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Författarpresentation
Jag är författare till ett flertal titlar inom det el- och teletekniska
området. Titlar som jag nu ger ut iegen regi. Att själv få ta hand
om framställan, produktion och försäljning har länge lockat mig
och nu har det blivit verklighet. Jag hoppas innerligt att du ska
finna mina böcker intressanta och lärorika.

Paul Håkansson

Parallellt med mitt skrivande driver jag företaget PE Allkonsult
AB med konsultverksamhet inom pedagogik och el-teleteknik.
Min huvudsyssla är att hjälpa företag, kommuner och organisationer med elsäkerhetslagen och dess krav på fungerande egenkontrollprogram samt att i egna framtagna kurser utbilda allt från
personal i produktion till yrkesverksamma elektriker. Jag har tidigare arbetat som elektriker i ett 15-tal år samt varit yrkeslärare på
Elprogrammet i 15 år.

Att som yrkeslärare få följa de studerande i sin utveckling har varit ett sant nöje. Jag hoppas få
dela den resan även med dig, så tveka inte att höra av dig om du vill veta mer, så kan jag lotsa dig
på vägen.
Med vänlig hälsning
Paul Håkansson, www.elotele.se

Jag började mina sju första år i arbetslivet som svagströmsinstallatör. Fick turen och förmånen att vara med under tiden då ”datanäten” växte fram och utvecklades under 80- och 90-talet. Följande
år som applikationsingenjör hos en global tillverkare gav mig fantastiskt mycket kunskap inom området och även en förståelse för
vikten av standardiseringsarbete.

Lars Öberg

I mina olika yrkesroller har jag ägnat en stor del av min tid till
kursverksamhet och att ta fram utbildningsmaterial i form av
presentationer, studieböcker m.m. Känner mig priviligierad att få
vara en del av branschen och fått bidra i flera branschorganisationers auktorisationsråd, utskott och i standardiseringsarbete.

Idag driver jag företaget Konekton AB med fokus på att hjälpa branschens konsulter, besiktningsmän och installatörer genom kurser, böcker och andra medel. Är på olika sätt involverad i
branschen och standardiseringsarbetet för att på bästa sätt vara så uppdaterad som möjligt.
Jag har i de kurser som jag varit konstruktör och/eller kursledare för fått utlopp för min kreativitet och pedagogiska framtoning. Det känns fantastiskt att få vara medförfattare till ett flertal
böcker inom området fastighetsnät och säkerhet.
Med vänligaste hälsningar
Lars Öberg, www.konekt.se
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Begreppet ”kommunikationsteknik”

IKT = ”Information- och
kommunikationsteknik”.
På den Europeiska nivån har
man myntat begreppet ICT som
står för ”Information och
Communication Technologies”.

I läromedlet kommer vi att använda ”teleinstallationer” som ett
gemensamt begrepp för installationer av tele-, data- och säkerhetssystem samt antenn- och kabel-TV-system. De som arbetar
med kommunikationsteknik ”ute på fältet” har olika titlar beroende på företag, de kallas exempelvis elektriker, teletekniker,
säkerhetstekniker, IKT-montörer. I läromedlet har vi bestämt oss
för benämningen tekniker.
Enligt vår definition inkluderar kommunikationsteknik, fastighetsnät & säkerhet följande områden:

• Telesignalsystem.
• Fast telefoni.
• Fastighetsnät (datanät).
• Antenn- och kabel-TV-teknik.
• Bevakningskameror.
• Överfallslarm.
• Inbrottslarm.
• Brandlarm.
• Passersystem.

Läromedlets olika delar
Faktabok

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in
kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå
Begränsad Auktorisation, B.
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av
framställning av
läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina
titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå
och kunna för att uppfylla kraven för auktorisation av
B-arbeten. Boken tar upp följande moment inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.

Faktabokens uppdelning
De inledande kapitlen ger en gemensam grund för de olika
teknikområdena och har blå färgmarkering.

KOMMUNIKATIONSTEKNIK • FAKTABOK

Faktaboken ger dig grundläggande kunskap inom olika teknikområden så att du kan börja öva praktiskt. Du har sedan goda
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
förutsättningar att tillgodogöra dig ytterligare
fördjupning i
FAKTABOK
Installationshandboken. När ett område behandlats i Faktaboken
och det finns mer information i Installationshandboken ger vi dig
en hänvisning dit.

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONSTEKNIK
FAKTABOK

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar,
sker en progression kring förklaringar, tillämpning av
elinstallationsarbete och gällande
elregelverk.
Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.
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• Telesignalsystem – orange.
• Säkerhetssystem – grön.
• Fastighetsnät – rosa.
• Antennsystem – grå.
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De inledande gemensamma
kapitlen har blå färgmarkering.

Telesignalsystem har orange
färgmarkering.

Säkerhetssystem har grön
färgmarkering.

Fastighetsnät har rosa
färgmarkering.

Digital TV har grå färgmarkering.

Inledande gemensamma kapitel 1–4
I de inledande kapitlen 1–4 går vi igenom läromedlets uppbyggnad, yrkesrollerna, branschens struktur, nätuppbyggnad och dokumentation för teletekniska system. Du bör gå igenom kapitel 1–4
innan du börjar med något av teknikområdena. Dokumentation
behandlas mer ingående i Installationshandboken.

Kapitel 5 Telesignalsystem
Det första teknikområdet som behandlas är ”Telesignalsystem”.
Det ger dig en bra introduktion till begrepp, symboler och scheman, vilket ger en bra grund för dina första praktiska övningar.
Kapitel 5 är därför mycket lämpligt att börja med.

Kapitel 6–10 Säkerhetssystem
Kapitel 6–10 behandlar säkerhetssystemen brandlarm, inbrottslarm, passersystem och bevakningskameror CCTV. Oavsett
vilken typ av säkerhetssystem du arbetar med krävs en förståelse
för generellt säkerhetstänkande. Det utgör en gemensam grund
för området och vi behandlar det i kapitel 6. Om du ska lära dig
något av de olika säkerhetssystemen, så rekommenderar vi att du
först läser det gemensamma kapitlet 6.

Kapitel 11–14 Fastighetsnät (s k datanät)
Kapitel 11 beskriver allmänna begrepp inom informationsöverföring och kommunikation och de installationer som krävs innan
användaren kan ansluta sig till internet. Kapitel 12–14 beskriver
installation av fastighetsnät och dess olika typer av media.

Kapitel 15 Digital TV
Kapitel 15 beskriver antenn- och kabel-TV-system så att du kan
installera och uppgradera mindre antennsystem och med hjälp av
ritningar och scheman utföra installationsarbeten i större system.
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Installationshandbok
INSTALLATIONSHANDBOK

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation,
B.
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning
av läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå och kunna
för att uppfylla kraven för auktorisation av B-arbeten. Boken tar
upp följande moment inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.
I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete
och gällande elregelverk.
Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

9 789189

259034

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

ISBN 978-91-89259-03-4

KOMMUNIKATIONSTEKNIK • INSTALLATIONSHANDBOK

Installationshandboken ger fördjupad information kring områden
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
som behandlas i Faktaboken. Den är ett stöd för dig såväl under
din utbildning som efter utbildningen när du gått ut i yrkeslivet.
Där kan du finna information för att projektera och planera en
installation, men även finna svar på de frågeställningar som kan
dyka upp under själva installationen. Vi har lagt extra stor vikt
vid avsnittet dokumentation och registrering. Du får möjlighet
att lära dig den idag gällande standarden för dokumentation,
men också den tidigare standarden så att du även kan arbeta med
befintliga anläggningar.
Då vi i Faktaboken hänvisar till fördjupad information i Installationshandboken används såväl begreppet handbok som Installationshandbok.

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONSTEKNIK
INSTALLATIONSHANDBOK
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Övningsbok
Övningsbok

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är
ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B.
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning av
läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå och kunna för att uppfylla kraven för auktorisation av B-arbeten. Boken tar upp följande moment
inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.
I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring
förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete och gällande
elregelverk.

KOMMUNIKATIONSTEKNIK• ÖVNINGSHANDBOK

I Övningsboken finner du instuderingsfrågor till Faktaboken som
KOMMUNIKATIONSTEKNIK
du kan använda som kontroll på att du förstått och lärt in Fakta
bokens information. Du behöver förstå teorin för att lyckas med
de praktiska uppgifterna.

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONSTEKNIK
ÖVNINGSBOK

Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.
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Elevguide
ELEVGUIDE

Den här boken vänder sig till dem som ska läsa in kursen Elkraftteknik, som är
ett av flera krav för att nå Begränsad Auktorisation, B.
Författaren Paul Håkansson med lång erfarenhet av framställning av
läromedel tar nu steget att på eget förlag ge ut sina titlar.

Boken går igenom de moment man både måste förstå och kunna för att uppfylla kraven för auktorisation av B-arbeten. Boken tar upp följande moment
inom elkraftteknik: säkerhets- och ansvarsfrågor, installationsteknik, dokumentation, motorer, skåpsbyggnad, felsökning, service, underhåll och elkvalitet.

KOMUNIKATIONSTEKNIK • ELEVGUIDE

I Elevguiden finner du instuderingsfrågor till InstallationshandKOMMUNIKATIONSTEKNIK
boken. En annan viktig del i utbildningen är
de olika praktiska
övningar som presenteras med information om utförande och
tillhörande frågeställningar för din inlärning.
Elevguiden är också författarnas verktyg för att guida dig som
studerande.

PAUL HÅKANSSON │ LARS ÖBERG

KOMMUNIKATIONSTEKNIK
ELEVGUIDE

I läromedelsserien ”Arbeta med El”, med sina 4 titlar, sker en progression kring
förklaringar, tillämpning av elinstallationsarbete och gällande
elregelverk.
Elkrafttekniksboken är nummer två i den serien.

9 789189
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1 · Yrken och arbetsmarknad

Arbetsordrar i olika utföranden
Inledningsvis får du lära dig om olika telekablars utförande och
egenskaper. Du lär dig sedan grunderna i nätuppbyggnad och
dokumentation redan från kapitel tre. Därefter följer praktiska
uppgifter till läromedlets alla ämnesområden.

Vissa övningar utförs med fördel på
övningsplattor.

Vissa övningar utförs med fördel över
ett större område.

Med hjälp av en praktisk övning med ett kallelsesignalsystem lär du dig grunderna i nätuppbyggnad och dokumentation.
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1 · Yrken och arbetsmarknad

Förkunskaper
För att tillgodogöra dig innehållet i läromedlet bör du ha grundläggande kunskaper inom eltekniksområdet såsom:

• Begrepp inom starkströmsområdet.
• Det regelverk som råder kring starkströmsanläggningar,
främst ELSÄK-FS 2008:1 och Elinstallationsreglerna.

Om du inte har denna kompetens rekommenderar vi att du läser
någon av de inledande böckerna i läromedelsserien ”Arbeta med
el”. Det blir i så fall den inledande Elektromekanik och/eller efterföljande Elkraftteknik.
Vill du fördjupa dina kunskaper inom nedanstående områden så
rekommenderar vi den fördjupade delen i läromedelsserien
”Arbeta med el”, Elinstallation - yrkesmannaskap. Du kan då nå
goda kunskaper kring:

• Ritningar och scheman.
• Att planera materialval och installation.
• Kvalitets- och miljöarbete.
• Infällda installationer med rör och dosor i regelverk

Tänk på!
Även installationer
inom fastighetsnät och
säkerhet måste uppfylla
elsäkerhetsteknisk praxis
och ge en betryggande
säkerhet för personer,
husdjur och egendom. Trots
att det är en klenspänningsanläggning kan det mycket
väl falla in under begreppet
starkströmsanläggning. I
många system används
exempelvis batteribackup.
Tänk på att ett batteri som
kortsluts kan leverera stora
strömmar, med brandrisk som
följd.

och valv.
• Utvändig kabelförläggning såsom klamring, förläggning
på stege och linmontage.
• Kabelförläggning med ellist, skyddsrör och skyddsprofiler.
• Installationer i undertak, installationskanaler, servicestavar, golvboxar och serviceposter.
• Fästteknik.

Elektromekanik och Elkraftteknik ger dig allmänna
grundläggande kunskaper.

Gå till övningsboken
12

Elinstallationer – Yrkesmannaskap, Faktabok och
Montörshandbok ger dig fördjupade installationskunskaper.

1 · Yrken och arbetsmarknad

1. Yrken och arbetsmarknad inom
kommunikationsteknik
Vi vill ge dig en inblick i branschen och vilka företag som förekommer inom Fastighetsnät & Säkerhet. Se hela kedjan från konsulten, olika typer av installationsföretag, distributionsledet och tillverkande företag.

13

2 · Gemensamma tekniska grunder

2. Gemensamma
tekniska grunder
Det pågår ständigt en mycket spännande teknikutveckling samtidigt som det
är många gemensamma grunder vid installation av tekniska system.

25

3 · Nätuppbyggnad av teletekniska system

3. Nätuppbyggnad
Det är mycket viktigt att du förstår det gemensamma ledningsnätets uppbyggnad,
hur du ansluter till det och hur du dokumenterar det. I kapitlet lär vi ut begrepp och
grundläggande symboler som du behöver för att kunna gå vidare i dokumentationssystemet.
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4 · Dokumentation av teletekniska system

4. Dokumentation av
teletekniska system
När man lärt sig läsa dokumentation kan man följa en part bland tusentals andra
och hitta den i andra änden.
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5 · Telesignalsystem

5. Telesignalsystem
Det finns många ställen med telesignalanläggningar som du nog inte tänkt på.
Vet du att det till exempel är lag på att det ska gå att larma inifrån ett frysrum?
Nödsignalsystem i hissar och frysrum är ett lagkrav.
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6 · Säkerhetssystem - gemensamma grunder

6. Säkerhetssystem –
gemensamma grunder
Hot och risker tillhör vardagen och gäller i stort sett i alla verksamheter. Den tekniska
utvecklingen har givit oss kostnadseffektiva möjligheter att begränsa riskerna och
möjligheter att tidigt kunna agera vid oönskade händelser.
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7 · Säkerhetsteknik - Brandlarm

7. Säkerhetsteknik –
Brandlarm
Ett väl fungerande brandlarm är det bästa sättet att i ett tidigt skede upptäcka en
begynnande brand och varna de människor som kan bli utsatta för fara samt
minimera skadekostnaderna!
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8 · Inbrottslarm

8. Inbrottslarm
De flesta inbrott är impulsbrott. Ett larm kan hindra inbrottsförsök eller
skrämma tjuven så att försöket avbryts.
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9 · Lås- och passersystem

9. Lås- och passersystem
Om man har nycklar utdelade på ett företag, så räcker det med att en enda nyckel
försvinner för att säkerheten drastiskt ska sjunka. I ett passersystem ersätts den traditionella nyckeln av någon typ av passerkort, ”tag” eller app. Lägger man dessutom
till en personlig kod till den elektroniska nyckeln så ökar man säkerheten ordentligt.
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10 · Kamerabevakning

10. Kamerabevakning –
CCTV
Kamerabevakningssystem kan skapa känsla av ökad trygghet genom möjlighet till
både bevakning och senare identifiering av förövare.
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11 · Infrastruktur för kommunikation

11. Infrastruktur för
kommunikation
Som användare av internet ansluter du din utrustning till den nationella
infrastrukturen för digital kommunikation.
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12 · Fastighetsnätets uppbyggnad – LAN

12. Fastighetsnätets
uppbyggnad – LAN
Rätt produkter och en yrkeskunnig tekniker krävs för ett bra resultat vid en
installation av ett fastighetsnät.
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13 · Installation av fiber

13. Installation av fiber
Den vanligaste kabeltypen i områdes- och stamnät är fiberkabel.

211

14 · Installation av TP-kabel

14. Installation med
TP-kabel
Ett spridningsnät i ett lokalt nätverk byggs i regel med TP-kabel. Med den teknikutveckling som nu sker kan installationerna ske i alla typer av miljöer.
Datakommunikationens utbredning i produkter ökar!
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15 · Digital TV

15. Digital TV
TV-marknaden har genomgått en enormt stor förändring eftersom det analoga marknätet släckts ner och etappvis ersatts av digitala sändningar. Men störst påverkan har
s k ”streamat” utbud haft. Det är olika typer av underhållning som spelas upp direkt
över internet vilken har övertagit en stor del av konsumtionen beträffande underhållning från traditionellt TV-tittande.
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