
Nyheter inom elinstallation 



Nyheter – standarder inom 
elinstallation 

 

• Elinstallationer för solceller 

• Lampanslutningsdon, stickproppar och 
uttag. 

• Uppdatering av SS 437 01 02 

• Potentialutjämning/åskskydd 



Prisutvecklingen på energiproduktion i USA 



Solcellsinstallationer 

•Anslutning till TN-S-system. 
 

 

 



Solcellsinstallationer 

•Potentialutjämning av 
paneler av klass II 
•Funktionsutjämning 
•Ledarmärkning – rosa 
•Min 4 mm2 koppar  
 

 

 



Solcellsinstallationer 

• Isolationsövervakning (IMD) 
på likströmssidan. 
•Kompletterande regler för 
skydd av kablar mot 
överström. 
•Kompletterande regler för 
skydd mot överspänningar. 
 

 



Solcellsinstallationer 

•Skyltning 
 

 

 



Solcellsinstallationer 

•Skydd med jordfelsbrytare 
30 mA – typ A eller B – då 
skydd med jordfelsbrytare 
behövs. 
•Frånskiljningsanordning på 
likströmssidan av 
omriktaren.  

 

 

 



Solcellsinstallationer 

•Kablar som saknar 
överströmsskydd 

 
•Kortslutningsströmmen lägre 

än kabelns belastningsförmåga 
•Mantlade enledarkablar eller 

individuellt i rör 
 

 
 

 

 

 



Solcellsinstallationer 

•Kabelstandard – SS-EN 50618 
 

• Inga kablar direkt på yttertak! 
 
•Påverkan av  
solbestrålning 

 
 

 

 

 













Uttag för spis m.m. 

• Tillägg till SS 428 08 34  
•25 A enfasuttag och 

stickpropp 
• Föreskrift på väg. 



SS 437 01 02 
•Driftrum för lågspänning 
•Rekommendationen 630 A är 

borta 
•Måtten 1,2 respektive 1,5 

meter är strukna 

 

 

•Utformningen av driftrum i 
informativ bilaga 



SS 437 01 02 
• Förtydligande av valfriheten om 

styrning 
Rekommendationer om styrning av 

uttag och belysning m.m. i 
informativ bilaga 

 

• Förtydligande att antal 
kommunikationsuttag inte anges i 
denna standard utan i SS-EN 50173-4 





Potentialutjämning 

Funktionsutjämning Skyddsutjämning 



Skyddsutjämning till 
huvudjordningsskenan 



Kompletterande skyddsutjämning 
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Funktionsutjämning 

•Spänningsutjämning för att 
uppnå en funktion 

•Skydda elektronik 

•Avskärma 
elektromagnetiska 
störningar 



•Högfrekventa 
störningar/strömmar – 
ledararea inte kritisk 

•Bredare ledare -> lägre 
induktans 



               Åskskyddssystem 

Nedledarsystem 

Takledarsystem 

Jordelektrod 



•Åskskyddsystemet kopplas 
ihop med elanläggningens 
jordelektrod 

 

 

 



Åskskydd 

•Åskskydd 
• Inslagsskydd  
•Åskskyddspotential-

utjämning 
•Överspänningsskydd 

 

 

 

 
 





Märkning av ledare och anslutningar 



Frågor före jag 
sammanfattar? 



Sammanfattning 

•Kompatibilitetsproblem 

 

 
•DCL 

 
•Nytt spisuttag 

 



Sammanfattning 
 

• Driftrum för lågspänning 

 

 

• Förtydligande av valfriheten om 
styrning 

 

 

 

• Kommunikationsuttag 



 

•Potentialutjämning - ett 
samlingsbegrepp 
• Skyddsutjämning 
• Funktionsutjämning 
•Åskskyddspotential-

utjämning 

 
 

 
 

Sammanfattning 



Tänk på vad ni säger! 



Tack för mig! 
 


