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Tung standard för elinstallationer
  Med en ny standard har vi två huvuddokument att följa för att utföra elinstallationer. Sedan 
tidigare finns Elinstallationsreglerna SS 4364000 och nu Elinstallationer för lågspänning – Väg-
ledning för anslutning, mätning, placering och montage av el- och teleinstallationer SS 4370102.

TE X T OCH FOTO :  ANDERS WESTER

D en nya standarden grundas på sex 
specialiserade standarder, utgivna 

mellan 1990 och 2006. Men innehållet 
har självfallet skrivits om, anpassats och 
kompletterats efter dagens krav och teknik.

DOKUMENT SOM 

ERSÄTTS AV DEN NYA STANDARDEN

De standarder som ersätts av SS 4370102 
är:

 � SS 4362101 Utrymmen för elektris-
ka kopplingsutrustningar för lågspän- 
ning

 � SS 4370140 Anslutning av lågspän-
ningsinstallationer för lågspänning

 � SS 4370145 Elinstallationer i bygg-
nader – Grundläggande dimensione-
ringsregler

 � SS 4370146 Elinstallationer i bygg-
nader – Uttag och andra anslutnings-
punkter – Omfattning och placering

 � SS 4370151 Elinstallationer i bygg-
nader – Införing av el- och telekablar 
i byggnader

 � SS 4370152 Elinstallationer i bygg-
nader – Utrymmen för el- och tele-
utrustningar i flerbostadshus.

Standardens upplägg följer installatio-
nerna från det att ledningar förs in i en 
byggnad till uttag för slutanvändaren. 
Huvudindelningen är 

 � omfattning
 � definitioner
 � allmänt
 � inkommande serviser
 � utrymmen för elektriska kopplings-

utrustningar för lågspänning
 � mätsystem
 � strömställare, eluttag och anslutning-

ar i byggnader

EL

 � underlag för belastningsberäkning, 
sammanslagning

 � spänningsfall
 � planering och konstruktion med 

hänsyn till säkerhet och funktion
 � utförande.

Syftet är att ge vägledning för anslutning 
av serviser för el och telekommunikation 
och placering av installationsapparater i 
installationen. Detta omfattar även mät-
system tillsammans med olika belast-

ningsobjekt. Eftersom det handlar om 
rekommendationer måste beställare och 
projektör komma överens om vad som 
ska gälla i varje specifikt objekt.

STANDARDENS TILLÄMPNINGSOMRÅDE

Dokumentet kan tillämpas både vid pro-
jektering och utförande av nya eller änd-
ring av befintliga installationer. Det kan 
i vissa fall även tillämpas vid rivning. In-
riktningen är i första hand bostäder men 

– Det var nödvändigt att slå ihop och arbeta om de ganska spretiga standarderna, säger Mikael 
Hemnell som är en av medlemmarna i TK 64.
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standarden fungerar även för kontors-, 
butiks- och småindustrilokaler.

Av de ersatta standarderna finns det 
hänvisningar i AMA EL eller RA EL till 
SS 4370140 på ett drygt tiotal ställen 
och till SS 4370145, SS 4370146, SS 
4370150 och SS 4370152 något färre.

NÖDVÄNDIGT ARBETE

– Det var nödvändigt att slå ihop och ar-
beta om de ganska spretiga standarderna. 
Även om jag hade önskat mera så blev 
det mycket bättre än tidigare, berättar 
Mikael Hemnell från Schneider Electric. 
(Mikael sitter med i TK 64 som arbetat 
med framtagningen.)

– Mycket i standarden uttrycks som 
rekommendationer vilket utesluter att 
bara kunna hänvisa till den. I AMA går 
det att presentera tydliga krav och i RA 
ange tänkbara alternativ. Här kan AMA 
och RA ge beskrivaren en god hjälp. Av-
snitt 7, Strömställare, eluttag och anslut-
ningar i byggnader, är lite annorlunda 
än tidigare. Här finns grundläggande re-
kommendationer för placering av eluttag 
och strömställare, som sedan utökas för 
olika specificerade utrymmen.

FÖRUTSÄTTNINGAR FÖR PROJEKTERING

Standarden förutsätter att en del fakta 
finns eller söks redan på ett tidigt stadi-
um. Den som ska projektera elinstalla-
tionen bör tidigt skaffa sig en bild av vad 
som kan påverka och störa elmiljön. Det 
gäller både störningar som kan komma 
in i anläggningen och sådana som alstras 
i anläggningen. Tillåten nivå för spän-
ningsvariationer, övertoner med mera tas 
inte upp här utan anges i SS-EN 50160 
och SS-EN 61000-2-2.

SS 4370102 börjar vid den viktiga 
gränslinjen mellan elnätföretagets nät 
och kundanläggningen. I den punkten, 
som kallas anslutningspunkt, placeras 
mätutrustningen. I standarden finns en 
figur som visar hur inkoppling görs när 
det även finns lokal elproduktion. Skyd-
det för sådan elanläggning utgörs av pro-
duktionsanläggningens huvudsäkring.

Uttagspunkt, servisledning och serviscen-
tralens placering är viktig. Lättåtkomlig 
är ledordet att utgå ifrån. Därför måste 
placeringen bestämmas tidigt innan ut-
rymmen i byggnaden är låsta för olika 
verksamheter. Placeringen måste även 
göras utifrån risken för översvämning 
och så att magnetfält inte påverkar om-
givningen negativt.

Ofta används byggnadens ordinarie 
elservis för att leverera byggström. Detta 

behandlas i standarden där det påpekas 
att mätarskåpet bör ges en sådan place-
ring att det är enkelt att lägga om servisen 
för ordinarie drift. I många fall används 
markmätarskåpet för detta ändamål.

UTRYMME FÖR KOPPLINGSUTRUSTNING

Kopplingsutrymmen  kan variera i stor-
lek och krav på utförande. Det kan vara 
allt emellan ett driftrum eller ett utrym-
me där kopplingsutrustning placeras. Det 

Syftet med standarden är att ge vägledning för anslutning av serviser för el och telekommunikation 
och placering av installationsapparater i installationen.
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är viktigt att utrymmet planeras så att det 
finns plats för montage, utbyte och be-
tjäning vid underhållsarbete. Detta måste 
beaktas tidigt i projektet så utrymmena 
får den omfattning de behöver. Utrym-
ning från utrymmen med kopplingsut-
rustning behandlas även i SS 4364000. 
Standarden SS 4370102 ger även mer 
byggrelaterade rekommendationer så-
som att väggar och tak i driftrum ska ha 
en ytbeklädnad som inte flagnar, golven 
inte vara dammbildande eller hala liksom 

att de inte får ha trösklar eller liknande.
Belysningen i driftrum bör ha en ge-

nomsnittsnivå på minst 300 lux. Det är 
viktigt att belysningsinstallationen pla-
ceras så det går att nå den utan att vara 
nära spänningsförande delar. Nödbelys-
ningen ska med sin placering 0,5 m över 
golv säkerställa utrymning även vid stark 
rökutveckling.

En synpunkt att komma ihåg är att 
när installationen planeras bör det även 
finnas tomrör från mätutrustning för 
framtida mätning av olika inkommande 
media i fastigheten och för kommuni-
kation med överordnade system. Idag 
finns många små, lokalt placerade pro-
duktionsanläggningar. Mätning av sådan 
produktion kan utföras med fyrkvadrant-
mätning eller så väljs något av de alterna-
tiv som finns i SS 4300110 Mätarskåp. I 
den senaste versionen finns anvisningar 
för att koppla in två lokala produktions-
anläggningar.

BEHOVET FÅR STYRA PLACERING

Var ska strömställare och uttag placeras? 
Och hur många uttagsbrunnar behövs? 
Frågor som blir allt mer viktiga då våra 
elprylar blir fler och fler. Strömställare, 
eluttag och anslutningar i byggnader har 
fått det största avsnittet i standarden. I 
första hand avser det bostäder, skolor, 
fritidshem, förskolor och kontor. Och 
det påpekas att detta bara är rekommen-
dationer som dessutom kan användas i 
tillämpliga delar. Vi kommer att arbeta 
fram färdiga förslag till AMA EL 15 till-
sammans med alternativ som kommer 
att få statusen rådstexter.

Standarden innehåller generella anvis-
ningar om antal och placering för ström-
ställare, eluttag och anslutningar. Efter 
den allmänna delen redovisas särkrav 
för bostäder i flerbostadshus, villor, fri-
tidshus och kommersiella byggnader. Ett 
avsnitt tar även upp lokaler och utrym-
men för särskilda ändamål som trapp-
hus, signal- och passageinstallationer och 
RWC-larm.

Miljötänkandet och energibesparing 

speglar hur installationerna ska utfö-
ras. Där det är möjligt bör till exempel 
intelligenta system användas och olika 
förbrukare bör kunna frånkopplas med 
strömställare då ingen vistas i byggna-
den. Sektionering kan även bidra till en-
ergibesparing. 

ÖKADE BEHOV GER FLERA UTTAG

Eluttag ska ha två uttagsbrunnar om de 
inte placeras intill strömställare. Då räck-
er det med en brunn. Nu ska eluttag pla-
ceras med 3,75 meters avstånd. Samma 
avstånd gäller även för så kallade kom-
munikationsuttag, det vill säga uttag för 
telefon och data.

Uttag för städutrustning kan ha 15 
meters mellanrum vilket innebär att 
det som mest blir 7,5 meter till ett elut-
tag.  Lämplig höjd för dessa är mellan 
800 och 1500 mm över golvet. För öv-
riga uttag anges att de ska placeras på en 
lämplig höjd med tanke på användning 
och funktion. Det kan noteras att i bo-
stadsrum ska minst ett eluttag placeras i 
liv med fönsterbräda eller fönstersmyg. 
Om lokalen har en öppen planlösning 
med en yta över 30 m2  rekommende-
ras golvbox med minst sex uttagsbrun-
nar varav fyra ska ha skyddsjord, ett TV-
uttag och två datauttag. En plats som 
är avsedd för TV ska också ha sex ut-
tagsbrunnar och fyra av dem vara med 
skyddsjord. Många rekommendationer 
har förändrats på grund av den tekniska 
utrustning vi dagligen använder. Tyvärr 
saknas rekommendationer om laddning 
av apparater med USB-kabel.

ANPASSNING TILL ANVÄNDNING

Vilken höjd eluttag placeras på är viktigt 
ur flera synvinklar. Detta har varit före-
mål för många diskussioner när standar-
den har arbetats fram. Texten har blivit 
mycket generell och säger ”eluttag pla-
ceras på en lämplig höjd som är anpas-
sad till den användning och funktion 
som uttagen har”. Detta är standardens 
grundbudskap. Sedan finns det höjdan-
givelser för bostadskök, som även inklu-

Standarden SS 4370102 innehåller generella 
anvisningar om antal och placering för ström-
ställare, eluttag och anslutningar.

Eluttag ska placeras på en lämplig höjd som är 
anpassad till den användning och funktion som 
uttagen har.





67AMA-nytt – EL 2/2014

ANDERS WESTER
AMA-redaktör El/Tele, 
AB Svensk Byggtjänst

derar köksöar, klädvårdsrum med mera. 
Totalt så finns det olika höjdangivelser 
från 200 upp till 2 200 mm över golv för 
olika specificerade utrymmen.

I varje byggnad behövs även uttag för 
ljusarmaturer. Rekommendationerna i 
standarden bygger på utrymmen med lju-
sa och matta ytor. Så fort det går att gå in 
i ett rum ska det finnas minst en inkopp-
lingspunkt, ytterligare en om ytan över-
stiger 15 m2 och sedan en för varje 10 m2. 
Det ska finnas möjlighet till inkoppling 
av ljusarmaturer både inom- och utom-
hus. Men standarden ger inget råd om att 
överväga de nya lampanslutningsdonen 
som vi beskrev i AMA-nytt 1/2014. Någ-
ra förslag på medelbelysningsstyrka ges. 
Den generella belysningsstyrkan anges 

till 200 lux. Några specificerade värden 
på belysningsstyrka anges för till exem-
pel matberedning och detaljerat arbete. 

Under rubriken Apparater/funktioner 
för särskilda ändamål finns larm- och pas-
sageinstallationer. Kodlås och porttelefon 
ska kunna användas av den som sitter i 
rullstol. Men vilka höjdmått som uppfyl-
ler detta krav redovisas inte. Sådana mått 
får projektören hämta från andra källor, 
till exempel boken Bygg ikapp.

Ett sådant mått återfinns däremot un-
der ”dörröppnare”, där manöverdon ska 
sitta 800 mm över golv.

För styr- och övervakningsinstallatio-
ner är det samråd med beställaren som 
behövs i varje enskilt fall. Inkopplings-
punkten förläggs till mätarcentral.

Avsnittet om underlag för belastningsberäkning och sammanlagring motsvarar i sin helhet avsnitt 4.2 i SS 4370145.

ÖVERFLYTTAD TEXT 

FRÅN TIDIGARE STANDARD

Avsnittet om underlag för belastnings-
beräkning och sammanlagring motsva-
rar i sin helhet avsnitt 4.2 i SS 4370145.

Standarden avslutas med några sidor 
om elinstallationens utförande. Bland an-
nat finns det ett mått för dosor på vägg 
för annat ändamål än att koppla in belys-
ningsarmaturer. Sådana ska placeras 300 
mm under fast innertak. De övriga tex-
terna om stamnät, bostadsnät, ledningar 
och belysning är nästan ordagrant över-
förda från SS 4370145. 

Totalt är den nya standarden på drygt 
50 sidor. 


