beteckningssystem 
I respektive byggnad ska respektive anläggning med samma anläggningsnummer 
kompletteras med ”.01”, ”.02”, ”.03” etc. 

Platsutrustning (utanför ställ) har beteckning bestående av: 
[Anläggningsnummer-löpnummer]. 

Märkning av platsutrustning 
Platsutrustning ska märkas med anläggningsnummer-löpnummer. 
platsutrustningens närhet. Texthöjd ska vara minst 3,5 mm. 
Dold platsutrustning (exempelvis ovan undertak) ska även märkas på synlig plats. 

Exempelvis: anläggningsnummer.löpnummer. 

 

 

  

71 FRÅN AA0106A 
TILL AB0101A 

01.01 



 

 

Dokumentnamn 
Bilaga 
Projekteringsanvisningar – El och tele 
till Handbok Märkning och skyltning 2022 

Sidnr (Antal sid) 
49 (56) 
Handläggare 
 
Projektnr 
 

Projektnamn 
 

Datum 
2022-11-25 

Informationsklass 1  Rev datum 
 

Kod Text   Rev 
 
YGB.66 Märkning av installationer i system för spänningsutjämning 

eller elektrisk separation 

Märkning av och vid jordningsskenor 
Huvudjordningsskena ska märkas med märkskylt ”HUVUDJORDNINGSSKENA” 
med texthöjden 10 mm. 

Jordledare ska vid respektive jordningsskena märkas med märkskylt, märkband 
eller märkbricka med texthöjden 7 mm. 

Exempel på märkning vid huvudjordningsskena i nätstation 63c: 

- Jordledare till högspänningsställverk 63c: 
”Cu 95 TILL HSP-63c” 

- Följejordlina kabel H003 till nätstation 63d märks:  
”FÖLJEJORDLINA Cu 70 (H003-Cu) TILL STN 63d” 

Exempel på märkning i byggnad: 

- ”TILL JORDNINGSSKENA RUM 321” 

- ”TILL HUVUDJORDNINGSSKENA RUM 123” 

YGB.662 Märkning av åskskyddsinstallationer 

Princip för beteckningar avseende åskskyddssystem, se bilaga Märkning 
Åskskyddssystem. 

Beträffande Jordtagsledare och jordledare som är jordelektroder, se YGB.6. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

JORDTAGSLEDARE OCH JORDLEDARE SOM ÄR 
JORDELEKTRODER 

Beteckningssystem 

Jordtagsledare och jordledare som är jordelektroder, ges beteckningar Znn, där nn 
är löpnummer 01, 02, 03, o s v, medsols objektet (byggnaden) med utgångspunkt 
från jordtagsledare ansluten till huvudjordningsskena. 
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Märkning 
Jordtagsledare och jordledare som är jordelektroder ska märkas med beteckning. 

Märkning ska utföras med märkband av syrafast rostfritt stål, med stansade 
kabelbeteckningar. 

Jordtagsledare och jordledare som är jordelektroder ska märkas i omfattning 
enligt följande: 

- Var femte meter, vid förläggning direkt i mark 

- Vid respektive anslutning 

- Vid respektive avslut i mark 

- Vid respektive skarv 

- Vid genomföring i byggnad, inomhus och utomhus 

- I utrymme under installationsgolv 

PROVNINGSKLÄMMOR 

Beteckningssystem 

Provningsklämmor, ges beteckningar PRKnn, där nn är löpnummer 01, 02, 03,  
o s v, medsols objektet (byggnaden) med utgångspunkt från huvudjordningsskena. 

Märkning 
Provningsklämma ska märkas med beteckning. 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på objektsanpassade skyltar, det vill 
säga skyltar som tillverkas specifikt för aktuellt objekt. 

Ange krav på skyltlista för objektsanpassade skyltar, som bygghandling, i avsnitt 
YJC med underliggande avsnitt: 

Skyltlista för objektsanpassade skyltar ska redovisas för beställaren före 
tillverkning av skyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig upplysningsskyltning för utvändiga 
installationer utföras. Skyltning enligt författningskrav ska dock utföras. För 
upplysningar avseende utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner 
och ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en 
bit in i inslaget. 

YGC.6 Skyltning för el- och teleinstallationer 
Förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar ska vara föreskriftsenliga/följa praxis 
samt vara avpassade för respektive ändamål. 

Generellt gäller att skyltstorlek och texthöjd ska vara anpassade till läsavstånd. 

Skyltningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Objektsanpassade skyltar 
För förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar som tillverkas specifikt för aktuellt 
objekt gäller: 

- Skylt ska vara utförd av plast eller metall 

- Skylt av plast ska vara laminerad med graverad text 

- Skylt av plast ska vara vit med svart text (där inte annat gäller enligt praxis) 

- Skylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Skyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Skyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener enligt praxis 
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YGC.63 Skyltning för elkraftsinstallationer 

Erforderliga förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar avpassade till respektive 
installation och driftrum ska uppsättas. 

Exempel på varningsskyltning 

 

Översiktsscheman 
Schema ska vara ljusbeständigt. Schema ska vara inplastat, alternativt skyddat 
med lätt borttagbart transparent fodral eller skiva av plast eller glas. Se även 
YJE.63. 

Kortslutningsström och förimpedans 
Lågspänningsfördelning direkt efter matande krafttransformator ska förses med 
skylt motsvarande: 

Ik3max = 17,3 kA 
Zför = 62,45 mΩ 
Enligt uppgifter: 

2022-11-15 
 

Skyltning vid nödstoppstryckknapp 
Nödstoppstryckknapp ska förses med skylt motsvarande exempel nedan: 
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SKYLTNING FÖR SOLCELLSINSTALLATIONER 

Se även: Operativ metodik vid insatser där det finns solcellsanläggningar, 
Vägledning, MSB 2019. 

Solcellsinstallationer ska förses med skyltar motsvarande exempel nedan: 

Upplysning om att solceller är installerad på byggnad 

 

Information avseende telefonnummer till Jourhavande driftpersonal 
samt till Tjänsteman i Beredskap 
Vid brandlarmcentral eller annan lämplig central plats för räddningsinsats 
placeras följande skylt: 
  
 På denna byggnad finns SOLCELLER 
 För stöd vid räddningsinsats: 
 - Ring Jourhavande driftpersonal, 010-44 44 020 
 Vid större/allvarligare händelse: 
 - Ring Tjänsteman i Beredskap, TiB, 010-44 45 200 
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Varningsskylt för nätsidan 

 
 

Varning avseende spänningssatta delar på likspänningssidan 
Exempelvis vid solcellsomriktare placeras följande skylt: 

 

Likspänning från solcell 
Spänningssatta delar 

kan vara spänningssatta efter 
frånskiljning 

 

Dolt förlagda likströmskablar 

Varning! Likström 
innehåller spänningsförande delar 

som inte kan frånkopplas 
 

Tillkoppling och frånkoppling av solcellsomriktare 
Instruktion avseende tillkoppling och frånkoppling av solcellssystem ska anslås 
vid solcellsomriktare. 
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YGC.632 Skyltning för transformator- och fördelningsstationer 

YGC.633 Skyltning för elvärmeinstallationer 

YGC.634 Skyltning för installationer för reservkraft, avbrottsfri kraft 
eller nödkraft 
Översiktsschema för hela systemet med aggregat, ställverk, centraler och övrig 
utrustning inklusive ledningar och transformator(er) ska uppsättas inom 
ställverks- och aggregatrum. Se även YJE.637. 

YGC.635 Skyltning för motordriftinstallationer 

YGC.64 Skyltning för teleinstallationer 

Upplysningsskylt avseende anläggningsinnehavare 
Ställ ska förses med skylt avseende anläggningsinnehavare (Fortifikationsverket). 

Exempelvis: 

ANLÄGGNINGSINNEHAVARE 
FORTIFIKATIONSVERKET 

TILLSTÅND FÖR KOPPLING 
ERFORDRAS 

 

Där det inom ett och samma ställ finns gräns mot annan innehavare (än 
Fortifikationsverket) ska gränssnitt förses med skylt. 

Exempelvis: 

GRÄSSNITT MELLAN 
FORTIFIKATIONSVERKET 

OCH ANNAN 
ANLÄGGNINGSINNEHAVARE 
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YGC.641 Skyltning för teletekniska säkerhetsinstallationer 

YGC.642 Skyltning för telekommunikationsinstallationer 

YGC.66 Skyltning för installationer i system för spänningsutjämning 
eller elektrisk separation 

YGC.661 Skyltning för installationer för jordning i elkraftsystem 

YGC.662 Skyltning för åskskyddsinstallationer 
Jordtagsledare i åskskyddssystem ska vid anslutningspunkt till 
huvudjordningsskena (eller motsvarande) förses med skylt: 

JORDTAGSLEDARE – ÅSKSKYDD 
FÅR INTE BORTKOPPLAS 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA EL 22. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av beskrivning enligt AMA åberopas, samtliga för projektet, 
relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA och AMA-Nytt. Respektive kapitel 
och avsnitt kompletteras med, för projektet, relevanta beskrivningstexter och 
figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med stöd av projekteringsanvisningar 
enligt följande. 

 

I projekteringsanvisningarna är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska i tillämpliga delar anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- Exempel på märkskylt = Exempel, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt 
projekt och under projekteringen föras in i beskrivning 

 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i denna bilaga. 
Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, byggnader 
och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift och underhåll 
samt vid planering inför förändring. 

Märkningen ska lämna all nödvändig information för entydig och säker 
driftorientering. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på märkskyltar och dylikt. 

Följande stycke är aktuellt att föreskriva i de fall brandtätning ingår i denna 
beskrivningsdel. 

Ett undantag vad gäller företagsnamn är etiketter för brandtätning (där 
information om kvalitet och produkt ingår), se YGB.7. 

Ange krav på skyltlista för märkning, som bygghandling, i avsnitt YJC med 
underliggande avsnitt: 

Skyltlista för märkning ska redovisas för beställaren före tillverkning av 
märkskyltar. 
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YGB.7 Märkning av transportinstallationer m m 

Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Som komplement till AMA gäller följande: 

MÄRKSKYLTAR 
Märkskylt ska vara utförd av plast eller metall. 

- Märkning ska göras så att märkskylt inte kan avlägsnas eller förväxlas genom 
skifte av hölje, lock, ledning, komponent etc 

- Plastskylt ska vara laminerad med graverad text 

- Plastskylt ska vara vit med svart text (där inte annat anges) 

- Metallskylt ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- I apparatskåp och på bärverk till undertak får präglad tejp användas som 
alternativ till graverade märkskyltar 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Märkskyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Märkskyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener i enlighet 
med aktuella beteckningar på utrustningar. 

MÄRKNING AV BRANDTÄTNING 

Observera att i förfrågningsunderlag där beskrivningsdel Bygg (enligt AMA Hus) 
ingår, ingår brandtätning företrädesvis i beskrivningsdel Bygg. 

Märkning av brandtätning är aktuell att föreskriva här i de fall brandtätning ingår i 
denna beskrivningsdel. 

Krav på relationshandlingar avseende brandtätningar redovisas i avsnitt YJE med 
underliggande avsnitt. 

Samtliga brandtätningar av genomföringar med krav på avskiljande i brandteknisk 
klass ska märkas med etikett som innehåller följande information: 

- Produktnamn 

- Identifieringsnummer 

- Brandteknisk klass 

- Typgodkännandenummer 

- Företag, som utfört brandtätning 

- Datum, för brandtätningens utförande 
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YGB.71 Märkning av hissinstallationer 

BETECKNINGSSYSTEM 

Hiss ska ha beteckningen [HISS nn], där ”nn” är ett tvåsiffrigt löpnummer. 

Exempel på hissbeteckningar i en och samma byggnad: HISS 01, HISS 02, HISS 03 
o s v. 

Apparatskåp för hiss ska ha beteckningen [AS-Hissbeteckning]. 

Exempel på apparatskåpsbeteckningar i en och samma byggnad: AS-HISS 01, 
AS-HISS 02, AS-HISS 03 o s v. 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

MÄRKNING 
På hiss ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Hissbeteckning 

Exempel: 

HISS 01 
 

På apparatskåp för hiss ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Apparatskåpsbeteckning 

- Centralbeteckning 

Exempel: 

AS-HISS 01 
1-B1 
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YGB.74 Märkning av kraninstallationer 

BETECKNINGSSYSTEM 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Travers 

Travers ska ha beteckningen [TRAVERS nn], där ”nn” är ett tvåsiffrigt löpnummer. 

Exempel på traversbeteckningar i en och samma byggnad: TRAVERS 01,  
TRAVERS 02, TRAVERS 03 o s v. 

Apparatskåp för travers ska ha beteckningen [AS-Traversbeteckning]. 

Exempel på apparatskåpsbeteckningar i en och samma byggnad: AS-TRAVERS 01, 
AS-TRAVERS 02, AS-TRAVERS 03 o s v. 

MÄRKNING 
På travers ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Traversbeteckning 

Exempel: 

TRAVERS 01 
 

På apparatskåp för kran ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Apparatskåpsbeteckning 

- Centralbeteckning 

Exempel: 

AS-TRAVERS 01 
1-A1b1 
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YGB.76 Märkning av installationer med maskindriven port, grind, dörr 

m m 

BETECKNINGSSYSTEM 

Objektspecifika beteckningar ska föras in på förfrågningshandlingar och 
bygghandlingar. 

Port 

Port ska ha beteckningen [PORT nn], där ”nn” är ett tvåsiffrigt löpnummer. 

Exempel på portbeteckningar i en och samma byggnad: PORT 01, PORT 02, 
PORT 03 o s v. 

Apparatskåp för port ska ha beteckningen [AS-Portbeteckning]. 

Exempel på apparatskåpsbeteckningar i en och samma byggnad: AS-PORT 01, 
AS-PORT 02, AS-PORT 03 o s v. 

Grind 

Grind ska ha beteckningen [GRIND nn], där ”nn” är ett tvåsiffrigt löpnummer. 

Exempel på grindbeteckningar i ett och samma etablissement: GRIND 01, 
GRIND 02, GRIND 03 o s v. 

Apparatskåp för grind ska ha beteckningen [AS-Grindbeteckning]. 

Exempel på apparatskåpsbeteckningar i ett och samma etablissement: 
AS-GRIND 01, AS-GRIND 02, AS-GRIND 03 o s v. 
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MÄRKNING 

Port 
På port ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Portbeteckning 

Exempel: 

PORT 01 
 

På apparatskåp för port ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Apparatskåpsbeteckning 

- Centralbeteckning 

Exempel: 

AS-PORT 01 
1-C1b1 

 

Grind 
På grind ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Grindbeteckning 

Exempel: 

GRIND 01 
 

På apparatskåp för grind ska märkskylt med följande uppgifter sättas upp: 

- Apparatskåpsbeteckning 

- Centralbeteckning 

Exempel: 

AS-GRIND 01 
63c-A1b1 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på objektsanpassade skyltar, det vill 
säga skyltar som tillverkas specifikt för aktuellt objekt. 

Ange krav på skyltlista för objektsanpassade skyltar, som bygghandling, i avsnitt 
YJC med underliggande avsnitt: 

Skyltlista för objektsanpassade skyltar ska redovisas för beställaren före 
tillverkning av skyltar. 

YGC.7 Skyltning för transportinstallationer m m 
Förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar ska vara föreskriftsenliga/följa praxis 
samt vara avpassade för respektive ändamål. 

Generellt gäller att skyltstorlek och texthöjd ska vara anpassade till läsavstånd. 

Skyltningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

YGC.71 Skyltning för hissinstallationer 

YGC.74 Skyltning för kraninstallationer 
Vid kran ska skylt ”Hängande last” sättas upp. 

 

YGC.76 Skyltning för installationer med maskindriven port, grind, dörr 
m m 
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Allmänt 
Följande projekteringsanvisningar ansluter till AMA VVS & Kyla 22 och  
AMA EL 22. 

Figurer från AMA/RA är återgivna med vederbörligt tillstånd från AB Svensk 
Byggtjänst. 

Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets fastighetsbestånd. 

Vid upprättande av Teknisk beskrivning eller Rambeskrivning enligt AMA 
åberopas, samtliga för projektet, relevanta koder och rubriker ur aktuell AMA, RA 
och AMA-Nytt. Respektive kapitel och avsnitt kompletteras med, för projektet, 
relevanta beskrivningstexter och figurer med stöd av RA och AMA-Nytt samt med 
stöd av projekteringsanvisningar enligt följande. 

 

I projekteringsanvisningarna är 

- Svart text i ruta med blå dubbel kantlinje  = Råd- och anvisningstext, att 
beakta av projektör 

- Svart text = Förslag till beskrivningstext, ska i tillämpliga delar anpassas till 
aktuellt projekt och under projekteringen skrivas in som beskrivningstext 

- Exempel på märkskylt = Exempel, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt 
projekt och under projekteringen föras in i beskrivning 

- Figur = Förlaga till figur, ska i tillämpliga delar anpassas till aktuellt projekt 
och under projekteringen föras in i beskrivning 

 

För märkning gäller att vid kompletteringar av befintligheter ska hänsyn tas till 
befintliga beteckningssystem. I vissa fall är det lämpligt att tillämpa befintliga 
beteckningssystem, som avviker från den praxis som redovisas i denna bilaga. 
Enhetlighet inom ett och samma objekt är att föredra. 
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Y MÄRKNING, KONTROLL, DOKUMENTATION M M 

YG MÄRKNING OCH SKYLTNING 

YGB MÄRKNING 
Märkning utförs för identifiering. 

En ändamålsenlig, samordnad och enhetlig märkning av anläggningar, byggnader 
och installationer erfordras vid förvaltning, exempelvis vid drift och underhåll 
samt vid planering inför förändring. 

Märkningen ska lämna all nödvändig information för entydig och säker 
driftorientering. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på märkskyltar och dylikt. 

Följande stycke är aktuellt att föreskriva i de fall brandtätning ingår i denna 
beskrivningsdel. 

Ett undantag vad gäller företagsnamn är etiketter för brandtätning (där 
information om kvalitet och produkt ingår), se YGB.8. 

Ange krav på skyltlista för märkning, som bygghandling, i avsnitt YJC med 
underliggande avsnitt: 

Skyltlista för märkning ska redovisas för beställaren före tillverkning av 
märkskyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga installationer 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 
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BETECKNINGSSYSTEM 

En komponents hela identifikation består av: 

 

 

En komponents hela identifikation i befästningsanläggningar består av: 

 

 

Koden kan användas i sin helhet eller till vissa delar beroende på vilken 
tillämpning det är frågan om och vilka krav på tydlighet som finns. 

För systembeteckningar och komponentbeteckningar hänvisas till bilaga 
Systembeteckningar och bilaga Komponentbeteckningar. 

Objektspecifika beteckningar, innehållande [System-Komponent], ska föras in på 
förfrågningshandlingar och bygghandlingar. 

Etablissement 

Etablissement byggs upp av bokstav och siffror enligt FORTV fastighetsregister, se 
exempel nedan. 

 

 

Etablissement tillämpas inte i beteckningar för befästningsanläggningar. 

Byggnadsnummer 

Byggnadsnummer byggs upp av siffror (i vissa fall kompletterad med en bokstav) 
enligt aktuell fastighetsdata, se exempel nedan. Denna position gäller på 
motsvarande sätt även för andra objekt, exempelvis infrastrukturobjekt. 

 

 

  

Byggnadsnummer–System-Komponent 

Etablissement-Byggnadsnummer–System-Komponent 

K0031-Byggnadsnummer–System-Komponent 

Etablissement-001–System-Komponent 
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System 

Systembeteckning byggs upp av bokstäver för systemtyp, till exempel KV, VV, VP 
samt ett löpande nummer från ett och uppåt för system av samma typ enligt 
exempel nedan. Förteckning över systembeteckningar, se bilaga 
Systembeteckningar. 

 

 

Komponent 

Komponentbeteckning byggs upp av bokstäver och nummer enligt exempel nedan. 
Förteckning över komponentbeteckningar, se bilaga Komponentbeteckningar. 

 

 

 

 

 

Komponent innehåller information om: 

- Typ av komponent (se bilaga Komponentbeteckningar) 

- Funktion (c): Gäller endast för givare och ställdon 

- Löpnummer (nn): Komponenter ges unika löpnummer i aktuellt system. 

Exempel Komponent: 

 

  

Etablissement-Byggnadsnummer–LB01-Komponent 

Etablissement-Byggnadsnummer–System-GT401 

Etablissement-Byggnadsnummer–System-KVM01 
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Exempel kompletta komponentbeteckningar: 

K0031-001-VS01-GT101 Reglerande temperaturgivare nummer ett 

K0031-001-LB01-ST201 Spjällställdon återfjädrande, nummer ett 

K0031-001-LB01-PV01 Pump (värme), nummer ett 

BETECKNINGSSYSTEM I DATABASER (typ PLC, 
Mätinsamlingssystem) 

I en databas används komponents hela identifikation enligt nedan exempel: 

 

 

YGB.6315 Märkning av apparatskåp 
Märkning ska utföras med märkskylt enligt nedan.  

- Apparatskåp märkes med byggnad och löpnummer, övrig information, 
matande central/referensbeteckning. 

- Texthöjd 8 mm, 3 mm och 3 mm. 

 

 

Där ”nn” är ett tvåsiffrigt löpnummer utifrån respektive byggnad. 

Exempel på märkning av apparatskåp: 

 
Märkning av apparater i apparatskåp/-lådor etc utförs minst enligt följande: 

- Vid apparat eller apparatenhet ska finnas märkning som identifierar 
apparaten eller enheten i den tekniska dokumentationen 

- Märkning utförs där så är möjligt så att den inte följer med apparaturen eller 
enheten vid utbyte 

- Apparat på eller i front med funktionsmärkning i klartext på frontens framsida 

- Manöverorgan förses med manövermärkning, som i tillämpliga delar utförs 
enligt gällande svensk standard. 

- Ledningar mellan apparater i apparatskåp förses med löpande numrering 

Byggnadsnummer–ASnn 

Etablissement-Byggnadsnummer–System-Komponent 
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MÄRKNING AV APPARATSKÅP 
Märkning av apparater med mera inom apparatskåp utförs enligt figur 
YGB.6315/1. 

 
Figur YGB.6315/1: Exempel på märkning och skyltning inom apparatskåp, 
baserad på figur RA YGB/1, Upphovsrätt – AB Svensk Byggtjänst 
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Exempel på märkning av ledningar m m inom och utanför apparatskåp, se figur 
YGB.6315/2. 
 

 
Figur YGB.6315/2: Exempel på märkning av ledningar m m inom och utanför 
apparatskåp, baserad på figur RA YGB/2, Upphovsrätt – AB Svensk Byggtjänst 
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YGB.8 Märkning av styr- och övervakningsinstallationer 

Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Som komplement till AMA gäller följande: 

MÄRKSKYLTAR 
För märkskylt gäller: 

- Märkskylt ska vara utförd av plast eller metall 

- Märkskylt av plast ska vara laminerad med graverad text 

- Märkskylt av plast ska vara vit med svart text (där inte annat anges) 

- Märkskylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Inuti apparatskåp och på bärverk till undertak får tejp med tryckt text 
användas som alternativ till graverade märkskyltar. Tejp inuti apparatskåp får 
endast användas tillsammans med skylthållare eller skyltlist. 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Märkskyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Märkskyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener i enlighet 
med aktuella beteckningar på utrustningar 

- Märkskylt ska placeras så att den inte kan avlägsnas eller förväxlas genom 
skifte av hölje, lock, ledning, komponent eller dylikt 

- Dubblerad märkning av komponent ska ske vid dolda komponenter samt där 
det förekommer större avstånd mellan fast punkt och löstagbar del. Vid större 
avstånd mellan fast punkt och löstagbar del placeras huvudmärkningen på fast 
punkt och kompletterande märkning på löstagbar del, nära märkobjektet. 
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Märkning av komponenter 
Märkning ska utföras med märkskylt enligt nedan.  

- Komponent märkes med system och komponentbeteckning, övrig information, 
matande central/apparatskåp.’ 

- Texthöjd 8 mm, 3 mm och 3 mm. 

Exempel på märkning av komponent: 

 
Exempel på märkning utanför apparatrum: 

 
Exempel på märkning utanför den byggnad som matande apparatskåp är 

placerat i: 
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MÄRKNING AV BRANDTÄTNING 

Observera att i förfrågningsunderlag där beskrivningsdel Bygg (enligt AMA Hus) 
ingår, ingår brandtätning företrädesvis i beskrivningsdel Bygg. 

Märkning av brandtätning är aktuell att föreskriva här i de fall brandtätning ingår i 
denna beskrivningsdel. 

Krav på relationshandlingar avseende brandtätningar redovisas i avsnitt YJE med 
underliggande avsnitt. 

Samtliga brandtätningar av genomföringar med krav på avskiljande i brandteknisk 
klass ska märkas med etikett som innehåller följande information: 

- Produktnamn 

- Identifieringsnummer 

- Brandteknisk klass 

- Typgodkännandenummer 

- Företag, som utfört brandtätning 

- Datum, för brandtätningens utförande 
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YGC SKYLTNING 

Med skyltning avses exempelvis varnings-, förbuds- och upplysningsskyltning. 

 
Inga företagsnamn eller logotyper får finnas på objektsanpassade skyltar, det vill 
säga skyltar som tillverkas specifikt för aktuellt objekt. 

Ange krav på skyltlista för objektsanpassade skyltar, som bygghandling, i avsnitt 
YJC med underliggande avsnitt: 

Skyltlista för objektsanpassade skyltar ska redovisas för beställaren före 
tillverkning av skyltar. 

 

Följande stycke gäller för befästningsanläggningar. 

Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig upplysningsskyltning för utvändiga 
installationer utföras. Skyltning enligt författningskrav ska dock utföras. För 
upplysningar avseende utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner 
och ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en 
bit in i inslaget. 

YGC.8 Skyltning för styr- och övervakningsinstallationer 
Förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar ska vara föreskriftsenliga/följa praxis 
samt vara avpassade för respektive ändamål. 

Generellt gäller att skyltstorlek och texthöjd ska vara anpassade till läsavstånd. 

Skyltningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

Objektsanpassade skyltar 
För förbuds-, varnings- och upplysningsskyltar som tillverkas specifikt för aktuellt 
objekt gäller: 

- Skylt ska vara utförd av plast eller metall 

- Skylt av plast ska vara laminerad med graverad text 

- Skylt av plast ska vara vit med svart text (där inte annat gäller enligt praxis) 

- Skylt av metall ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text 

- Text ska vara rak och ha en höjd som ger god läsbarhet 

- Typsnitt ska vara Arial 

- Skyltarnas texthöjd och storlek ska vara anpassade till läsavstånd 

- Skyltarnas texter ska utgöras av siffror, versaler och gemener enligt praxis 
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Allmänt 
Projekteringsanvisningarna är framtagna för tillämpning inom 
Fortifikationsverkets befästningsanläggningar. 

Beskrivning avseende märkning och skyltning – skyddsfunktioner, skrivs med stöd 
av dessa projekteringsanvisningar. Beskrivning skrivs så att den riktar sig till 
teknikinformatör. Den teknikinformatör som upprättar skyddskontrollbok bör 
utföra märkning av och skyltning för skyddsfunktioner för aktuell 
befästningsanläggning. 
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MÄRKNING OCH SKYLTNING I BEFÄSTNINGSANLÄGGNINGAR 

MÄRKNING AV INSTALLATIONER 
Vid befästningsanläggningar ska ingen synlig märkning av utvändiga installationer 
utföras. Märkning får till exempel utföras på insidan i en kapsling. För 
identifikation av utvändiga installationer ska inplastade orienteringsplaner och 
ritningar placeras på lämplig plats i befästningsanläggningen, exempelvis en bit in 
i inslaget. 

Märkningen ska vara varaktig och beständig i den miljö den förekommer i 
(exempelvis kemikalieresistens, temperatur och UV-strålning). 

SKYLTNING 
Vid befästningsanläggningar utförs ingen synlig upplysningsskyltning av 
utvändiga installationer. Skyltning som enligt författningskrav måste finnas, ska 
utföras. Upplysningsskyltning ersätts med inplastade orienteringsplaner och 
ritningar som placeras på lämpligt ställe i anläggningen. Exempelvis en bit in i 
inslaget. 

Skyltar 
Skylt ska vara utförd av plast eller metall. 

- Plastskylt ska utföras laminerad med graverad eller likvärdig text. 

- Metallskylt ska ha tryckt, etsad eller maskingraverad text. 

- Typsnitt ska vara Arial. 

Texthöjd anges vid respektive exempelskylt. 
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Skyltning för skyddskomponenter stötvåg, gasskydd och elutrustning 

Skyltas enligt skyddskomponents nummer för kontrollstället i 
skyddskontrollboken. 

 

     
Exempel från skyddskontrollbok 
kontrollställe 2 

Storlek anpassas efter montageplats, 
dock minst 50x20 mm, med texthöjd 
10 mm. Skylt ska vara vit med svart text. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skylt monteras på eller vid 
skyddskomponent. 

 

 

 

 

 

Exempel på skylt: 
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Skyltning för omställning freds-skyddsdrift 

Skyltning av punkter som ska ställas om vid övergång till skyddsdrift samt 
anvisning till dold komponent. Skyltning ska utföras så att omställningstabells 
hänvisning stämmer överens med skylt på/vid omställningsobjekt. 

Storlek ska vara 70x70 mm, med texthöjd 3 mm, 15 mm och 5 mm. Skylt ska vara 
gul med svart text. 

Exempel på skylt: 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Hänvisning till  Skylt på/vid omställningsobjekt 
omställningsobjekt 
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Skyltning av skyddsgränser 

Skyltning av skyddsgränser anges inte med anvisningar om vilken omfattning 
skyltningen ska utföras, den minsta skyltningen som erfordras är synliga väggar i 
de olika gränserna, övergång till annan skyddsgräns och liknade. Enskilda rum 
exempelvis i ett kontorsområde som har en brandcellsgräns skyltas inte. 

De gränser som ska skyltas är, stötvågsgräns, gasgräns, EMP-gräns samt 
brandcellsgräns. Skylt ska monteras varaktigt, dock är inte alltid att skruva skylten 
det rätta sättet att montera. Rätt montagesätt ska beslutas från fall till fall. 

Storlek anpassas efter montageplats, dock minst 150x40 mm, med texthöjd minst 
10 mm. Skylt ska vara vit med svart text. 

Exempel på skyltar: 
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Skyltning av dörrar och luckor i skyddsgränser 

De gränser som ska skyltas är, stötvågsgräns, gasgräns, EMP-gräns och 
brandcellsgräns. 

Storlek ska vara 150x60 mm, med texthöjd 3 mm, 8 mm och 8 mm. Skylt ska vara 
vit med svart text. 

Text avseende typ av gräns anpassas till vilken gräns som dörren/luckan utgör, 
exempelvis gasgräns och EMP-gräns. 

Exempel på skyltar: 

  
 

Dörr/lucka ska även märkas med vilket skydd dörr/lucka utgör. 

Exempelvis GD-1 som är en gastät dörr. 

Storlek ska vara 70x300 mm, med texthöjd 10 mm. Skylt ska vara vit med svart 
text. 

 

 

 

 

Manöverdon för öppning och stängning av stötvågsdörr ska märkas med ”ÖPPNA” 
respektive ”STÄNG” samt eventuell kompletterande instruktion för öppning och 
stängning av stötvågsdörr. 

Stötvågsdörrar och luckor ska märkas med åtgärder för nödmanöver vid fel på 
öppningsmaskineri. 
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Skyltning för reservkomponenter 

Reservkomponenter som placeras ut i anläggning ska ha en plats som märks upp 
på vägg samt reservkomponenten ska märkas. 

Där nedanstående skyltexempel anger ”plats för datum” ska datum för utplacering 
av komponent anges. 

Datum ändras när reservkomponenten tas och ersätts med en ny. 

Storlek ska vara 150x60 mm, för reservkomponentens plats och 150x60 mm för 
märkskylt på komponent, med texthöjder 8 mm, 8 mm. Skylt ska vara vita med 
svart text. 

Skylt för plats placeras exempelvis på vägg. Skylt för komponent fästes så att 
skylten kan flyttas till ny komponent. 

Exempel, skylt för plats: 

 

 

Exempel, skylt för komponent: 
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Skyltning för lokala larm 

Förlorat övertryck 
Optisk och/eller akustiskt larmdon märks där larmdonen är placerade. Storlek på 
skylt väljs så att den blir lätt avläsbar, dock minst 150x40 mm, med texthöjd 
10 mm och 3 mm. Skylt ska vara vit med svart text. 

Exempel på skylt: 

 
 

Öppen stötvågsdörr 
Optisk och/eller akustiskt larmdon märks där larmdonen är placerade. Storlek på 
skylt väljs så att den blir lätt avläsbar, dock minst 150x40 mm, med texthöjd 
10 mm. Skylt ska vara vit med svart text. 

Exempel på skylt: 

 
 

Skyltning mätningar 
Manometer för mätning av övertryck i övningsdrift och/ skyddsdrift märks med 
det lägsta övertryck som ska uppnås. Skylt placeras vid manometer. 

Storlek på skylt väljs så att den blir lätt avläsbar, dock minst 150x40 mm, med 
texthöjd 10 mm. Skylt ska vara vit med svart text. 

Anläggningens övertryck mot omgivning ska vara lägst 300 Pa, det vill säga 
övertryck min 300 Pa. 

Exempel på skylt: 
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Informationsklass 1

System
BSAB-kod System-

beteckning
Systembenämning Anmärkning

3 Hus
nnn Rum nnn = treställigt rumsnummer

Exempelvis: 102

52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

BVnn Bevattningsanläggning
FOnn Fontänanläggning
EGnn Energigaser
GVnn Grundvatten
Gnn Gas i allmänhet
GGnn Gas, gasol
GHnn Gas, väte
GNnn Gas, kväve
GOnn Gas, syre
HTnn Hetvattensystem
KVnn Tappkallvattensystem Dricksvattenkvalitet
Lnn Tryckluftsystem
OSnn Spillolja
ODnn Dieselolja
OHnn Hydraulolja
SLnn Säkerhetsledning
Vnn Vatten, vätska i allmänhet
VA Vatten Avser yttre tappvatten
VVnn Tappvarmvattensystem
VVCnn Tappvarmvatten i cirkulationsledning
VRVnn Vattenreningsverk

53 Avloppsvattensystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

ARVnn Avloppreningsverk
DPnn Dagvatten från pumpgrop
DV Dagvatten Avser yttre dagvattensystem
DVnn Dagvattensystem
SBnn Spillvatten till bensinavskiljare
SFnn Spillvatten till fettavskiljare
SOnn Spillvatten till oljeavskiljare
SPnn Spillvatten tryckledning från pumpgrop

SRnn Processspillvattensystem
SV Spillvatten Avser yttre spillvattensystem
SVnn Spillvattensystem
TVTnn Fordonstvätt

54 Brandsläcksystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

BRnn Sprinklersystem Vattensläcksystem
BDnn Brandsläckningssystem Vattendimsystem
BGnn Brandsläckningssystem Gasläcksystem
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Informationsklass 1

System
BSAB-kod System-

beteckning
Systembenämning Anmärkning

55-56 Kylsystem och Värmesystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

KBnn Köldbärarsystem
KLnn Kylmedelsystem
KPnn Primärkylsystem
KPBnn Köldbärare, borrhål
KPSnn Köldbärare, sjövatten
SOLVnn Värmebärare från Solfångaranläggning

VBnn Värmebärarsystem
VF Värme Avser yttre värmesystem
VPnn Primärvärmesystem
VSnn Sekundärvärmesystem
VÅVnn Värmeåtervinningssystem
Ånn Ångsystem

57 Luftbehandlingssystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

AVFnn Avfuktningssystem
AVGnn Avgasutsugsystem
CAnn Cirkulationssystem
LBnn Luftbehandlingssystem
ÅAnn Återluftsystem

58 Lågtryckslarmssystem Säkerställer övertryck innanför 
gasgräns i en anläggning

LRSnn Luftreningssystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v
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Informationsklass 1

System
BSAB-kod System-

beteckning
Systembenämning Anmärkning

63 Elkraftsystem
AFK System för avbrottsfri kraft
BBE Byggnads belysningssystem
BE Belysningssystem
DC Likspänningssystem Distribution och fördelning,

≤ 1500 V DC
EV Elvärmesystem
EVK Elvärmekabelsystem
FAK Faskompenseringssystem
HSP Högspänningssystem Distribution och fördelning,

> 1000 V AC
LEF System för laddning av elfordon
LSP Lågspänningssystem Distribution och fördelning,

≤ 1000 V AC
MD Motordriftsystem
NBE Nödbelysningssystem
RBE Reservbelysningssystem
REK System för reservkraft
SOLC Solcellssystem
YBE Yttre belysningssystem Exempelvis vägbelysning

64 Telesystem
BL Brandlarmsystem
DIND Dörrindikeringssystem
DSLU Dörrslussystem
EPK Entré- och passerkontrollsystem Ofta verksamhetens system
ESI Entrésignalsystem Ofta verksamhetens system
FFN Flerfunktionsnät i telesystem Exempelvis 01-nät
HTF Hisstelefonsystem
INB Inbrottslarmsystem Ofta verksamhetens system
KTV Kabel-tv-system
NÖD Nödsignalsystem
PTF Porttelefonsystem Ofta verksamhetens system
TE Telesystem Sammansatta telesystem eller 

motsvarande
TTS Teletekniska styrsystem Exempelvis start av 

brandgasfläkter, stängning av 
branddörrar, m m

UTR Utrymningslarmsystem Ofta integrerat i 
brandlarmsystem

ÖVF Överfallslarmsystem Ofta verksamhetens system

66 System för spänningsutjämning och elektrisk separation
SUE Spänningsutjämning i elkraftsystem
ÅSK Åskskyddssystem
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Informationsklass 1

System
BSAB-kod System-

beteckning
Systembenämning Anmärkning

71 Hissystem
HISS Hissystem Person- eller varupersonhiss

74 Kransystem
KRAN Kransystem Exempelvis travers och telfer

76 System med maskindriven port, grind, dörr m m
MDD Maskindriven dörr
MDDH Maskindriven dörr - Hydraulik
MDG Maskindriven grind
MDGH Maskindriven grind - Hydraulik
MDP Maskindriven port
MDPH Maskindriven port - Hydraulik
MDT Maskindriven taklucka
MDTH Maskindriven taklucka - Hydraulik

78 Diverse transportsystem
SVH System med småvaruhiss
STH System med soptransporthiss
TBR System med transportband, 

transportramper m m
TRH System med trapphiss

80 Sammansatta styr- och övervakningssystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

ASnn Apparatskåp
DHCnn Dator Huvud Central
DUCnn Dator Under Central
PLCnn Program Label Controller
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Informationsklass 1

Komponenter
BSAB-kod Komponent-

beteckning
Komponentbenämning Förklaring

Generellt Nummerserier (n, nn, nnn, nnnn 
och nnnnn) förekommer, se bilagor 
projekteringsanvisningar.
Enskild komponent utan 
systemtillhörighet föregås av 
rumsnummr

3 Hus nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

DOnn Dörröppningsautomatik
DRnn Dörrar
DSnn Dörrstängare
FÖnn Fönster
GLnn Gränsläge
LCnn Låscylinder
POnn Portar
TLnn Luckor

5  VA-, VVS-, Kyl- och Processmediesystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

MEnn Mätinsamlingsenhet ePort
MFnn Mätinstrument flöde
MHnn Mätinstrument hastighet
MLnn Mätinstrument läge
MMnn Mätinstrument fukt
MPnn Mätinstrument tryck
MTnn Mätinstrument temperatur

52 Försörjningssystem för flytande eller gasformigt medium nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

AVnn Avstängningsventil
KVMnn Vattenmätare KV(Flöde)
PCnn Pump, cirkulation
PKDnn Vacuumaggregat c-dammsug
PPnn Pump, allmän Vatten, tryckstegring
RVnn Strypventil, injusteringsventil
SVnn Styrventil
SÄVnn Säkerhetsventil
TRnn Tryckreducerstation
TLKxx Tryckluftkompressor
VAnnnn Vattenledningar Avser yttre tappvatten med 

löpnummer lika GIS ID
VA-nnnn Vatten (anslutningsobjekt) Avser yttre tappvatten med 

löpnummer lika GIS ID
VVMnn Varmvattenmätare (Flöde)
VVBnn Vattenvärmare, varmvattenberedare
VXVnn Växelventil 
ÅSnn Vakuumventil, återströmningsskydd
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53 Avloppsvattensystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

DVnnnn Dagvattenledningar Avser yttre dagvatten med 
löpnummer lika GIS ID

DV-nnnn Dagvatten (anslutningsobjekt) Avser yttre dagvatten med 
löpnummer lika GIS ID

FAnn Fettavskiljare 
OAnn Oljeavskiljare
PDnn Pump, dränering
PDVnn Pump, dagvatten
PSnn Pump, spillvatten
SLAnn Slamavskiljare 
STAnn Stärkelseavskiljare 
SVnnnn Spillvattenledningar Avser yttre spillvatten med 

löpnummer lika GIS ID
SV-nnnn Spillvatten (anslutningsobjekt) Avser yttre spillvatten med 

löpnummer lika GIS ID

55 - 56 Kylsystem och Värmesystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

ACKnn Ackumulatortank
BLKnn Blandningskärl 
BVPnn Bergvärmepump
EPnn Elpanna 
EVnn Förångare
EXPnn Expansionskärl
FLKnn Fläktkonvektor
KAnn Kylaggregat
KDnn Kondensor
KFnn Kondensorfläkt
KMKnn Kylmedelskylare 
LVPnn Luftvärmepump
PKnn Pump, kyla
PPnn Pelletspanna
PTSnn Pump, Tryckstegring
PVnn Pump, värme
PÅnn Pump, återvinning
QMnn Integreringsverk Energi Mätare numreras löpande för 

respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v oavsett system

QMVnn Värmemängdsmätarens 
Temperaturgivare

QMKnn Kylmängdsmätarens 
Temperaturgivare

QMVFnn Värmemängdsmätare Flöde Mätare numreras löpande för 
respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v oavsett system

QMKFnn Kylmängdsmätare Flöde Mätare numreras löpande för 
respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v oavsett system

RCnn Rumsregulator / Reglercentral
SFnn Solfångare
SHGnn Shuntgrupp
VFnnnn Värmeledningar Avser yttre värmesystem med 

löpnummer lika GIS ID
VF-nnnn Värme  (anslutningsobjekt) Avser yttre värmesystem med 

löpnummer lika GIS ID
VKAnn Vätskekylaggregat
VVXnn Värmeväxlare
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BSAB-kod Komponent-

beteckning
Komponentbenämning Förklaring

57 Luftbehandlingssystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

AVFnn Avfuktningsaggregat 
BBGSnn Brand-/Brandgasspjäll
BGSnn Brandgasspjäll
BSSnn Backströmningsskydd
CAnn Cirkulationsaggregat
CFnn Cirkulationsfläkt
CKnn Cirkulationskylare
CVnn Cirkulationsvärmare
FAnn Frånluftsaggregat
FDnn Frånluftsdon
FFnn Frånluftsfläkt
FLKnn Fläktkonvektor 
IAnn Induktionsapparat
KBFnn Kylbaffel
KDnn Konstantflödesdon
LDnn Ljuddämpare
LFnn Luftfuktare
LKnn Luftkylare
LRnn Luftrenare/luftfilter
LVnn Luftvärmare
LVEnn Lufteftervärmare
LVKnn Kombinerad luftvärmare och luftkylare

MFnn Mätfläns
SPnn Spjäll
TAnn Tilluftsaggregat
TDnn Tilluftsdon
TFnn Tilluftsfläkt
VDnn Variabelflödesdon
VVXnn Värmeväxlare
VÅVnn Värmeåtervinning
ÅAnn Återluftsaggregat
ÅFnn Återluftsfläkt
ÖDnn Överluftdon
ÖFnn Överluftsfläkt



Bilaga Komponentbeteckningar
till Handbok Märkning och skyltning 2022

Sid 4 (9)
2022-11-25

Informationsklass 1

Komponenter
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S Apparater, utrustning, kablar m m i el- och telesystem *) Löpnummer inhämtas från 
Fortifikationsverket

ALnn Apparatlåda / Kopplingsbox Apparatlåda, kopplingsbox och 
dylikt numreras löpande inom 
respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AUTnn Automatikutrustning Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Bnnn* Brandlarmskabel, yttre Yttre brandlarmskablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

BAnn Skåp för byggnadsautomation Dataskåp numreras löpande inom 
respektive etablissement: nn = 01, 
02, 03, o s v

Dnnn* Datakabel (exklusive optofiber), yttre Yttre datakablar numreras löpande 
inom respektive etablissement: 
nnn* = 001, 002, 003, o s v

DBRnn Dvärgbrytare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

DLCnn Driftlarmcentral Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Ennn* Kabel för laddning av elfordon, yttre Yttre kraftkablar för laddning av 
elfordon numreras löpande inom 
respektive etablissement: nnn* = 
001, 002, 003, o s v

EKnn Elkopplare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ.
Beträffande driftlittera, se bilaga 
Projekteringsanvisningar
– El och tele.

EMnn Elmätare Elmätare numreras löpande inom 
respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

Fnnn* Kabel i högtalarnät (Förstärkare), yttre Kablar i yttre högtalarnät numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

FOnn Frekvensomriktare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

FSCnn Felsignalcentral Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

GLBnn Gränslägesbrytare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

GNnn Rörelsedetektorer och 
närvarodetektorer 

Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Hnnn* Högspänningskabel, yttre Yttre högspänningskablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

Hnnn-Cu Följejordlina HSP, yttre Yttre följejordlinor numreras 
tresiffrigt lika den följda 
högspänningskabeln

HVnn Överspänningsavledare / 
Överspänningsskydd

Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

INBnn Installationsbussystem Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

JFBnn Jordfelsbrytare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Knnn* Koaxialkabel, yttre Yttre koaxialkablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v
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KHJnn Hjälprelä Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

KFnn Kontaktor med överlastskydd Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

KFBnn Fasbrottsrelä Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

KPUnn Kopplingsur Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

KTDnn Tidrelä Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Lnnn* Lågspänningskabel, yttre Yttre lågspänningskablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

Lnnn-Cu Följejordlina LSP, yttre Yttre följejordlinor numreras 
tresiffrigt lika den följda 
lågspänningskabeln

LEnnn Laddningsstation elfordon, yttre Laddningsstationer för elfordon 
numreras löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

LSnn Likspänningsskåp Likspänningsskåp numreras 
löpande inom respektive byggnad: 
nn = 01, 02, 03, o s v

Mnnn* Manöverkabel, yttre Yttre manöverkablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

MVnn Motorvärmare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

OMKnn Omkopplare / Manöveromkopplare Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Pnnn* Optofiber / Fiberoptisk kabel, yttre Yttre fiberoptiska kablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

PRKnn Provningsklämma
(i åskskyddssystem)

Provningsklämmor numreras 
löpande för respektive byggnad 
(objekt): nn = 01, 02, 03, o s v

RSKnn Reläskydd Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

SRnn Solcellsomriktare Solcellsomriktare numreras 
löpande inom respektive objekt: nn 
= 01, 02, 03, o s v

SRnn-Snn Solcellssträng Där SCOnn avser den 
solcellsomriktare solcellssträngen 
är ansluten till

SRnn-Snn+ Solcellssträngkabel, Plus-ledare
SRnn-Snn- Solcellssträngkabel, Minus-ledare
SFAnn Strömförsörjningsaggregat / 

Laddningslikriktare
Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

SPR Spänningsmätrelä / Spänningsvakt
STnnn* Stolpe vägbelysning, yttre Stolpar för vägbelysning numreras 

löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

stn-ELVn Elverk stn = Stationsbeteckning / 
Byggnadsnumer
n = löpnummer inom respektive 
station/byggnad
Exempelvis: 63a-ELV1, 
368-ELV3
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stn-Gn Generator stn = Stationsbeteckning / 
Byggnadsnumer
n = löpnummer inom respektive 
station/byggnad
Exempelvis: 63a-G1, 368-G3 
(tillämpas i scheman)

stn-RKAn Reservkraftaggregat stn = Stationsbeteckning / 
Byggnadsnumer
n = löpnummer inom respektive 
station/byggnad
Exempelvis: 63a-RKA1, 
368-RKA3

stn-Tn Krafttransformator stn = Stationsbeteckning / 
Byggnadsnumer
n = löpnummer inom respektive 
station
Exempelvis: 63a-T1, 210p-T3

Tnnn* Klenspänningskabel (exempelvis i 
flerfunktionsnät), yttre

Yttre klenspänningskablar 
numreras löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

TDSnn Tidströmställare / Timer Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

TRKnn Tryckknapp / Tryckknappslåda Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

Vnnn* Vägbelysningskabel, yttre Vägbelysningsskablar numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

Xnnn* Kanalisationsstråk, yttre Kanalisationsstråk i mark numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

XDBnnn* Kabelbrunn, yttre Kabelbrunnar i mark numreras 
löpande inom respektive 
etablissement: nnn* = 001, 002, 
003, o s v

Znn Jordelektrod (i åskskyddssystem) Jordelektroder inklusive jordledare 
ansluten till huvudjordningsskena 
numreras löpande för respektive 
byggnad (objekt): nn = 01, 02, 03, o 
s v

ÅTKnn Återställningsknapp Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ

ÖJFnn Övervakningsutrustning i TN-S-
system

Exempelvis för jordfelsövervakning. 
Avser komponent med gränssnitt 
mot SÖ.

Kopplingsutrustningar Se bilaga Projekteringsanvisningar
– El och tele
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Komponentbenämning Förklaring

UB Givare nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

UBA Givare med 
sammansatt funktion(typ 
väderleksstation)  

G..1nn Kontinuerlig, Reglerande Ex. Temperatur och CO2 styrande 
= GTX3nn

G..2nn Kontinuerlig, Begränsande
G..3nn Kontinuerlig, Styrande
G..4nn Kontinuerlig, Mätande
G..5nn Stegvis reglerande/styrande
G..6nn Stegvis larmande/styrande
G..7nn Stegvis larmande

UBB Givare för temperatur GT1nn Kontinuerlig, Reglerande
GT2nn Kontinuerlig, Begränsande
GT3nn Kontinuerlig, Styrande (exempelvis 

utegivare, nattkylagivare)
GT4nn Kontinuerlig, Mätande
GT5nn Stegvis reglerande/styrande ex termostat
GT6nn Stegvis larmande/styrande ex överhettningsskydd luftvärmare

GT7nn Stegvis larmande ex brandtermostat
GT8nn Stegvis larmande/styrande (kan också 

vara reglerande)
ex frysskydd

GT9nn Enligt specifikation
UBC Givare för tryck GP1nn Kontinuerlig, Reglerande

GP2nn Kontinuerlig, Begränsande
GP3nn Kontinuerlig, Styrande
GP4nn Kontinuerlig, Mätande
GP5nn Stegvis reglerande/styrande
GP6nn Stegvis larmande/styrande ex pressostat, signalmanometer, 

trycktransmitter
GP7nn Stegvis larmande ex filtervakt
GP8nn Stegvis larmande ex fläktvakt
GP9nn Enligt specifikation

UBD Givare för fukt GM1nn Kontinuerlig, Reglerande
GM2nn Kontinuerlig, Begränsande
GM3nn Kontinuerlig, Styrande
GM4nn Kontinuerlig, Mätande
GM5nn Stegvis reglerande/styrande

GM6nn Stegvis larmande/styrande ex hygrostat

GM7nn Stegvis larmande ex fuktvakt

GM8nn Enligt specifikation
GM9nn Enligt specifikation

UBE Givare för flöde GF1nn Kontinuerlig, Reglerande
GF2nn Kontinuerlig, Begränsande
GF3nn Kontinuerlig, Styrande
GF4nn Kontinuerlig, Mätande
GF5nn Stegvis reglerande/styrande
GF6nn Stegvis, larmande/styrande
GF7nn Stegvis, larmande ex flödesvakt
GF8nn Enligt specifikation
GF9nn Enligt specifikation

UBF Givare för läge (nivå) GL1nn Kontinuerlig, Reglerande
GL2nn Kontinuerlig, Begränsande
GL3nn Kontinuerlig, Styrande
GL4nn Kontinuerlig, Mätande
GL5nn Stegvis reglerande/styrande
GL6nn Stegvis larmande/styrande Lägesvakt, ex pumpgrop
GL7nn Stegvis larmande Lägesvakt, ex fett
GL8nn Stegvis larmande Lägesvakt, ex olje/bränsla
GL9nn Enligt specifikation
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Informationsklass 1

Komponenter
BSAB-kod Komponent-

beteckning
Komponentbenämning Förklaring

UBG Givare för volym GV1nn Kontinuerlig, Reglerande
UBH Givare för hastighet, 
rotation

GS1nn Kontinuerlig, Reglerande

UBJ Givare för varvtal GS2nn Kontinuerlig, Begränsande
GS3nn Kontinuerlig, Styrande ex vindhastighet
GS4nn Kontinuerlig, Mätande
GS5nn Stegvis reglerande/styrande
GS6nn Stegvis larmande, styrande ex rotationsvakt
GS7nn Stegvis larmande
GS8nn Enligt specifikation
GS9nn Enligt specifikation

UBK Givare för koncentration GX1nn Kontinuerlig, Reglerande

GX2nn Kontinuerlig, Begränsande
GX3nn Kontinuerlig, Styrande ex CO2-givare
GX4nn Kontinuerlig, Mätande
GX5nn Stegvis reglerande/styrande
GX6nn Stegvis larmande/styrande
GX7nn Stegvis larmande ex rökdetektor
GX8nn Enligt specifikation
GX9nn Enligt specifikation

UBL Givare för strålning GQ1nn Kontinuerlig, Reglerande
GQ2nn Kontinuerlig, Begränsande
GQ3nn Kontinuerlig, Styrande ex luxgivare
GQ4nn Kontinuerlig, Mätande
GQ5nn Stegvis reglerande/styrande
GQ6nn Stegvis larmande/styrande
GQ7nn Stegvis larmande
GQ8nn Enligt specifikation
GQ9nn Enligt specifikation

UBY Givare för diverse 
mätstorheter(typ, regnvakt, 
läckvakt, snögivare)

GV2nn Kontinuerlig, Begränsande

GV3nn Kontinuerlig, Styrande
GV4nn Kontinuerlig, Mätande
GV5nn Stegvis reglerande/styrande
GV6nn Stegvis larmande/styrande
GV7nn Stegvis larmande
GV8nn Enligt specifikation
GV9nn Enligt specifikation

Givare för elektronik GE1nn Kontinuerlig, Reglerande
GE2nn Kontinuerlig, Begränsande
GE3nn Kontinuerlig, Styrande
GE4nn Kontinuerlig, Mätande ex strömmätare
GE5nn Stegvis reglerande/styrande ex strömbegränsare
GE6nn Stegvis larmande/styrande
GE7nn Stegvis larmande ex fasvinkelvakt
GE8nn Enligt specifikation
GE9nn Enligt specifikation

UE Ställdon nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

UEB Ställdon för spjäll ST1nn Ställdon för spjäll, tvåläges
ST2nn Ställdon för spjäll, tvåläges, med 

fjäderåtergång
ST3nn Ställdon för spjäll, treläges 

(öka/minska)
ST4nn Ställdon för spjäll, reglerande
ST5nn Ställdon för spjäll, reglerande, med 
ST6nn Ställdon för ledskenespjäll, reglerande 

verkan
ST7nn Ställdon för 

brandspjäll/rökevakueringsspjäll
ST8nn Enligt specifikation
ST9nn Enligt specifikation
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Informationsklass 1

Komponenter
BSAB-kod Komponent-

beteckning
Komponentbenämning Förklaring

UEC Ställdon för/med ventil SV1nn Ställdon för ventil, reglerande (Avsedd 
för montage i primärvärmeledningar, 

SV2nn Ställdon för ventil, reglerande (Avsedd 
för sekundärvärme, 
värmebärarsystem)

SV3nn Ställdon för ventil, reglerande (Avsedd 
för värmeåtervinningssystem)

SV4nn Ställdon för ventil, reglerande (Avsedd 
för köldbärarsystem)

SV5nn Ställdon för ventil, tvåläges, ex.vis 
magnetventiler

SV6nn Ställdon för ventil, reglerande, 
självverkande

SV7nn Ställdon för ventil, reglerande, avsedd 
för tappvarmvatten

SV8nn Ställdon för ventil, reglerande, avsedd 
för tappvarmvatten, självverkande

SV9nn Enligt specifikation

W Apparater, maskiner m m i transportsystem nn = tvåställigt nummer, 
Exempelvis: 01, 02, 03, o s v

DÖRR nn Maskindriven dörr Dörrar numreras löpande inom 
respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AS-DÖRR nn Apparatskåp för dörr Numreras tvåsiffrigt lika dörr
GRIND nn Maskindriven grind Grindar numreras löpande inom 

respektive etablissement nn = 01, 
02, 03, o s v

AS-GRIND nn Apparatskåp för grind Numreras tvåsiffrigt lika grind
HISS nn Hiss Hissar numreras löpande inom 

respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AS-HISS nn Apparatskåp för hiss Numreras tvåsiffrigt lika hiss
LUCKA nn Maskindriven taklucka Takluckor numreras löpande inom 

respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AS-LUCKA nn Apparatskåp för taklucka Numreras tvåsiffrigt lika taklucka
PORT nn Maskindriven port Portar numreras löpande inom 

respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AS-PORT nn Apparatskåp för port Numreras tvåsiffrigt lika port
TELFER nn Telfer Telfrar numreras löpande inom 

respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AS-TELFER nn Apparatskåp för Telfer Numreras tvåsiffrigt lika telfer
TRAVERS nn Travers Traverser numreras löpande inom 

respektive byggnad: nn = 01, 02, 
03, o s v

AS-TRAVERS nn Apparatskåp för Travers Numreras tvåsiffrigt lika travers



Översiktsschema Högspänning
Princip för beteckningar och driftlittera avseende högspänning

Nätstation 63b Mottagningsstation 63a Nätstation 63h

T1

63b-63a-10-S

63b-63a-10-J

63b-T1-10-S

63b-T1-10-J

FH01

Från stn 63a

FH02

Till T1

FH01
Elnätsföretag

FH02
Elnätsföretag

Inkommande nät 10kV

FH03

Mätfack

63a-Sekt-10-S

FH04
Sektionering

63a-63b-10-S 63a-63c-10-S 63a-63g-10-S

63a-63g-10-J

FH05

Till stn 63b

FH06

Mot stn 63c

FH07
Mot stn 63g

T1

63a-T1-10-S

FH08

Till T1

63h-63g-10-S

63h-63g-10-J

63h-T1-10-S

63h-T1-10-J

T1

FH01
Från stn 63g

FH02

Till T1

Nätstation 63c

63c-63d-10-F/J

63c-63d-10-S

63c-63a-10-F/J

63c-63a-10-S

FH01

Mot stn 63d

FH02

Mot stn 63a

63c-T1-10-F/J

63c-T1-10-S

T1

FH03

Till T1

Nätstation 63g

63g-63a-10-S

63g-63a-10-J

63g-63f-10-S

63g-63f-10-J

T1

63g-T1-10-S 63g-63h-10-S

63g-T1-10-J 63g-63h-10-J

FH02

Mot stn 63f

FH03

Till T1

FH04

Till stn 63h

FH01

Mot stn 63a

Nätstation 63e Nätstation 63fNätstation 63d

63d-63c-10-S

63d-63c-10-J

FH01

Mot stn 63c

T1

63d-T1-10-S

63d-T1-10-J

FH02

Till T1

63d-63e-10-S

FH03

Mot stn 63e

FH04

63e-63d-10-S

63e-63d-10-J

63e-63f-10-S

63e-63f-10-J

T1

63e-T1-10-S

63e-T1-10-J

FH01

Mot stn 63d

FH02

Till T1

FH03

Mot stn 63f

63f-63g-10-S

63f-63g-10-J

FH02
Mot stn 63g

63f-63e-10-S

63f-63e-10-J

FH01

Mot stn 63e

T1

63f-T1-10-S

63f-T1-10-J

FH03

Till T1

Informationsklass 1

F/J
S/J
J

S

Förklaring

Exempel - princip driftlittera

1
1

Frånskiljare / jordslutare
Effektbrytare, lastbrytare, lastfrånskiljare / jordslutare
Jordningskopplare
Frånskiljare
Effektbrytare, lastbrytare, lastfrånskiljare

63f-63e-10-S

Driftspänning 10kV
Station dit kabeln går
Station där elkopplare är placerad

Typ av elkopplare

H001
Radialmatning

H008
Radialmatning

H002
Ringmatning

H003 H004 H005 H006

H007
Ringmatning

2 3 4

2
3
4

63a-63g-10-F

63a-10-J2

63b-63a-10-F 63a-63c-10-F63a-63b-10-F

63f-63e-10-F 63f-63g-10-F

63f-T1-10-F

63a-10-J1

F

63b-10 63a-10 63h-10

63g-10

63f-1063e-1063d-10

63c-10
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Översiktsschema Lågspänning
Princip för beteckningar och driftlittera avseende lågspänning

Informationsklass 1

By 012
210p-B1a2

By 005
210p-B1a1

210p-B1b1
KABELSKÅP

By 026

1-B1a2

1-A1

1-B1a1

1-B1

1-B1-B1-A 1-C

1-C1

1-C1a1a1

R-2-DR-2-C

R-2-C1

R-2-D1

R-2-D1a1

T1

HC1
210p-C1

HC2
210p-R-B1

210p-T1-0,4-S

21
0p

-B

21
0p

-C

21
0p

-A

210p-T1/G1-0,4-S

21
0p

-R
-B

21
0p

-R
-C

21
0p

-R
-A

G1

210p-G1-0,4-S

G

Nätstation 210p

L213

L212
L287

L288

L014, L015

1-B 1-C

1-B1a-1

1-B1a-2

1-C1a1a

R-2-C

R-2-D

R-2-D1a

21
0p

-0
,4

-J

21
0p

-R
-0

4-
J

210p-B1b1a1
KABELSKÅP

210p-B1
KABELSKÅP

kWh026-210p-C-EM01 kWh026-210p-R-B-EM02

L135

21
0p

-D
VÄGBELYSNING 210p-D1

kWhVÄGBELYSNING-210p-D-EM01

L134

210p-0,4

1-D

1-A 1-D

R-2-BR-2-A

R-2-A

UPS1
UPS1-BAT

R-2-BM1-1-1

M-1-A1

M-1-A1a1 M-1-A1b1

1-C1a1

1-C1a

M-1-A1a M-1-A1b

Yttre By-Pass
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Märkning Åskskyddssystem
Principdetalj

Informationsklass 1

Huvudjordningsskena

Z01

Z02

Z03 Z43 Z42 Z41

Z39

Z40Z04

Z07

Z06
Z05

PRK20PRK01PRK02

PRK03 PRK21

Princip för beteckningar avseende åskskyddssystem
Förklaringar
Znn

PRKnn

Jordtagsledare och jordledare som är jordelektroder, där nn är löpnummer 01, 02, 03, o s v, medsols byggnaden (objektet) med utgångspunkt från huvudjordningsskena

Provningsklämma (på vägg respektive i markbrunn) där nn är löpnummer 01, 02, 03, o s v, medsols byggnaden (objektet) med utgångspunkt från huvudjordningsskena
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