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Innehållsförteckning

Förord
Elinstallationsföretagen i Sverige har en mycket spännande framtid och du har valt att vara med och
dela den med dem. Den traditionella elektrikern är idag alltmer en tekniker vilket du kommer att
förstå när du nu ger dig in Elinstallation - yrkesmannaskap.
• Du kommer ha en stor del i att de boende framöver kommer kunna få en enklare vardag i sina
hem genom all den teknikutveckling som nu sker.

• Du kommer ha en stor del i att industrier framöver kommer kunna nå en alltmer automatiserad
produktion där miljön för alla anställda blir allt bättre.

• Du kommer kanske framförallt att ha stor del i att hela världens befolkning ges en chans till en
strålande framtid genom att du med ditt yrkeskunnande kommer ha en stor del i all den energieffektivisering som krävs framöver.

I denna bok och i läromedelspaketets medföljande produkter som montörshandbok, övningsmaterial
och dylikt kommer vi att förmedla en diger mängd information som vi hoppas du finner såväl intressant som trevligt att lära sig.
Lycka till och välkommen till Elinstallationsbranschen!

Författarpresentation

Paul Håkansson

Jag är författare till ett flertal titlar inom det el- och teletekniska området. Titlar som jag nu i
egen regi kan ge ut. 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.
Parallellt med mitt skrivande driver jag företaget PE Allkonsult AB med konsultverksamhet
inom pedagogik och el-teleteknik. Att hjälpa företag, kommuner och organisationer med nya
elsäkerhetslagen samt utbilda i egna framtagna kurser är då min huvudsyssla. 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
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Introduktion

Elinstallation –
Yrkesmannaskap
Hej och välkommen till ett läromedelspaket inom elinstallation, som jag hoppas ska
tilltala dig. Det är min förhoppning att vi blir bra ”arbetskamrater” för vi kommer att
tillbringa mycket tid tillsammans.

Paul Håkansson, PE Allkonsult AB, www.elotele.se
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1 Elektrikeryrket

Elektrikeryrket
Du har bestämt dig för att studera för att få de kunskaper som krävs för
att bli en bra elektriker. Det är ett utmärkt val!
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2 Att planera ett elarbete

2 Att planera ett
elarbete
I detta kapitel ska du ska få verktygen för att bli en väl fungerande och omtyckt
elektriker. Nyckeln till framgång är att planera ordentligt innan arbetet påbörjas och
att ha en mycket god materielkännedom för att hitta de bästa lösningarna på de
utmaningar du ställs inför.

31

3 Dolda/infällda installationer

Dolda/infällda
installationer
Sätten att installera varierar beroende på förutsättningarna.
Vi tittar på olika alternativ. I detta kapitel dolda/infällda installationer.
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4 ROT

ROT –
modernt i gammal miljö
I ett ROT-projekt (Reparation, Om- och Tillbyggnad) ska du i befintlig miljö installera
ny teknik med nytt installationsmateriel, och kan delvis ta hjälp av den gamla
installationens befintliga elrör och dosor. Du måste finna vägar för dina installationer
och försöka installera med så få synliga kablar som möjligt. Det hela ska sluta med att
du fått fram en modern standard. Det är en rejäl utmaning!
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5 Utanpåliggande installationer

Utanpåliggande
installationer
Utanpåliggande installationer är ett vanligt monteringssätt.
Eftersom installationen syns, sätts din yrkesskicklighet på prov.
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6 Kvalitet, miljö och arbetsmiljö

Kvalitet, miljö och
arbetsmiljö
IN Ledningssystem är ett integrerat ledningssystem för kvalitet, miljö och arbetsmiljö.
Ledningssystemet ska generellt leda till bättre resultat:
Nöjda medarbetare - Nöjda kunder - Ökad lönsamhet samt hållbar utveckling.
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7 Systematiskt elsäkerhetsarbete

Systematiskt
elsäkerhetsarbete
Syftet med handboken är bland annat att hjälpa företaget att bygga
upp ett systematiskt elsäkerhetsarbete och ge vägledning om hur ett
egenkontrollprogram för elinstallationer kan skapas, baserat på gällande
regler samt de arbetsmiljömässiga aspekterna kring elsäkerheten.
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8 Projektering och entreprenad

Projekt och
entreprenad
Vid byggandet av Vetlanda industrihotell, som sen hyrdes av Tolba,
blev Weinfors El AB elentreprenör. Vi ska gå igenom turerna kring upphandlingen.
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9 Från kraftverk till abonnent

Från kraftverk
till abonnent
Du kommer att samarbeta med personal från nätägaren när anläggningen ska
anslutas till det lokala distributionsnätet. Det kan då vara bra för dig att känna till
distributionsnätets uppbyggnad och vad som ligger före anslutningspunkten.

Smarta elnät
Förr skedde elproduktionen centralt i stora kraftverk och elen
transporterades enkelriktat ut i regionnät och distributionsnät.
Nu kräver våra energi- och klimatmål samt önskan om ökat inflytande för konsumenter ett smartare elnät.
Begreppet ”Smarta elnät” (smart grids) syftar på flexiblare elnät
med ökad användning av informationsteknik. Med smarta elnät
kommer konsumenten att kunna öka sitt inflytande på elmarknaden genom såväl egen elproduktion som sin egen användning
av el.
Med all den förnybara el som nu byggs upp utspridd i Sverige
tillsammans med våra befintliga kraftverk krävs smartare elnät
som på ett flexiblare, intelligentare sätt kan integrera alla slags
energikällor och styra både produktion och användning. All
elproduktion som sker nuförtiden ger en mycket mer varierad
produktion än tidigare, vilket kräver någon typ av balanserande
reservkraft eller energilager.
Dessutom måste konsumenterna bättre kunna anpassa användningen till produktionen. Det kan innebära att industrin eller
privatkonsumenten går med på att stänga av en del av sin elanvändning när det är hög belastning på elnäten. Då krävs smarta
styrsystem och smarta elmätare. I slutledet hos de privata
hushållen finns numera smarta digitala energimätare, men de
används än så länge bara för att kontrollera hur mycket el som
hushållen använder. På vägen till kraftverken finns sedan en hel
del arbeten kvar innan vi fullt ut har smarta elnät. Får vi sen fart
på elfordonsanvändningen så kräver det en förändring för att få
fram ett fungerande laddningsnät (laddstolpar).
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10 Montering av centraler

Montering av centraler
Från serviscentralen fördelas huvudledningar ut till anläggningens övriga delar.

147

11 Inkoppling av centraler

Inkoppling av centraler
Från serviscentralen fördelas huvudledningar ut till anläggningens övriga centraler.
Från dessa centraler utgår sedan gruppledningar i lämplig mängd. För att kunna
installera driftsäkra elanläggningar och för att identifiera eventuella fel i anläggningar
behöver du en god förståelse för systemen TN-C och TN-S.
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13 Dokumentation

Dokumentation och
besiktningar
Elinstallationsföretaget ansvarar för att överlämna en säker och väl fungerande
installation med en korrekt dokumentation. Installationen överlämnas till innehavaren
som därefter har krav på ett hålla elanläggningen i gott skick, vilket kräver
regelbundna kontroller.
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14 Styrning och reglering

Styrning och reglering
Styrsystem utvecklas ständigt. Du kan numera styra en mängd produkter som sedan
kan manövreras med allt från strömställare till Ipads. Styrning och reglering är en
viktig del av energisparande åtgärder för en förbättrad miljö!
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15 Energieffektivisering

Energitekniska system
och dess effektivisering
Det finns en mängd produkter och system i våra anläggningar. Det finns många skäl
till att de bör energieffektiviseras. Det sparar miljön, vilket innebär att många av de
energimål som satts upp kan uppfyllas. För ett elföretag innebär det både spännande
och nödvändiga elarbeten som främjar energimålen.

191

