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EL

I AMA EL 19 och RA EL 19 är koder och 
rubriker gällande kablar samlade i avsnitt 
SC, El- och telekablar m m. Den tredje 
bokstaven i koden styr vilken kabel som 
avses. Indelningsgrunderna för de olika 
kablarna (tredje bokstaven) är flera, den 
kan till exempel utgöras av den 
spänningsnivå kabeln är tillverkad för, 
kabelns uppbyggnad eller vilket system den 
ska användas i. Vilka olika kablar som finns 
med i AMA och RA visas i tabell 1.

KABELNS FÖRLÄGGNINGSSÄTT STYR KODEN

Flertalet av kablarna har vidare 
underliggande koder och rubriker som 
specificerar olika förläggningssätt för den 
aktuella kabeln. Denna uppdelning öppnar 

möjligheter för att ställa relevanta och 
precisa krav i AMA samt komplettera dem 
i teknisk beskrivning för de olika 
kabelinstallationerna som ingår i projektet. 
Uppdelningen underlättar också 
entreprenörens arbete inför anbud, särskilt 
de gånger beställaren valt att upprätta en 
mängdförteckning för de ingående 
arbetena. 

Förläggningssätten som förekommer i 
AMA EL och RA EL presenteras i tabell 2. 
Den fastställda rubriken i BSAB-tabellen 
innehåller kabelns namn enligt tabell 1.

VISSA KOMBINATIONER SAKNAS

I RA EL finns koder och rubriker med för 
de kombinationer av kablar och förlägg-
ningssätt som bedömts vara relevanta. 
Skulle det i ett projekt finnas ett behov av 
en konstellation som inte finns medtagen 
behöver det hanteras.

Ett första steg är att kontrollera mot 
AMA-nytt och produktionsresultats-
tabellen i BSAB-systemet om den saknade 
koden och rubriken finns med där. Finns 
den där skrivs den in i den tekniska 
beskrivningen.

Hittas inte förläggningssättet för den 
aktuella kabeln i AMA-nytt eller i BSAB-
systemet skapas en projektspecifik kod och 
rubrik. Det är aldrig ett alternativ att 
beskriva det förläggningssätt som avses 
under en kod och rubrik för ett annat 
förläggningssätt. Den projektspecifika 
koden skapas genom att använda siffran 9 
som sista position i koden.

ANNAN REDIGERING AV AVSNITTET I 

TIDIGARE GENERATIONER

Vid en tillbakablick mot tidigare generatio-
ner av AMA EL och RA EL hittar vi att  
avsnittet om kablar var uppbyggt och redi-
gerat med så kallade ”streckkoder”. Det var 
en tillämpning i de tryckta böckerna där 
koderna för de olika förläggningssätten 

innehöll ett streck (-) på den tredje positio-
nen. Den som upprättade beskrivningen 
ersatte strecken med en bokstav beroende 
på vilken kabel som avsågs. 

Systemet med streckkoder har fördelen 
att texter avseende förläggning som är 
gemensamt för flera kablar inte behöver 
upprepas. En av nackdelarna var att 
tillämpningen skapade en osäkerhet hos 
användarna vilket resulterade i felaktiga 
skrivningar. Systemet med streckkoder 
togs bort från AMA EL och RA EL i och 
med generation 16. 

Uppbyggnad av 
koder och rubriker i 
kabelavsnittet

BSAB

Fastställda koder i BSAB-systemet 

finns att hitta i BSAB Online. Tjänsten 

är kostnadsfri och nås på Svensk 

Byggtjänsts hemsida, byggtjanst.se.

 Hur kabeln ska installeras 
styr valet av kod och rubrik i 
den tekniska beskrivningen. 
I RA EL finns de 
förläggningssätt som ansetts 
relevanta för respektive kabel 
medtagna. Behövs ytterligare 
kombinationer hanteras 
det vid upprättande av 
beskrivningen.
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Kod Rubrik

SCX.1 Ytmonterade kablar

SCX.11 Kablar på väggyta eller takyta

SCX.12 Kablar på golvyta

SCX.13 Kablar i schakt

SCX.14 Kablar på het yta

SCX.2 Infällda kablar

SCX.21 Ingjutna, inmurade eller inputsade kablar

SCX.211 Ingjutna kablar

SCX.212 Inmurade eller inputsade kablar

SCX.22 Kablar i konstruktion med reglar eller bjälkar

SCX.221 Kablar i regelkonstruktion

SCX.222 Kablar i konstruktion med bjälkar

SCX.3 Kablar i kanalsystem

SCX.31 Kablar i ellistsystem

SCX.32 Kablar i golvkanalsystem

SCX.33 Kablar i installationskanalsystem

SCX.34 Kablar i vårdrumspanel

SCX.35 Kablar i upphängd öppningsbar kabelkanal

SCX.4 Kablar på kabelstege, kabelränna e d

SCX.41 Kablar på kabelstege

SCX.42 Kablar i kabelränna

SCX.43 Kablar på konsoler

SCX.44 Kablar upphängda i bärtråd eller lina

SCX.45 Kablar på bärskena

SCX.6 Kablar i elinstallationsrör

SCX.7 Kablar i mark och vatten

SCX.71 Kablar på kabelbädd i mark

SCX.72 Kablar i kabelskyddsrör i mark

SCX.73 Plöjda kablar

SCX.74 Kablar i vatten

SCX.75 Kablar i markförlagd ränna

SCX.751 Kablar i markförlagd ränna av betong

SCX.752 Kablar i markförlagd ränna av plast

SCX.8 Diverse förläggning av kablar

SCX.82 Kablar i eller på stolpe e d

SCX.821 Kablar på ledningsstolpar e d

SCX.822 Kablar i eller på belysningsstolpar e d

Kod Rubrik

SCA Kablar av sammansatt typ

SCB Kraftkablar

SCC Installationskablar

SCD Flexibla kablar för elkraft

SCE Specialkablar för elkraft

SCF Tele- och datakablar

SCG Brandlarmskablar

SCH Koaxialkablar

SCJ Fiberoptiska kablar

SCK Anslutnings- och korskopplingskablar för tele- 

och datautrustning

SCL Specialkablar för tele- och datautrustning

SCM Kablar för styrning, mätning och indikering

SCN Kablar för bussystem

SCP Hisskorgskablar

SCQ Hängkabelledningar

SCR Hängspiralkabelledning

SCS Kablar för snabbkopplade installationssystem

Tabell 1. Uppdelning i avsnitt SC 
El- och telekablar m m

Tabell 2. Koder och rubriker för 
förläggningssätt i kabelavsnittet. 
I AMA EL och RA EL är tecknet X ersatt av en annan bokstav.  

Se tabell 1.
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