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Förord 
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Utredning gällande utförande av 
lågspänningsställverk 

Sammanfattning 

Det här examensarbetet har gjorts på uppdrag av Bema Elautomatik AB och har utförts vid 

Institutionen för ingenjörsvetenskap på Högskolan Väst. Uppdragsgivaren har utökat sin 

verksamhet med byggnation, konstruktion och projektering av lågspänningsställverk. En 

utredning gällande val av elmateriel, standarder och ett nytt provningsprotokoll är därmed 

önskad. 

För att fastställa omfång om vad som ska ingå i det slutgiltiga lösningsförslaget görs listor 

som ska visa hur ett typiskt ställverk ska vara utfört samt vilken elmateriel och standarder 

som bör inkluderas. Förutom detta tas ett provningsprotokoll fram baserat på den 

information som finns i standarder samt punkter som anses relevanta i det befintliga 

protokollet hos uppdragsgivaren. De huvudsakliga standarder som utreds i arbetet är IEC 

61439–1, IEC 61439–2 samt Elinstallationsreglerna SS 436 40 00. 

Intervjuer med berörd personal utförs för att utreda punkter i uppdragsgivarens befintliga 

provningsprotokoll samt ta reda på vad som legat till grund vid val av elmateriel. Utifrån 

intervjuerna framgår bland annat vilka ställverksleverantörer uppdragsgivaren har arbetat 

med tidigare, erfarenhet av olika ställverk hos personal samt önskemål på vilka leverantörer 

de anser är bäst att arbeta med. 

Ett förslag på provningsprotokoll tas fram som bör ses som en grund för vad som är det 

minsta antalet provningspunkter som måste inkluderas vid en provning. Fler punkter kan 

läggas till om så bedöms nödvändigt av uppdragsgivare. 

Vid val av elmateriel är det inte alltid kostnaden som är dominerande, utan funktion och 

kvalité spelar i många fall en större roll. Tidigare har uppdragsgivaren arbetat med 

ställverksleverantörererna Schneider Electric och Eldon, men även Lögstrup och 

komponenter från Eaton bör övervägas i framtida projekt. 

Resultaten från intervjuer med personal visade även att arbetssätt som påverkas indirekt av 

det nya provningsprotokollet måste övervägas, och mer personal på företaget måste 

inkluderas i dessa diskussioner.
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Investigation regarding execution of low voltage 
switchgear 

Summary 

This thesis has been done on behalf of Bema Elautomatik AB and has been carried out at 

the Department of Engineering Sciences at University West. The client has expanded its 

business with assembly, design and planning of low voltage switchgears. An investigation 

regarding the choice of electric equipment, standards and a new routine verification protocol 

is thus desired. 

In order to determine the scope of what should be included in the final proposal for a 

solution, lists are made that show how typical low voltage switchgears should be designed 

and which electrical equipment and standards that should be included. In addition to this, a 

routine verification protocol is made based on the information found in standards and a 

checklist that presently used by the client. The main standards that are investigated in the 

thesis are IEC 61439-1, IEC 61439-2 and the Swedish electrical installation regulations SS 

436 40 00. 

Interviews with relevant personnel are performed to investigate checklists in the client's 

existing routine verification protocol and to find out what was the basis for the present choice 

of electric equipment. Based on the interviews, it is clear, among other things, which low 

voltage switchgear manufacturers the client has worked with before and the experience of 

different switchgear the staff possess and also wishes from the staff on which manufacturers 

they should consider to work with. 

A proposal for the routine verification protocol is developed and should be seen as the basis 

for what is the minimum amount of verification points that must be included in a checklist. 

More points can be added if deemed necessary by the employer. 

When choosing electric equipment, the main factor is not cost, instead functioning and 

quality play a greater role. Previously, the client has worked with the switchgear 

manufacturers Schneider Electric and Eldon, but also Lögstrup and components from Eaton 

should also be considered for future projects. 

The results from the interviews with staff also showed that work methods that are indirectly 

affected by the new routine verification protocol must be considered and more staff at the 

company must be included in these discussions.

Date: February 19, 2020 
Author(s): Kristian Westerdahl 
Examiner: Lars holmblad 
Advisor(s): Evert Agneholm, Universety West & Pekka Reklander Bema Elautomatik AB 
Programme name: Higher Education Technician, Electric Power Technology, 120 HE credits 
Main field of study: Electrical engineering 
Course credits: 15 HE credits 
Publisher: University West, Department of Engineering Science, S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
 Phone: +46 520 22 30 00, E-mail: registrator@hv.se, Web: www.hv.se  

mailto:registrator@hv.se
http://www.hv.se/


Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 iv 

Innehåll 

Förord i 

Sammanfattning ii 

Summary iii 

1 Inledning 1 

1.1 Bakgrund .......................................................................................................................... 1 

1.2 Syfte .................................................................................................................................. 1 

1.3 Problembeskrivning .......................................................................................................... 1 

1.4 Undersökning av tidigare examensarbeten ...................................................................... 2 

1.5 Avgränsningar................................................................................................................... 2 

1.6 Mål .................................................................................................................................... 2 

2 Tillvägagångssätt 3 

2.1 Listor på elmateriel ........................................................................................................... 3 

2.2 Listor på standarder och regelverk ................................................................................... 3 

2.3 Intervju .............................................................................................................................. 3 

3 Sammanställning av regelverk vid ställverksbyggande 4 

3.1 Lagar och förordningar ..................................................................................................... 4 
3.1.1 Elsäkerhetslag (2016:732) ..................................................................................... 4 
3.1.2 Elsäkerhetsförordning (2017:218) .......................................................................... 4 

3.2 Översikt aktuella standarder ............................................................................................. 4 

3.3 IEC 61439–1:2011, Allmänt .............................................................................................. 5 

3.4 Designverifikation ............................................................................................................. 6 

3.5 Rutinverifikation ................................................................................................................ 6 
3.5.1 Krav på provningsprotokoll ..................................................................................... 6 

3.6 IEC 61439–2:2011, Utrustning för generell användning som inte betjänas av lekmän . 11 
3.6.1 Utdragbara delar för ställverk ............................................................................... 12 
3.6.2 Ändringar på krav i provningsprotokoll ................................................................. 12 

3.7 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 ............................................................................. 12 

4 Förutsättningar för val av elmateriel 14 

4.1 Uppdragsgivarens riktlinjer ............................................................................................. 14 

4.2 Val av ställverksleverantör .............................................................................................. 15 

4.3 Val av komponenter ........................................................................................................ 15 

5 Intervjuer 17 

5.1 Intervjuteknik................................................................................................................... 17 

5.2 Intervjuupplägg ............................................................................................................... 17 

6 Resultat 19 

6.1 Sammanställning av intervjuer ....................................................................................... 19 

6.2 Sammanställning för val av elmateriel ............................................................................ 20 

6.3 Förslag till provningsprotokoll ......................................................................................... 22 

7 Diskussion 23 

7.1 Utvärdering av arbete med standarder ........................................................................... 23 



Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 v 

7.2 Kommentarer på genomförande av intervjuer ................................................................ 23 

7.3 Förklaring för val av elmateriel ....................................................................................... 24 

8 Slutsatser 25 

Referenser 27 

Bilaga A: IEC 61439–1:2011, Normativa referenser 28 

Bilaga B: Intervjufrågor & svar från verkstadsansvarig och ledande skåpsmontör 31 

Bilaga C: Provningsprotokoll 46 



Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 1 

1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Uppdragsgivaren Bema Elautomatik AB har utökat sin verksamhet från att projektera, 

tillverka, konstruera, driftsätta och programmera apparatskåp till att även innefatta 

lågspänningsställverk. Detta följer ägarnas ökade omsättningskrav på verksamheten. 

Eftersom uppdragsgivaren är ny inom området ställverksbyggnation så önskas en 

undersökning av vad för elmateriel som ska användas samt en sammanställning över 

relevanta standarder inom det nya området. 

1.2 Syfte 

Syfte med arbetet är att ta reda på om uppdragsgivaren via en undersökning kan förbättra sin 

deras lösning på deras lågspänningsställverk ur ett tekniskt och ekonomiskt perspektiv. 

Resultatet av arbetet förväntas bli en lista med förslag på elmateriel som ska ingå samt en 

revidering av uppdragsgivarens befintliga provningsprotokoll. 

1.3 Problembeskrivning 

Genom att upprätta en problembeskrivning tidigt i arbetet kan eventuella problemområden 

fastställas. Detta kommer senare att ligga till grund för val av metodik och etappmål. 

Undersökning av tidigare examensjobb i det digitala vetenskapliga arkivet, också benämnt 

DiVA portalen, utförs där målet är att fastställa ifall tidigare examensjobb kan hjälpa i 

examensarbetet. 

Listor på vad för elmateriel samt vilka standarder som normalt används i ett 

lågspänningsställverk ska tas fram och användas som referens vid intervjuer och i det 

slutgiltiga lösningsförslaget till uppdragsgivaren. 

Vidare ska utredning om vad för elmateriel samt vilka standarder som uppdragsgivaren 

använder i sina lågspänningsställverk utföras. Detta åstadkoms genom att studera tidigare 

projekt som tillhandahålls av uppdragsgivaren. 

De standarder och regelverk som tas fram ska undersökas. Vilka delar som är aktuella för 

lågspänningsställverk samt hur uppdragsgivarens ställverk förhåller sig till dessa ska 

fastställas. 

I nästa steg ska intervjuer med ledande skåpsmontör och verkstadsansvarig hos 

uppdragsgivaren utföras om vad för eventuella problem eller önskemål som uppstått under 

byggnation och planering. 

Med information från tidigare projekt, skåpsbyggare samt restriktioner från standarder 

påbörjas arbetet med att hitta rätt elmateriel. Detta blir då den tekniska begränsningen. 
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Den ekonomiska begränsningen blir också en vägledande del i valet av elmateriel. Denna 

begränsning blir aktuell först efter att tekniska krav fastställts hos elmateriel som måste 

efterföljas. 

1.4 Undersökning av tidigare examensarbeten 

Utredning av tidigare utförda arbeten som förväntas kunna ge information i examensarbetet 

utförs. I ett examensarbete produceras ett beställningsunderlag för utbyte av 

lågspänningsställverk på uppdrag av SSAB [1]. I det andra konstrueras en 

livscykelkostnadsanalys för ställverk utfört hos ABB [2]. 

Från dessa arbeten kan kontakt med ställverksleverantörer nämnda i tidigare arbeten 

upprättas samt broschyrer och dokument över deras produkter efterfrågas. 

Dokumentationen utreds och hjälper till när en lista ska fastställas över elmateriel samt 

standarder för ett typiskt lågspänningsställverk. 

1.5 Avgränsningar 

I föreliggande rapport utreds lågspänningsställverk som definieras ha en nominell spänning 

som ej överstiger 1000 VAC eller 1500 VDC, stationär i kapsling samt ämnad för distribution 

av elektrisk energi enligt IEC 61439–1 [3] 

Gällande arbetsmetodik begränsas arbete till sådant som anses förbättra uppdragsgivarens 

provningsprotokoll samt standarder relevanta för uppdragsgivarens lågspänningsställverk. 

[3][4][5] 

Hur skåpsbyggare monterar lågspänningsställverk vad gäller exempelvis kapning av 

kopparskenor, ihopskruvning av apparatskåp och montering av komponenter kommer inte 

att behandlas i examensarbetet. 

Elmateriel som förekommer i lågspänningsställverk avgränsas till nyckelkomponenter och 

inre komponenter. En detaljerad lista för varje komponent som förekommer i ställverk är 

inte intressant då vissa komponenter inte har en betydande roll i ställverks totala kostnad. 

1.6 Mål 

Det önskade målet för denna studie är att ge uppdragsgivaren ett mer informativt 

beslutsunderlag av olika ställverksleverantörer både ur en ekonomisk och teknisk synvinkel 

som de bör förhålla sig till i fortsatta projekt. 

Dessutom ville uppdragsgivaren säkerställa kvalité på deras lågspänningsställverk med 

rådande standarder inkorporerade i deras provningsprotokoll. 
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2 Tillvägagångssätt 

Utifrån problembeskrivning kan etappmål skapas som förklaras vidare i det här avsnittet. 

2.1 Listor på elmateriel 

Listor ska uppbringas för vilka elmateriel som ska studeras när det nya lösningsförslaget till 

uppdragsgivaren ska tas fram. 

En lista ska indikera vilka komponenter som kan förekomma i ett typiskt 

lågspänningsställverk. Listan kommer att upprättas efter information från 

ställverksleverantörer. 

Den andra listan baseras på tidigare projekt. Uppdragsgivaren tillhandahåller information om 

dessa och listan kan utifrån detta upprättas. 

Dessa listor kommer att användas som underlag för det slutgiltiga lösningsförslaget. 

2.2 Listor på standarder och regelverk 

Två olika listor på vilka standarder som ska vara vägledande i uppdragsgivarens framtida 

lågspänningsställverk tas fram. Dessa listor ska senare användas för att uppdatera deras 

befintliga provningsprotokoll. 

En lista ska visa de standarder som finns för ett typiskt lågspänningsställverk. Efter en 

översiktlig sammanställning av information via internet samt insamling av information från 

olika ställverksleverantörer kan en lista fastställas på standarder applicerbara för 

lågspänningsställverk. 

Den andra listan tas fram baserat på tidigare projekt som uppdragsgivaren har gjort samt 

information från intervjuer med deras ledande skåpsmontör och verkstadsansvarig. 

Listor med standarder ska utredas och bedömas med avseende på dess relevans i arbetet samt 

ligga till grund för olika intervjufrågor. 

2.3 Intervju 

För att få ut så mycket som möjligt av intervjuer i examensarbetet väljs en intervjuteknik 

enligt boken Intervjuer. [6] 

Frågor till de personer som är inblandade i byggnation och konstruktion av 

lågspänningsställverk hos uppdragsgivare ska ställas. Baserat på det som återfinns i 

standarder och elmateriel kan formulering av frågor som ska vara ledande i upprättandet av 

provningsprotokoll samt vilken elmateriel som ska väljas göras. 

Förutom de frågor som kan tas fram enligt standarder ska erfarenhetsbaserade punkter 

fastställas som uppdragsgivaren har kommit fram till. Detta är nödvändigt att ha i åtanke 

både vid val av elmateriel samt uppdateringen av befintligt provningsprotokoll. 
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3 Sammanställning av regelverk vid 
ställverksbyggande 

3.1 Lagar och förordningar 

De lagar och förordningar som ställverkstillverkare måste förhålla sig till för att upprätthålla 

en god elsäkerhetspraxis är elsäkerhetslagen samt elsäkerhetsförordningen. [7] 

3.1.1 Elsäkerhetslag (2016:732) 

Under § 16 i elsäkerhetslagen står följande ”Den som tillverkar, representerar den som 

tillverkar, importerar, distribuerar eller installerar en elektrisk utrustning ska se till att 

utrustningen uppfyller gällande säkerhetskrav.” [8] 

Lagen ligger till grund för varför vissa standarder efterföljs och förtydligas i 

elsäkerhetsförordningen. [9] 

3.1.2 Elsäkerhetsförordning (2017:218) 

I elsäkerhetsförordningen från § 13 till § 19 behandlas bland annat krav som ställs på elektrisk 

utrustning applicerbar på lågspänningsställverk. Under § 13 kan följande ses ”Elektrisk 

utrustning ska vara konstruerad och tillverkad i enlighet med god säkerhetsteknisk praxis 

inom Europeiska unionen så att utrustningen, när den är korrekt installerad och underhållen 

och används för avsett ändamål, inte riskerar säkerheten för människor, husdjur eller 

egendom.” [9]  

Efterlevnad av förordningen uppfylls genom att följa standarder framtagna av IEC 

(International Electrotechnical Commission) och svenska standarder. 

3.2 Översikt aktuella standarder 

Det finns en mängd standarder som reglerar användning och krav på elektrisk utrustning. 

För att uppfylla dessa krav väljer många ställverkstillverkare att följa IEC standard och svensk 

standard. 

De huvudstandarder som är aktuella för lågspänningsställverkare gällande montage och 

konstruktion är framförallt IEC 61439–1, IEC 61439–2 samt SS 436 40 00. [10] 

I bilaga A finns en fullständig lista över vilka standarder som refereras till i IEC 61439–1. 

Refererade standarder är nödvändiga för applikation av IEC61439-1. Det är inte nödvändigt 

för ställverksmontörer att följa alla refererade standarder vad gäller montering och 

konstruktion av ställverk, men exempelvis komponenter som används i ställverk måste följa 

vissa standarder. 

IEC 61439 är en serie av standarder som har tagits fram av International Electrotechnical 

Commission för att harmonisera standarder gällande regler och krav på kopplingsutrustning. 
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Ett ytterligare syfte med serien är att undvika behovet av verifikation av utrustning från olika 

standarder. [3] 

I IEC 61439-serien används samlade definitioner såsom Assembly [3] för att beskriva både 

lågspänningsställverk och apparatskåp med kontrollutrustning. Översättning till svenska är 

kopplingsutrustning enligt Electropedia [11]. I den här rapporten används denna benämning för 

att beskriva lågspänningsställverk och dess komponenter. 

För att kopplingsutrustning ska vara godkänd i enlighet med IEC 61439 krävs minst att två 

huvudstandarder i serien används. Den ena måste vara IEC 61439–1. Den andra refereras 

till som den relevanta kopplingsutrustningsstandarden. Detta kan exempelvis vara IEC 

61439–4 som då fokuserar på kopplingsutrustning ämnade för byggarbetsplatser. Fler 

huvudstandarder kan komma att upprättas av IEC om behov finns.[3] 

Äldre lågspänningsställverk kan vara godkända efter den tidigare serien av standarder 

benämnd IEC 60439. En sammanfattning av vad som skiljer den nya och äldre 

standardserien framgår av en skrift framtagen av ABB. [12] 

3.3 IEC 61439–1:2011, Allmänt 

IEC 61439–1 består av elva kapitel med kompletterande bilagor, tabeller och figurer för att 

förklara samt tydliggöra krav och information som ställs på kopplingsutrustning. Fokus i 

föreliggande rapport görs på de delar som kan säkerställa kvalité på kopplingsutrustning via 

val av elmateriel samt design- och rutinverifikation. Följande restriktioner med avseende på 

vad som inkluderas i IEC 61439–1 framgår i nedanstående lista. [3] 

• Kopplingsutrustning med nominell spänning 𝑈𝑒 som ej överstiger 1000 VAC eller 

1500 VDC. 

• Stationär eller flyttbar kopplingsutrustning med eller utan kapsling. 

• Kopplingsutrustning ämnad att kopplas till produktion, överföring, distribution, eller 

konvertering av elektrisk energi samt kontroll av utrustning som konsumerar 

elektrisk energi. 

• Kopplingsutrustning designad för användning under speciella förhållanden, 

exempelvis i fartyg och järnvägsfordon förutsatt att andra relevanta krav iakttas. 

Kompletterande krav för kopplingsutrustning i fartyg täcks av IEC 60092–302 

• Kopplingsutrustning designad för elektiska komponenter av maskiner förutsatt att 

andra relevanta krav iakttas. Kompletterande krav för kopplingsutrustning som 

formar en del av en maskin täcks av IEC 60204 serien. 

Vad som inte innefattas i denna standard är inre komponenter som kopplingsutrustning 

består av. Exempel på detta är motorstartare, säkringslastbrytare, elektronisk utrustning, etc. 

Inre komponenter ska följa relevant produktstandard. [3] 
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3.4 Designverifikation 

Krav ställs på kopplingsutrustning att design av produktserier måste verifieras via test. Dessa 

test utgör designverifikationen och behöver inte utföras på varje färdigställd 

kopplingsutrustning. Vilka test och hur dessa utförs förklaras i kapitel tio av IEC 61439–1. 

[3] 

Designverifikation består av två delar. En del går igenom hur konstruktion på 

kopplingsutrustning ska testas, den andra hur kopplingsutrustning presterar. Exempel på 

konstruktionstest är IP- och IK-klassning, alltså kapslingsklass och slagtålighet. Prestandatest 

inkluderar bland annat prov av dielektriska egenskaper i kopplingsutrustning samt prov av 

temperaturstegring. [3] 

Många ställverksleverantörer på marknaden följer standarderna IEC 61439–1 & 2. Ifall inga 

modifikationer görs på kopplingsutrustning och leverantörens monteringsanvisningar 

efterföljs av ställverksmontören behöver inga ytterligare designverifikationer utföras. 

Om avvikelser görs på ställverksleverantörens kopplingsutrustning eller ifall andra riktlinjer 

inte efterföljs på exempelvis montage, val av elmateriel, etc., måste nya designverifikationer 

utföras på kopplingsutrustningen för att denna ska vara typgodkänd enligt IEC 61439–1. [3] 

Undantag för nya verifikationer på grund av val av annan elmateriel än de rekommenderade 

av ställverksleverantör görs då komponenter följer rådande relevanta produktstandarder. 

3.5 Rutinverifikation 

Varje färdigställd kopplingsutrustning måste genomgå en rutinverifikation enligt krav i IEC 

61439–1. Detta för att säkerställa att inga fel finns på material eller utförande av 

kopplingsutrustningen och dess funktion. [3] 

Det är varje ställverksmontörs uppgift att utföra en rutinverifikation medan och/eller efter 

färdigställande av kopplingsutrustning. Notera att ställverksleverantör och -montör är 

benämningar på roller, dessa kan alltså komma från samma företag. [3] 

Rutinverifikation består av två delar. En del går igenom hur konstruktion på 

kopplingsutrustning ska testas och den andra hur den presterar.  

3.5.1 Krav på provningsprotokoll 

De krav som ställs på rutinverifikation i IEC 61439–1 är vägledande vid etablering av 

provpunkter i provningsprotokoll. Normalt efterföljs inte bara krav utan även erfarenhet och 

önskemål från beställare. Ställverksleverantör kan ge vägledning vad gäller provpunkter som 

kan inkluderas i provningsprotokoll. [10][12][13] 

Inga ytterligare tester behöver utföras på elkopplare och komponenter inkorporerad i 

kopplingsutrustning som följer relevant IEC standard och är installerad enligt 

produktleverantör samt följer kapitel 8.5.3 i IEC 61439–1 vad gäller märksström/-spänning, 

livslängd, etc. [3] 
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Verifikation av följande punkter behöver utföras på varje färdigställd kopplingsutrustning. 

Numrering enligt standard. 

11.2. Kapsling 

11.3. Luftavstånd & krypavstånd 

11.4. Skydd mot elchock och kontinuitet av skyddskretsar 

11.5. Inkorporering av utrustning 

11.6. Interna elektriska kretsar och anslutningar 

11.7. Anslutningsplint för externa ledare 

11.8. Mekanisk funktion 

11.9. Dielektriska egenskaper 

11.10. Ledningsdragning, driftprestanda & funktion 

Vidare under rubrikavsnitt 3.5.1.X förklaras vilka krav som ställs för varje punkt i 

ovanstående lista enligt IEC 61439–1. Detta förklaras i stora drag. För mer detaljer kring 

varje punkt krävs att standarden läses. 

3.5.1.1 Kapsling 

Krav ställs på att okulär besiktning utförs av kapsling tillhörande kopplingsutrustning. En 

överenskommelse mellan beställare och ställverksmontör kan ställas för att veta vilket skydd 

kapslingen ska ha, dock gäller minimum att IP2X uppfylls då kopplingsutrustning står 

inomhus, och IPX3 då utrustning står utomhus.[3] 

3.5.1.2 Luft- och krypavstånd 

För att förhindra överslag mellan fas, neutral och jordledare ska luft- och krypavstånd 

kontrolleras. Där det inte är uppenbart att luftavstånd är godkänt genom okulär besiktning 

ska antingen avståndsmätning göras eller ett stöthållspänningsprov av spänningshållfasthet 

𝑈𝑖𝑚𝑝 utföras. Om avstånden är lägre än angivna i tabell 1 i IEC 61439–1 måste 𝑈𝑖𝑚𝑝 testas. 

[3] 

Föreskrivna åtgärder enligt 8.3.3 i IEC 61439–1 vad gäller krypavstånd ska verifieras via 

okulär besiktning. Ifall det inte är uppenbart att avstånden är godkända ska fysisk mätning 

utföras. Exempel på vilka luft- och krypavstånd som måste kontrolleras framgår i figur 3.1. 

[3] 
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Figur 3.1 Exempel på luft- (A) och krypavstånd (B) som ska kontrolleras enligt röda pilar 

3.5.1.3 Skydd mot elchock och kontinuitet av skyddskretsar 

Bas- och felskydd mot elchock samt kontroll av jordledarsystem måste kontrolleras. 

Basskydd ska förhindra direkt beröring av spänningsförande ledande delar. Detta kan 

exempelvis uppnås genom att placera en barriär eller inkapsling som skyddar mot beröring. 

Minsta skydd mot spänningsförande delar måste vara IPXXB. [3] 

Felskydd för kopplingsutrustning till installationer designad enligt IEC 60364-4-41 ska vara 

korrekt kopplat och monterat. [3] 

Krav ställs på att utsatta delar som kan bli spänningsförande måste vara anslutna till 

jordledarsystemet [3]. Utsatta delar är exempelvis skåpsdörr, montageplåt, pulpet, etc.  

Ifall elektrisk utrustning i skåpsdörr uppfyller klenspänningskrav (ELV) behöver ingen extra 

jordledare kopplas. Mekaniska anslutningar såsom gångjärn anses ge ett fullgott skydd i detta 

fall. [3] 

Kontinuitet av jordledarsystem måste fastställas och detta görs via resistansmätning. 

Motstånd från anslutning till yttre skyddsledare och utsatta delar anses tillfyllest då 

resistansen är högst 0,1Ω. 

Generellt ställs krav på skyddsledares ledararea. Detta beskrivs under 8.4.3.2.3 i standard IEC 

61439–1. [3] 

Krav ställs på att skruvanslutningar tillhörande skyddskretsar måste vara korrekt åtdragna. 

Kontroll via vridmomentstest utfört slumpmässigt på skruvanslutningar anses vara 

tillräckligt. [3] 

A A A 

B B 

 

B 
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3.5.1.4 Inkorporering av utrustning 

Inkoppling, montering och identifiering av inre komponenter ska uppfylla instruktioner från 

kopplingsutrustningstillverkare enligt dokumentation såsom kretsschema, skåpslayout och 

apparatlista. 

Krav ställs på att läsbar utrustning, manöverdon samt kablar ska sitta på acceptabla höjder. I 

figur 3.2 visas höjder som är relevanta enligt IEC 61439–1. 

Anslutningar för yttre kablar ska vara lätta att ansluta och placeras minst 0,2m över basen av 

kapslingen. Detta krav gäller dock inte för skyddsledare. [3] 

Instrument ämnade för indikering och mätning ska placeras på en höjd mellan 0,2–2,2m. [3] 

Instrument ämnade för manövrering ska placeras på en höjd mellan 0,2–2,0m. Instrument 

som sällan används, exempelvis en gång i månaden, får placeras högst 2,2m över 

kapslingsbasen. [3] 

Nödstoppsbrytare och manöverdon för nödstoppsbrytning ska placeras på en höjd mellan 

0,8–1,6m. [3] 
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Figur 3.2 Exempel på höjder som måste iakttas enligt IEC 61439–1 

3.5.1.5 Interna elektriska kretsar och anslutningar 

Ledararea på interna ledningar i kopplingsutrustning ska kontrolleras mot dokumentation 

skapad av kopplingsutrustningstillverkare.  

Vridmoment på anslutningar för interna kretsar ska slumpmässigt testas. [3] 

3.5.1.6 Anslutningsplint för externa ledare 

Yttre anslutningar såsom plint ska kontrolleras. Plintmärkning, typ och identifiering ska 

kontrolleras mot dokumentation upprättad av kopplingsutrustningstillverkare. [3] 

3.5.1.7 Mekanisk funktion 

Mekaniska funktioner ska testas för dess funktion. Lås, dörrar, borttagningsbara delar, etc. 

är några exempel på mekaniska delar som måste kontrolleras. [3] 

1,6-2,2m 

,2, 

0,2m 

,2, 

0,2-0,8m 

,2, 

0,8-1,6m 

,2, 

2,0-2,2m 

,2, 
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3.5.1.8 Dielektriska egenskaper 

Det finns två test som ska bestämma om dielektriska egenskaper är ok. Dessa är 

stöthållspänningsprov av spänningshållfasthet 𝑈𝑖𝑚𝑝 samt spänningsprov av 

isolationsspänning 𝑈𝑖 [3]. Termerna stöthållspänningsprov och spänningsprov är taget från 

SEK Handbok 448. [10] 

Test ska fastställa att det inte finns brister i exempelvis ledningsisolation eller dåliga 

kopplingar med spretande kardeler. 

Stöthållspänningsprov avgör om luftavstånd möjliggör att nominell spänningshållfasthet 

𝑈𝑖𝑚𝑝 hos kopplingsutrustning kan uppfyllas. Prov görs genom att skicka en kort och mycket 

hög spänningspuls i kretsar för att testa utrustnings förmåga att motstå överspänningar. [3] 

Spänningsprov avgör om krypavstånd möjliggör att nominell isolationsspänning 𝑈𝑖 hos 

kopplingsutrustning kan uppfyllas. Test görs genom att skicka en lägre spänning på 50% av 

avsedd provningsspänning i kretsar för att sedan ökas succesivt. När provningsspänning når 

100% ska testet fortgå i minst 5 sekunder. Vilken spänning provningsspänningen ska uppnå 

och för vilka kretsar förklaras i tabell 8 och 9 i IEC 61439-1. [3] 

Exakt hur ovanstående test utförs förklaras närmre i IEC 61439–1 

Om kopplingsutrustning är avsäkrad med högst 250A räcker det att utföra ett spänningsprov. 

[3] 

3.5.1.9 Ledningsdragning, driftprestanda & funktion 

Dokumentation, information och märkning enligt kapitel 6 i IEC 61439–1 ska kontrolleras 

eller lämnas över till beställare [3]. Exempel på dokumentation och information som ska 

lämnas över till beställare är manualer, installationsanvisningar, drift samt hantering av 

komponenter i kopplingsutrustning. 

Märkning på komponenter och kapsling för kopplingsutrustning ska kontrolleras. 

Beroende på komplexitet hos kopplingsutrustning ska ett funktionstest utföras. Exempel på 

detta kan vara att ljusbågsvakt fungerar enligt avsedd funktion, test av PLC programmering 

och förreglingar. 

Information på kopplingsutrustning enligt kapitel 5 i IEC 61439–1 ska lämnas över till 

beställare där så är applicerbart. [3] 

3.6 IEC 61439–2:2011, Utrustning för generell användning 
som inte betjänas av lekmän 

IEC 61439–2 består av elva kapitel med bland annat kompletterande bilagor, tabeller och 

figurer för att förklara och tydliggöra krav och information som ställs på kopplingsutrustning. 

I IEC 61439–2 refereras IEC 61439–1 som del 1 och IEC 61439–2 som del 2, vilket är de 

benämningar som kommer användas fortsättningsvis i föreliggande avsnitt. [4] 



Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 12 

Nya tabeller och figurer i del 2 är benämnda 101, 102, osv. Nya annex är benämnda med två 

bokstäver, exempelvis AA, BB, etc. 

Flera kapitel i del 2 som används innehåller ingen ytterligare information än det som framgår 

i del 1. De kapitel som innehåller information ska antingen ersätta, lägga till eller tydliggöra 

kapitel i del 1. Vad som gäller framgår i del 2 under verkande kapitel. 

Syfte med del 2 är att använda den som komplement till del 1 för att tydliggöra specifika krav 

för kopplingsutrustning i lågspänningsställverksutförande som ej får betjänas av lekmän. 

Fokus i föreliggande rapport görs på de delar som kan säkerställa kvalité på 

kopplingsutrustning via val av elmateriel samt design- och rutinverifikation. Restriktioner för 

del 1 förklarat i avsnitt 3.3 råder även för del 2. 

3.6.1 Utdragbara delar för ställverk 

I kopplingsutrustning för lågspänningsställverk önskas ofta att effektbrytare är utdragbara. 

Detta för att underlätta underhåll, test och byte av effektbrytare eller andra delar som matas 

av respektive brytare.  

Brytare i utdragbart förfarande kan sättas i testposition och frånskilt läge då kretsen är 

spänningssatt.  

IEC 61439–2 behandlar specifika krav som ställs på utdragbara delar vad gäller bland annat 

luftavstånd, dielektriska egenskaper och krav på jordning som måste efterföljas. [4] 

3.6.2 Ändringar på krav i provningsprotokoll 

Om inget annat angetts mellan beställare och ställverksmontör gällande hur mycket varje 

matning ska belastas kan tabell 101 användas som vägledning för val av lämplig faktor. Denna 

faktor används vid uträkning vid temperaturstegring hos kopplingsutrustning. [4] 

Kontroll av förreglings- och låsdon av utdragbara samt borttagningsbara delar måste utföras. 

[4] 

3.7 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 

Handboken Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 utgåva 3 med kommentarer utgiven av SEK svensk 

elstandard är framtagen för att ge regler vid projektering, montering och kontroll av 

elinstallationer. [5] 

Standard SS 436 40 00 används som komplement till IEC 61439-serien. SS 436 40 00 ger 

vägledning vid elinstallation för lågspänning och IEC 61439 för utförande av 

kopplingsutrustning. 

I SS 436 40 00 nämns exempelvis jordning och skyddsledare, utförande av systemjordning, 

riktlinjer för jordfelsbrytare och skydd av personer som ska följas vid konstruktion av 

kopplingsutrustning. Dessa delar behandlas inte i den här rapporten, utan fokus ligger på de 

delar som kan förbättra eller vägleda upprättande av provningsprotokollet. 
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Del 6 i SS 436 40 00 behandlar kontroll av elinstallationer. Den innefattar kontroll både innan 

idrifttagning samt periodiska kontroller. Då uppdragsgivaren inte ska utföra periodiska 

kontroller begränsas arbetet till avsnitt 6.4, kontroll före idrifttagning. 

Information och provningspunkter som nämns i standarden kan vara inkluderade i IEC 

61439–1 [3] eller innehålla likvärdiga provningspunkter. Om skillnader finns mellan IEC 

61439 och SS 436 40 00 prioriteras den förstnämnda. 

Delar i avsnitt 6.4 i SS 436 40 00 inkluderar inspektion, provning och dokumentation av 

kontroll före idrifttagning. 

Avsnitt om inspektion under 6.4.2 innehåller punkter som måste kontrolleras om så är 

tillämpligt för kopplingsutrustning. Bland annat nämns att val av ledare med hänsyn till 

belastningsförmåga, identifiering av neutral- och skyddsledare samt att utsatta delar är 

anslutna till jordning ska ingå i inspektionen. [5] 

Avsnitt 6.4.3 innehåller punkter avsedda som referensmetoder. Andra metoder för provning 

som anses likvärdiga är tillräckliga. Exempel på provningspunkter är ledares kontinuitet, 

provning av automatisk frånkoppling och mätning av isolationsresistans. [5] 

Dokumentation av kontroll före idrifttagning behandlas under avsnitt 6.4.4 i SS 436 40 00 

och innehåller åtgärder som krävs vid färdigställande av kontroll och hur detta ska 

dokumenteras. [5] 
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4 Förutsättningar för val av elmateriel 

Elmateriel har en bred betydelse och inbegriper elprodukter ämnade för viss verksamhet 

enligt definition av Voltimum [14]. Exempel på detta är kabel, automatsäkring och brytare. I 

den här rapporten begränsas begreppet till elmateriel ämnade för kopplingsutrustning. 

Begreppet elmateriel delas för det här arbetet upp i tre huvudgrupper, nämligen inre 

komponenter, nyckelkomponenter samt lågspänningsställverk. 

De tre huvudgrupperna av elmateriel har liknande förutsättningar men de är nödvändigtvis 

inte beroende av varandra. Exempelvis kan personals erfarenhet av specifika ställverkstyper 

ha större påverkan än kostnaden vid inköp av ställverk, men för inre komponenter kan 

kostnaden ha större betydelse. Vilka förutsättningar som anses viktigast beror på montör. 

Val av elmateriel styrs av en mängd förutsättningar. Några vanliga är kostnad på elmateriel, 

kvalité, leveranstid och hur lätt det är att montera ihop komponenter och ställverk. Det kan 

även vara så att beställare ställer krav på vad för elmateriel som ska användas i 

kopplingsutrustningen. 

Kopplingsutrustningen kan bestå av olika fabrikat gällande ställverk, inre- och 

nyckelkomponenter. Vilka nyckelkomponenter som passar för ett specifikt ställverk bör 

rådfrågas med aktuell ställverksleverantör. 

Skåpsmontörer bör också följa de installationsanvisningar som ställverksleverantör har tagit 

fram för deras ställverk. Leverantör kan exempelvis ange att deras ställverk uppfyller krav 

ställda på kopplingsutrustning enligt IEC 61439, men då är det viktigt att montage sker på 

ett korrekt sätt. Om anvisningar inte efterföljs måste nya designverifikation utföras på nytt 

för kopplingsutrustning för at utrustning ska uppfylla krav enligt standard. 

4.1 Uppdragsgivarens riktlinjer 

Förutom förutsättningar som nämns enligt föregående avsnitt styrs val av ställverk och 

uppbyggnad på uppgifter från beställare gällande placering och elnätsuppgifter. Vissa 

uppgifter kräver antingen en överenskommelse mellan skåpsmontör och beställare eller 

information angående elnätet där ställverket ska kopplas in. IEC 61439 nämner följande 

uppgifter som anses viktiga i den här rapporten enligt punktlista nedan. [3] 

• Systemjordning 

• Nominell spänning 𝑈𝑛 

• Märkström på kopplingsutrustning 𝐼𝑛𝐴 

• Märkström på utgående grupper 𝐼𝑛𝑐 

• Överspänningskategori. Enligt standard finns det fyra kategorier 

• Nominell frekvens 𝐹𝑛 

• Förväntad kortslutningsström 𝐼𝑐𝑝 
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• Inställningskrav på huvudbrytare i ställverk 

• Information om andra laster som eventuellt kan bidra till ökad kortslutningsström 

• Ställverksplacering inomhus eller utomhus samt höjd över hav 

• IP-klass 

• Temperatur och andra yttre omständigheter såsom nedsmutsningsgrad och fukt där 

ställverk ska stå 

• Elektromagnetisk kompabilitet EMC, kategori A eller B där ställverk ska placeras 

• Maximalt tillåtna dimensioner på ställverk där den ska placeras 

• Krav på tillgänglighet om sådana finns för servicepersonal vid service och inspektion 

• Rated diversity factor, RDF. Belastningsfaktor med hänsyn till temperaturstegringar 

för kretsar och kopplingsutrustning 

4.2 Val av ställverksleverantör 

Det finns flera ställverksleverantörer av lågspänningsställverk. I punktlistan nedan kan några 

vanliga ställverksleverantörer återfinnas. 

• Schneider Electric 

• ABB 

• Eldon 

• Siemens 

• Hager 

• Eaton 

• Lögstrup 

Det är inte bara ställverksleverantör som måste beaktas, utan även ställverkstyp. I den här 

rapporten används begreppet ställverkstyp för att beskriva de olika produktfamiljer som 

leverantörer kan erbjuda. Exempelvis har ABB ett flertal ställverkstyper för lågspänning, 

såsom MNS och NeoGear. 

Det är bra om skåpsmontör kan bygga efter flera ställverksleverantörer och ställverkstyper. 

Om beställare ställer krav på vilket ställverk som de vill köpa så måste skåpsmontör rätta sig 

efter detta. Om montör inte kan bygga efter krav ställda av beställare så får de tacka nej till 

projekt. Därför är det rekommenderat att inte begränsa sig till en ställverksleverantör. 

4.3 Val av komponenter 

Val om komponenter kan begränsas av beställare ifall de vill ha specifika komponenter så att 

de exempelvis inte behöver lagerföra olika komponenter om de redan har andra ställverk. 
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Beroende på skåpmontörs resurser och erfarenhet kan lämpligt ställverk tas fram baserat på 

de krav som beställare skickar i sitt förfrågningsunderlag. Det kan även vara så att 

ställverksleverantör räknar fram elmateriel för respektive projekt åt skåpsmontör. Om 

ställverksleverantör räknar på ett projekt för skåpsmontör kommer de normalt föreslå de 

produkter som de själva tillverkar. 

De krav som ställs på ställverk som nämns under rubrikavsnitt 4.1 samt andra oförutsedda 

krav från beställare blir de förutsättningar som utgör grunden för vilket elmateriel som väljs. 
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5 Intervjuer 

Genom intervju med verkstadsansvarig och skåpsmontör ska omfattning av 

uppdragsgivarens befintliga provningsprotokoll samt synpunkter på det preliminära 

provningsprotokollet fastställas. Dessutom tas frågor upp angående val av elmateriel. 

5.1 Intervjuteknik 

För att använda sig av en korrekt intervjuteknik genomförs studier av boken Intervjuer [6]. 

I boken diskuteras vad som är viktigt att tänka på före, under samt efter intervjuer. Vidare 

framhålls även fyra intervjustudietyper som bör iakttas. Intervjustudietyper som i denna 

rapport anses lämpliga är av opartisk och dialogisk natur. 

Före en intervju ska frågor formuleras. Vid utformning av intervjufrågor nämns i boken 

Intervjuer [6] tre forskningsansatser, nämligen deduktiv, induktiv samt abduktiv ansats. 

Med en deduktiv forskningsansats används en kvantitativ frågeställning där många specifika 

frågor ställs. I en induktiv ansats ställs kvalitativa frågor där frågeformuleringen är öppen och 

ofta leder till diskussion kring ämnet. Abduktiv frågeställning är en blandning av dessa. [6] 

En kombination av frågor med en deduktiv samt induktiv karaktär anses relevant för den här 

rapporten. Frågor är både specifika och öppna med möjlighet för diskussion kring frågor. 

Därav kan en abduktiv forskningsansats fastställas. 

Under en intervju används bilder som visualiseringsteknik enligt rekommendation från bok 

Intervjuer [6]. Uppdragsgivarens befintliga provningsprotokoll samt preliminärt förslag på 

provningsprotokoll baserat på tidigare utredningar gällande standarder används som 

diskussionsunderlag vid intervjuer. 

Efter en intervju är gjord ska den dokumenteras. Inspelningar görs om samtycke ges enligt 

de etiska riktlinjer som anges i boken Intervjuer [6]. Förutom inspelning förs anteckningar 

på svar som ges under intervjutillfället. 

5.2 Intervjuupplägg 

Framställda intervjufrågor framgår av bilaga B. 

Upplägget för intervjuer är att först ta reda på hur uppdragsgivaren har genomfört 

provningar tidigare. Detta görs genom att ställa de frågor som framgår i första delen av bilaga 

B benämnd ”Frågor baserat på befintligt provningsprotokoll”. 

Den andra delen benämnd ”Frågor baserat på avvikelser från befintligt och preliminärt 

framtaget provningsprotokoll”, innehåller frågor ämnat att ta fram eventuella synpunkter, 

önskemål, revisioner av preliminärt provningsprotokoll, etc. i en dialogisk natur. 
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Sista delen innehåller frågor som ska belysa vad som exempelvis har legat till grund för val 

av elmateriel, vilka ställverksleverantörer uppdragsgivaren har varit i kontakt med och vilka 

komponenter och ställverk som verkstandsansvarig och skåpsmontör har erfarenhet av. 

Efter en intervju bearbetas informationen och blir vägledande i det slutgiltiga 

provningsprotokollet samt vid val av elmateriel. 

 

  



Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 19 

6 Resultat 

6.1 Sammanställning av intervjuer 

I bilaga B kan de intervjufrågor med tillhörande svar som ställts till verkstadsansvarig och 

skåpsmontör återfinnas. Verkstadsansvarig och skåpsmontör har nekat inspelning av intervju 

i enlighet med de etiska riktlinjer som nämns i boken Intervjuer [6]. 

Frågorna är indelade i tre delar ämnade att utreda förutsättningar för val av elmateriel och 

grund för provningsprotokoll. 

Frågor baserat på befintligt provningsprotokoll 

I första delen av frågorna fastställs omfattning och innebörd av punkter i det befintliga 

provningsprotokollet. Provningspunkter med vag förklaring angående tillvägagångssätt och 

krav utreds under intervju. Exempelvis kan provningspunkten benämnd okulär besiktning 

delas upp i ett flertal punkter. De punkter som anses relevanta plockas ut och anpassas till 

det slutgiltiga provningsprotokollet. Även hur vissa test utförs i praktiken utreds under 

intervju. Nedan anges de resultat som anses viktigast utifrån den första delen. 

• Okulär besiktning bör delas upp så att det är tydligt vad som ska kontrolleras 

• Korrekt inställning av exempelvis motorskydd kan ej utföras på verkstad då 

inställningsvärden måste vara anpassade för en specifik plats där 

kopplingsutrustning kopplas in. Undantag görs på motorskydd ämnande för skydd 

av interna komponenter 

• Resistansmätning och isolationstest görs med speciella mätinstrument designade för 

detta. Instrumenten indikerar om testen är godkända 

• Belastningstest kan endast göras upp till och med 16A. 

• Manualer skickas med i kopplingsutrustning fysiskt 

• Speciella skruv som tätar måste användas för att uppnå IP6X, eftersom skåpen 

normalt är IP 54 

• Medleverans av exempelvis externa komponenter som ska skickas med 

kopplingsutrustning måste kontrolleras 

Frågor baserat på avvikelser från befintligt och preliminärt framtaget 

provningsprotokoll 

Den andra delen av frågorna lyfte fram synpunkter som de intervjuade har på det preliminära 

provningsprotokollet. De viktigaste punkterna som lyftes fram kan ses i punktlista nedan. 

• Utbildning av nya provningspunkter kommer behövas 

• Vissa test utförs inte eller så råder det oklarhet ifall de test som utförs i dagsläget är 

tillräckliga 
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• Vissa frågor kan ej svaras på av de intervjuade då annan personal också är berörd 

samt att vissa beslut måste tas av chef 

• Eventuellt bör provningsprotokoll delas upp på skåpsmontör och provningstagare 

samt före apparatskåp och ställverk 

• Provningsprotokoll bör skickas med kopplingsutrustning 

Frågor gällande grund för uppdragsgivarens val av elmateriel 

För den tredje delen ska förutsättningar för val av elmateriel fastställas. I punktlistan nedan 

finns de delar som anses viktigast från frågorna. 

• Uppdragsgivaren har jobbat med ställverksleverantörerna Schneider Electric samt 

Eldon 

• Ställverk inhandlas från ställverksleverantörer på projektbasis. Förfrågningsunderlag 

från beställare skickas till leverantör och de ger förslag på elmateriel till 

uppdragsgivare 

• Kostnad är ej den dominerande grunden vid val av elmateriel. Funktion, kvalité 

samt krav från beställare har ofta större påverkan vid val av ställverk och inre 

komponenter 

• Verkstadsansvarig och skåpsmontör har erfarenheter av ställverk från Schneider 

Electric, ABB, Eldon samt Lögstrup. De har mest erfarenhet av ställverk från 

Lögstrup och föredrar att arbeta med dessa 

• Gällande nyckelkomponenter har verkstadsansvarig och skåpsmontör erfarenheter 

av Schneider Electric, ABB samt Eaton. De arbetar gärna med Schneiders eller 

Eatons nyckelkomponenter i framtiden 

6.2 Sammanställning för val av elmateriel 

Utredning av underlag från uppdragsgivaren visar att de arbetat med ställverk från Schneider 

Electric samt Eldon i tidigare projekt. Nyckelkomponenter från Schneider Electric har 

använts i båda ställverkstyper. 

Intervjuerna angående val av elmateriel visar att ställverk och komponenter inte köps per 

styck, utan all elmateriel har istället förhandlats fram per projekt. Detta begränsar urvalet av 

elmateriel då ställverksleverantör normalt kommer bestycka kopplingsutrustning som de 

själva producerar eller som de har testat i sina ställverk. En dialog mellan ställverksleverantör 

och skåpsmontör krävs ifall andra komponenter än de rekommenderade av leverantör ska 

användas. 

Beställare kommer ha krav på vissa projekt om vad för elmateriel som ska användas. Då 

beställare ställer krav på utrustning ska dessa efterföljas. Ifall det inte är möjligt att följa krav 

baserat på exempelvis tekniska begränsningar måste detta förmedlas till beställare. Om så är 

fallet kan skåpsmontör rekommendera lämplig kopplingsutrustning.  
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Ställverksdelar innefattar detaljer för kapsling såsom dörr och frontplåt. Ett utdrag från 

tidigare projekt hos uppdragsgivaren framgår av tabell 6.1. 

Tabell 6.1 Utdrag av ställverkskomponenter utifrån uppdragsgivare tidigare projekt 

Benämning Fabrikat Typ/Beställningsnummer 

Montageplåt NW Schneider Electric 03500 

Frontplåt NW kassett Schneider Electric 03710 

Ramverk Schneider Electric 08606 

Slät dörr Schneider Electric 08518 

Moduldörr, 150x600 Eldon DP01506R5 

Frontpanel, 100x600 Eldon DPCV0716R5 

Hylla för brytarkass, 600x600 Eldon MSCC0606 

Djupindelningsskena, 600 Eldon VBD600 

 

Ett utdrag av nyckelkomponenter som har använts i tidigare projekt hos uppdragsgivaren 

framgår av Tabell 6.2. 

Tabell 6.2 Utdrag av nyckelkomponenter utifrån uppdragsgivarens tidigare projekt 

Benämning Fabrikat Typ/Beställningsnummer 

Ljusbågsvakt Schneider Electric V321-BGAAD-DDANA-A1 

Jordfelsrelä Schneider Electric LV481004 

Displaymodul för effektbrytare Schneider Electric FDM 121 

Effektbrytare, huvudbrytare Schneider Electric 48300 

Effektbrytare, utgående grupp Schneider Electric 33410 

Skyddsmodul Schneider Electric 33540 

Lastfrånskiljare Schneider Electric 31331 
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Utdrag av inre komponenter som har använts i tidigare projekt kan återfinnas i tabell 6.3. 

Tabell 6.3 Utdrag av inre komponenter utifrån uppdragsgivarens tidigare projekt 

Benämning Fabrikat Typ/Beställningsnummer 

Dvärgbrytare Schneider Electric A9F07110 

Hjälpkontakt Schneider Electric A9A26924 

Jordfelsbrytare Schneider Electric A9Z21491 

Signallampa Schneider Electric XB4BVB5 

Fasskena för 3-pol Schneider Electric A9XAH357 

Frånskiljbar provningsplint Weidmuller WTR 2.5 STB2.3 

Fördelningsblock Phoenix Contact PTFIX 10/18X4-NS35A BU 

 

Efter intervju kan det konstateras att kostnad inte är dominerande i vad som styr vilken 

elmateriel som ska köpas av skåpsmontör. Funktion och kvalité på utrustning har större 

betydelse. Erfarenhet hos personal är också vägledande. 

Personal har jobbat med ställverk från Schneider Electric, Eldon, ABB samt Lögstrup. Utav 

dessa föredrar de att arbeta med Lögstrup. Nyckelkomponenter som de föredrar att arbeta 

med är från Schneider och Eaton. Vid val av inre komponenter anses funktion, kvalité och 

tidigare erfarenhet av dessa vara viktigast. 

6.3 Förslag till provningsprotokoll 

Det framtagna provningsprotokollet baseras på de krav som ställs enligt IEC 61439–1 som 

nämns i avsnitt 3.5.1 samt erfarenheter i avsnitt 6.1 baserad på intervju med verkstadsansvarig 

och skåpsmontör. 

I bilaga C kan förslag på provningsprotokoll återfinnas med krav och synpunkter 

inkorporerade. 

Utredning av befintligt provningsprotokoll visar att det är svårt at veta exempelvis vilka krav 

som ställs på test och vad som ska kollas vid kontroller såsom okulär besiktning. Vad som 

ska göras under många punkter måste rådfrågas med någon som vet hur test och kontroller 

ska vara utförda. Detta försvårar för nya provningstagare.  

I det föreslagna provningsprotokollet inkluderas nya kolumner som förklarar både krav, 

testutförande samt om kontroller och test är ok, ej ok, eller huruvida de inkluderas i aktuell 

kopplingsutrustning. 

Det nya provningsprotokollet innefattar även referens till IEC 61439–1 samt namn på 

rubrikavsnitt och kapitelnummer enligt standard. 
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7 Diskussion 

I detta kapitel diskuteras metod och resultat av examensarbete. 

7.1 Utvärdering av arbete med standarder 

Vid uppbringandet av en lista på standarder som har använts tidigare i uppdragsgivarens 

kopplingsutrustning kunde det i ett tidigt skede konstateras att en utredning av senaste 

standarder gällande kopplingsutrustning troligtvis inte har utförts på länge. I dokumentation 

har det framgått att standard som efterföljs är den äldre standarden, nämligen IEC 60439–1. 

Dessutom hade referens till den andra utgåvan i serien inte gjorts. Som nämnts i avsnitt 3.2 

måste åtminstone två standarder i IEC 61439 serien efterföljas för att kopplingsutrustning 

ska vara godkänd enligt rådande standarder. 

Efter utredning på internet och genomgång av litteratur kunde relevanta standarder tas fram. 

Det finns en mängd standarder som antingen berör direkt eller indirekt hur 

kopplingsutrustning ska vara utförd. I det här arbetet har framförallt SEK handbok 448 varit 

vägledande för att fastställa vilka standarder som ska utredas [10]. I handboken nämns IEC 

61439–1, -2 samt elinstallationsreglerna SS 436 40 00 som relevanta för konstruktion samt 

tillverkning av kopplingsutrustning. Utredning av dessa standarder har varit utförlig och 

medfört ökad förståelse i hur kopplingsutrustningen ska vara utförd. Genomgång av dessa 

visade med hänsyn av val för elmateriel att det inte finns mycket vägledning om vad för 

elmateriel som ska efterföljas. Det mest relevanta underlaget gällande elmateriel bedöms vara 

de normativa referenser som nämns i bilaga A. Om utrustning efterföljer rådande normativa 

standarder så ska kopplingsutrustningen producerad av uppdragsgivaren vara uppfylld då 

dessa är installerade och monterade enligt aktuell produktleverantörs anvisningar. 

Speciell vikt vid utredning av standarder gjordes på de delar som kunde förbättra 

uppdragsgivarens provningsprotokoll. Efter att förslag tagits fram på ett preliminärt 

provningsprotokoll samt intervjuer med verkstandsansvarig och ledande montör utförts 

framgick det att mer utbildning och förtydligande av test krävs innan provningsprotokollet 

kan träda i kraft som ersättning av uppdragsgivarens befintliga protokoll. Dessutom var det 

uppenbart att delar i provningsprotokoll och dess upplägg har diskuterats tidigare inom 

företaget och kräver att mer personal hos uppdragsgivaren blandas in. Exempelvis kom det 

upp under intervju att önskemål om att dela upp provningsprotokoll på apparatskåp och 

ställverk är önskvärt. Ingen distinktion mellan apparatskåp och ställverk görs i standarder, 

utan allt refereras till samlingsbegreppet kopplingsutrustning. Därför bör inte protokollet 

delas upp om man ska följa standard. 

7.2 Kommentarer på genomförande av intervjuer 

Intervjufrågor var formulerade under tre rubriker. Intervjuerna skulle utreda det befintliga 

provningsprotokollet, synpunkter på det preliminära provningsprotokollet samt grunder för 

val av elmateriel och tidigare erfarenhet hos verkstandsansvarig och ledande skåpsmontör. 
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Förväntning av svar på frågor kring det befintliga provningsprotokollet var att de skulle vara 

kortfattade och informativa då frågeställning grundade sig på provningspunkter i protokollet 

med formulering av frågor nära provningspunktens benämning. Dock visade det sig under 

intervjuerna att svar blev mer uttömmande och intervjuerna tog längre tid än förväntat. 

Den andra delen av intervjufrågorna tog upp synpunkter kring det preliminära 

provningsprotokollet framställt inför intervjutillfället. Presentation med protokoll 

framfördes och tanken var att de intervjuade skulle lämna kommentarer på 

provningspunkter. Att gå igenom varje punkt var dock inte möjligt i mån av tid. Fokus lades 

istället på layout och vissa punkter som ansågs kunna vara mer kontroversiella eller vars 

implementering skulle innebära en större förändring i jämförelse med det befintliga 

protokollet för provningstagare. Svar på vissa test och huruvida dessa genomförs eller inte 

kunde tyvärr inte framställas. Detta på grund utav att provningstagare normalt utför test med 

hjälp av ett eller flera mätinstrument ämnade att användas vid test som indikerar ifall aktuellt 

test blivit godkänt, men om dessa är i enlighet med IEC 61439–1 är ej känt. 

Vilka grunder uppdragsgivaren använder vid val av elmateriel skulle tas fram i sista delen av 

intervjufrågorna. Genomförande av den här delen av frågeställningen var kort med snabba 

och koncisa svar. Förväntningen på vilken grund som dominerar vid val av elmateriel visade 

sig att inte vara kostnad enligt intervjuerna, utan funktion och kvalité hade större påverkan. 

7.3 Förklaring för val av elmateriel 

I början av examensarbetet förutsattes att listor på lämplig elmateriel kunde fastställas. Vid 

upprättande av listan som skulle visa typiska ställverkskomponenter gavs svaret av 

ställverksleverantörer att det inte finns några typiska ställverkskomponenter. Dessutom sades 

under intervjuerna med verkstadsansvarig och skåpsmontör att elmateriel inte räknas på av 

uppdragsgivare, utan förfrågningsunderlag som erhålls av beställare skickas till 

ställverksleverantör som sedan räknar fram och väljer elmateriel. Med detta i åtanke 

bedömdes att upprättandet av en lista inte hade någon praktisk betydelse. Val av elmateriel 

görs istället på vilken ställverksleverantör som bör rekommenderas. 
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8 Slutsatser 

I kapitlet redovisas de slutsatser, synpunkter och rekommendationer baserat på resultat i 

rapporten som författaren anser relevanta för fortsatt arbete i framtiden. 

Resultat från intervjuerna visade att personalen hade fler tankar om vad som behöver göras 

för ett nytt provningsprotokoll än vad som tidigare diskuteras. Den verkstadsansvarige och 

skåpsmontören tog upp punkter som bör arbetas vidare på med övrig personal på företaget. 

Beslut måste tas om huruvida dessa tankar och synpunkter ska förverkligas i 

provningsprotokollet som dessutom innebär en förändring av nuvarande arbetssätt. Förslag 

på fortsätt arbete från intervjuerna innebär fler möten och diskussioner som bör utföras 

eftersom alla måste vara överens om arbetsgång och genomförande av provningar. Tid finns 

inte i detta examensarbete att inkludera denna utredning, men det bör övervägas som fortsatt 

arbete för uppdragsgivaren. 

Val av elmateriel visade sig till stor del att styras av de förutsättningar som det specifika 

projektet kräver. Eftersom ställverksleverantörerna räknar fram och föreslår elmateriel 

utifrån uppdragsgivarens förfrågningsunderlag från beställare för varje projekt och dessutom 

bestämmer eller föreslår komponenter som ska ingå i ställverk lämnas inget förslag på exakta 

komponenter med jämförelse av exempelvis kostnader av elmateriel. Detta i motsats till 

premiss i början av examensarbete när två listor skulle upprättas som visade typiska 

ställverkskomponenter samt tidigare använda komponenter av uppdragsgivare. Fokus för 

utredning gällande val av elmateriel har istället lagts på att ta reda på vilka grunder 

uppdragsgivaren har använt sig av när de valt ställverksleverantör som de valt att arbeta med. 

Resultat visar att lågspänningsställverk från Lögstrup samt nyckelkomponenter från Eaton 

bör övervägas i framtida projekt då den verkstadsansvarige och skåpsmontören båda har 

erfarenhet av dessa leverantörer samt tycker om att arbeta med dem. Kostnad för montage 

kan eventuellt hållas nere om ställverk och komponenter som är lätta att arbeta med används. 

Tidsplanen som skapades innan examensarbetets påbörjan har efterföljts. Utredning av 

standarder applicerbara för kopplingsutrustning har haft stort fokus i arbetet, men en 

standard som hade varit bra att studera närmare som tyvärr ej har utretts är IEC 61439–0 

[15]. Denna standard har uppmärksammats efter email konversation med SEK Svensk 

Elstandard. IEC 61439–0 går inte igenom de tekniska detaljerna, men ger hjälp för de som 

exempelvis behöver specificera en kopplingsutrustning inför köp eller konstruktion. Denna 

standard fanns tyvärr inte med som underlag från uppdragsgivaren, men eventuellt kan det 

finnas information i den standarden som är intressanta för uppdragsgivaren, både vid köp 

och planering av kopplingsutrustning. 

Framtaget provningsprotokoll som framgår i bilaga C bör ses som en grund med det minsta 

antalet provningspunkter, krav och test som måste utföras på all kopplingsutrustning innan 

utskick till kund. Protokollet bör också ses som ett levande dokument och punkter kan läggas 

till ifall eventuella problemområden identifieras i framtiden. Förtydliganden kan exempelvis 

göras i krav- och testfälten som anses nödvändiga efter dess implementering. Om det i 
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framtiden görs en uppdelning av provningsprotokollet mellan apparatskåp och 

lågspänningsställverk såsom önskat av verkstadsansvarige och skåpsmontören bör 

avvikelserna inte vara för stora. Det som presenteras i bilaga C ska enligt IEC 61439–1 

utföras på samtliga kopplingsutrustningar, även om vissa punkter presenterade inte regleras 

i detalj. Inga ändringar bör göras utan att först utförligt läsa igenom IEC 61439–1 och -2 för 

berörda punkter.  

Ytterligare bör de test som görs i dagsläget hos uppdragsgivaren utredas om de uppfyller de 

krav som ställs på test i standarder. Detta görs exempelvis genom att kontrollera den 

mätutrustning som används vid test av kopplingsutrustning. På mätutrustning eller manualer 

står det normalt vilka standarder som de följer. Tyvärr fanns inte tid för denna utredning 

inom tidsspann för examensarbetet. 

Vissa punkter i det nya provningsprotokollet refererar till text i IEC 61439–1 som exempelvis 

förklarar hur test ska utföras eller till tabeller som ska användas. Uppdragsgivare bör 

överväga att översätta och förenkla dessa så att provning blir enklare att utföra. 
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Bilaga A: IEC 61439–1:2011, Normativa referenser 

1. IEC 60068-2-2:2007, Environmental testing – Part 2-2: Tests – Test B: Dry heat 

2. IEC 60068-2-11:1981, Basic environmental testing procedures – Part 2 -11: Tests – Test 

Ka: Salt mist 

3. IEC 60068-2-30:2005, Environmental testing – Part 2 -30: Tests – Test Db: Damp heat, 

cyclic (12 + 12 h cycle) 

4. IEC 60073:2002, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification – Coding principles for indicators and actuators 

5. IEC 60085:2007, Electrical insulation – Thermal evaluation and designation 

6. IEC 60216 (all parts), Electrical insulating materials – Properties of thermal endurance 

7. IEC 60227-3:1993, Polyvinyl chloride insulated cables of rated voltages up to and 

including 450/750 V – Part 3: Non-sheathed cables for fixed wiring 

8. IEC 60245-3:1994, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450 

/750 V – Part 3: Heat resistant silicone insulated cables 

9. IEC 60245-4:1994, Rubber insulated cables – Rated voltages up to and including 450 

/750 V –Part 4: Cords and flexible cables 

10. IEC 60364 (all parts), Low -voltage electrical installations 

11. IEC 60364-4-41:2005, Low -voltage electrical installations – Part 4 -41: Protection for 

safety – Protection against electric shock 

12. IEC 60364-4-44:2007, Low -voltage electrical installations – Part 4 -44: Protection for 

safety – Protection against voltage disturbances and electromagnetic disturbances 

13. IEC 60364-5-52:2009, Low-voltage electrical installations – Part 5 -52: Selection and 

erection of electrical equipment – Wiring systems 

14. IEC 60364-5-53:2001, Electrical installations of buildings – Part 5-53: Selection and 

erection of electrical equipment – Isolation, switching and control 

15. IEC 60364-5-54:2011, Low-voltage electrical installations – Part 5 -54: Selection and 

erection of electrical equipment – Earthing arrangements and protective conductors 

16. IEC 60439 (all parts), Low -voltage switchgear and control gear assemblies 

17. IEC 60445:2010, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

identification – Identification of equipment terminals, conductor terminations and 

conductors 

18. IEC 60447:2004, Basic and safety principles for man-machine interface, marking and 

19. identification – Actuating principles 

20. IEC 60529:1989, Degrees of protection provided by enclosures (IP Code) 

21. IEC 60664-1:2007, Insulation coordination for equipment within low-voltage systems – 

Part 1: Principles, requirements and tests 

22. IEC 60695-2-10:2000, Fire Hazard testing – Part 2-10: Glowing /hot-wire based test 

methods – Glow-wire apparatus and common test procedure 

23. IEC 60695 -2-11:2000, Fire hazard testing – Part 2-11: Glowing/hot-wire based test 

methods – Glow-wire flammability test method for end-products 

24. IEC 60695-11-5:2004, Fire hazard testing – Part 11-5: Test flames – Needle-flame test 

method – Apparatus, confirmatory test arrangement and guidance 

25. IEC 60865-1:1993, Short-circuit currents – Calculation of effects – Part 1: Definitions and 

calculation methods 
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26. IEC 60890:1987, A method of temperature-rise assessment by extrapolation for partially 

type - tested assemblies (PTTA) of low-voltage switchgear and controlgear 

27. IEC 60947-1:2007, Low -voltage switchgear and controlgear – Part 1: General rules 

28. IEC 61000 -4-2:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-2: Testing and 

measurement techniques – Electrostatic discharge immunity test 

29. IEC 61000-4-3:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-3: Testing and 

measurement techniques – Radiated, radio frequency, electromagnetic field immunity 

test 

30. IEC 61000-4-4:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-4: Testing and 

measurement techniques – Electrical fast transient/burst immunity test 

31. IEC 61000-4-5:2005, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-5: Testing and 

measurement techniques – Surge immunity test 

32. IEC 61000-4-6:2008, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-6: Testing and 

measurement techniques – Immunity to conducted disturbances, induced by radio-

frequency fields 

33. IEC 61000-4-8:2009, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4-8: Testing and 

measurement techniques – Power frequency magnetic field immunity test 

34. IEC 61000-4-11:2004, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 -11: Testing and 

measurement techniques – Voltage dips, short interruptions and voltage variations 

immunity tests 

35. IEC 61000-4-13:2002, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 4 -13: Testing and 

measurement techniques – Harmonics and interharmonics including mains signalling at 

a.c. power port, low-frequency immunity tests 

36. IEC 61000-6-4:2006, Electromagnetic compatibility (EMC) – Part 6 -4: Generic standards 

– Emission standard for industrial environments 

37. IEC 61082-1, Preparation of documents used in electrotechnology – Part 1: Rules 

38. IEC 61180 (all parts), High-voltage test techniques for low-voltage equipment 

39. IEC/TS 61201:2007, Use of conventional touch voltage limits – Application guide 

40. IEC 61439 (all parts), Low -voltage switchgear and controlgear assemblies 

41. IEC 62208, Empty enclosures for low-voltage switchgear and controlgear assemblies –

General requirements 

42. IEC 62262:2002, Degrees of protection provided by enclosures for electrical equipment 

against external mechanical impacts (IK code) 

43. IEC 81346-1, Industrial systems, installations and equipment and industrial products – 

Structuring principles and reference designations – Part 1: Basic rules 

44. IEC 81346-2, Industrial systems, installations and equipment and industrial products – 

Structuring principles and reference designations – Part 2: Classification of objects and 

codes for classes 

45. CISPR 11:2009, Industrial, scientific and medical equipment – Radio-frequency 

disturbance characteristics – Limits and methods of measurement 

46. CISPR 22, Information technology equipment – Radio disturbance characteristics – 

Limits and methods of measurement 

47. ISO 178:2001, Plastics – Determination of flexural properties 

48. ISO 179 (all parts), Plastics – Determination of Charpy impact strength 

49. ISO 2409:2007, Paints and varnishes – Cross-cut test 
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50. ISO 4628-3:2003, Paints and varnishes – Evaluation of degradation of coatings – 

Designation of quantity and size of defects, and of intensity of uniform changes in 

appearance – Part 3: Assessment of degree of rusting 

51. ISO 4892-2:2006, Plastics – Methods of exposure to laboratory light sources – Part 2: 

Xenon - arc lamps 
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Bilaga B: Intervjufrågor & svar från verkstadsansvarig och 
ledande skåpsmontör 

Frågor baserat på befintligt provningsprotokoll:  

1. Vad innefattas i okulärbesiktning?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Att kolla om allting är rakt i skåpet. 

• Att kolla jordningar. 

• Att kolla kopplingar. Är det ok att koppla på ström? 

• Försöka dela upp kablar med ström och styr, speciellt analoga signaler. 

• Kolla invändigt och utvändigt. 

 

2. Mot vad kontrolleras storlek av motorskydd, säkringar och brytare? 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Mot apparatlista i skåpsritningar. 

 

3. Vad ligger till grund för inställningar av motorskydd, tidrelän etc.?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Kretsschema, men egentligen är det inte rätt att ställa in på plats eftersom man inte 

kan veta hur mycket laster faktiskt drar. Det måste egentligen göras på plats. Man 

vet inte exakt vad som står på motorskylten i förhand, det bör göras på plats.  

• Komponenter som skyddar interna delar kan ställas in. 

 

4. Hur fastställs att rätt kraft används vid efterdragning av exempelvis säkringar och 

brytare?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Det står kraft på vissa komponenter  

• De har en lathund som de följer. 

 

5. Hur utförs test av att rätt kraft används vid efterdragning?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 
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• Man känner med handen, alltså utan att koll exakta newton. 

6. Utförs efterdragning på alla kopplingar? 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej, de utförs slumpmässigt med fokus på viktiga kopplingar 

 

7. Hur kontrolleras skyddsjord och jordklämmor?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Okulärt 

 

8. Hur kontrolleras kommunikationsslingan?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man Summrar hela kommunikationsslingan. Kontinuitettest.  

 

9. Hur kontrolleras märkning?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man kollar att apparater har beteckningar. 

 

10. Mot vad kontrolleras märkning?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Skåpslayout och kretsschema 

 

11. Vad kontrolleras hos beröringsskydd?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Om beröringsskydd finns.  

• Man kollar också om det finns utsatta exponerade delar som behöver 

beröringsskydd eller inte.  
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12. Hur kontrolleras beröringsskydd?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Att det är rätt beröringsskydd 

• Att det inte är för stort hål 

• Övrigt 

 

13. Hur prövas skyddsledarbanans kontinuitet?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• På lite större skåp brukar man resistansmäta. 

 

14. Mellan vilka punkter prövas skyddsledarbanans kontinuitet?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Mellan exempelvis inkommande matning och dörrar. 

 

15. Vid vilken resistans anses testet godkänt?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Mätinstrumentet säger ifall det är godkänt eller inte. 

 

16. Hur utförs isolationstest?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Med ett mätinstrument 

 

17. Utförs stöthållspänningsprov?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man har ett speciellt mätinstrument för isolationstest som säger till om testet är 

ok. Inte säkert att provet utförs. 

 

 

 



Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 34 

18. Utförs spänningsprov?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man har ett speciellt mätinstrument för isolationstest som säger till om testet är 

ok. Inte säkert att provet utförs. 

 

19. Hur utförs funktionstest?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Det kan vara svårt att veta vilken funktion vissa komponenter har. Om det är 

otydligt pratar man ihop sig med andra och de som har tagit fram funktionen. 

 

20. Vilka delar funktionstestas?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Alla som det går att testa. Om det exempelvis finns ett PLC utan något program 

så kan inte funktionen testas. 

 

21. Hur provas automatik, drift och larm?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Om det exempelvis finns ett vred med automatik så testats denna funktionen. 

 

22. Hur provas kraft?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Med spänningsmätare.  

• Eventuellt testar man funktioner som kräver en motor, men då är dessa laster 

endast små. 

 

23. Utförs belastningsprov?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• De kan inte belasta. De har som mest 16A hos uppdragsgivaren. 
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24. Vilka instruktioner klistras upp?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Instruktioner på hur man testar jordfelsbrytare 

• Instruktioner på hur man testar personskyddsbrytare. 

 

25. Vad görs vid provningspunkt ritningar?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Om man har hittat fel i ritningen så ändrar man på ritningen genom att ”kladda” 

in hur man egentligen har kopplat. 

 

26. Vilka ritningar innefattas?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Skåpsritningar 

• Kretsschema 

• Skåpslayout  

• Apparatlista 

• Yttre förbindningsschema 

 

27. Skickas manualer till apparater med kopplingsutrustning?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ja, det skickas med fysiskt. Det måste skickas med. 

 

28. Skickas manualer till apparater med kopplingsutrustning elektroniskt?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej, bara om kunder ber om det 

 

29. Skickas underhållsinstruktioner?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Underhållsinstruktioner finns i första sidan i skåpsritningar som skickas med 

skåpet. 
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30. Vad görs vid provningspunkt gruppförteckning?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man kollar att den finns och att den stämmer med verkligheten. Den som bygger 

skåpet nu skapar en gruppförteckning.  

• Kollas mot ritning ifall det stämmer. 

 

31. Hur kontrolleras flänsar?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• De brukar försöka få skåp som är färdigperforerade med anslutning för ex. FL21.  

• Man använder speciella skruv som tätar om man måste uppnå IP6X, Normalt är 

skåpen IP 54 

32. Hur fastställer man att rätt antal kabelanslutningar till kopplingsutrustning finns?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Antal kablar kollas mot yttre förbindningsschema så att antalet kabelhål i fläns 

stämmer överens med antalet kablar som ska anslutas på plats. 

 

33. Vad innebär medleverans i befintligt provningsprotokoll?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Medleverans är ex. blixtljus, givare, det kan vara vad som helst. Det finns ett 

speciellt blad som ska fyllas i och lämnas till skåpsmontör så att han vet vad som 

ska skickas med vid leverans. 

 

34. Vad görs vid provningspunkt foto?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man tar foton på alla skåp man skickar samt hela leveransen, alltså allt man har 

skickat med i leverans. 

 

35. Skickas foto med vid leverans?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej 
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36. Vad görs vid provningspunkt lagerlista?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Om man har plockat saker från lagret så skickas denna vidare så att rätt projekt 

belastas. 

 

37. Vad kontrolleras vid provningspunkt Jord G0, - DC?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Man kontrollerar ex. att 24 VAC trafos G0 är jordad på rätt sida. 
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Frågor baserat på avvikelser från befintligt och preliminärt framtaget 

provningsprotokoll:  

1. Vilka punkter kan vara relevanta att ta med i ett provningsprotokoll gällande okulär 

besiktning av kapsling?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Inga ytterliga punkter 

 

2. Vilka punkter kan vara relevanta att ta med i ett provningsprotokoll gällande okulär 

besiktning av luft- och krypavstånd? 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Eventuellt behövs inte detta kontrolleras på ställverk ifall de är monterade enligt 

ställverksleverantörens anvisningar. 

 

3. Kommer kontrollant av kopplingsutrustning fylla i värden gällande 

spänningshållfasthet 𝑼𝒊𝒎𝒑 och isolationsspänning 𝑼𝒊?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Får diskuteras om hur det ska göras i framtiden 

 

4. Om ifyllnad av 𝑼𝒊𝒎𝒑 och 𝑼𝒊 inte kommer göras av kontrollant, hur önskas dessa 

värden förmedlas så att korrekta luft- och krypavstånd kan iakttas?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Får diskuteras i framtiden. Eventuellt står det redan i manualer på ställverk 
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5. IEC 61439–1 ställer krav på att dokumentation angående kopplingsutrustning ska 

finnas, dock framgår inte hur denna informationen ska förmedlas till kund.  

Uppgifter ska skickas till beställare där det är applicerbart. Dokumentation på 

komponenter som ska skickas till beställare där sådan information finns är manualer, 

underhåll och installationsanvisningar. 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Viss information om kortslutningsuppgifter skrivs i offert.  

• Information såsom manualer, underhåll och installationsanvisningar skickas med 

fysiskt med kopplingsutrustning. 

• Ytterligare diskussion krävs med fler berörda människor hos uppdragsgivaren 

krävs för att ta beslut om hur information ska förmedlas 

 

6. Är något av de test som framgår i det preliminära provningsprotokollet nytt för de 

intervjuade?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Luft och krypavstånd kollas inte. Spänning kollas med mätinstrument, 

proven är inte uppdelade i dagsläget. 

 

7. Behöver test översättas och struktureras från IEC 61439–1 så att de är lätta att 

förstå och följa?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Kontrollera ifall spänningstest i dagsläget är tillräckliga.  

 

8. Krävs utbildning av nya punkter?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ja, ifall något behöver ändras måste utbildning hållas. 

 

9. Hur kommer de nya punkterna i det preliminära provningsprotokollet efterlevas i 

praktiken?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Vet inte 
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10. Finns det provningspunkter i det preliminära provningsprotokollet som de 

intervjuade önskar ta bort?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Vi har ej läst. 

 

11. Ska provningsprotokoll för respektive kopplingsutrustning skickas med till 

beställare?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Det skickas inte med, men det bör göras. 

 

12. Hur upplevs det nya provningsprotokollet?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ej kollat på det ännu 

13. Är det för mycket information i det nya provningsprotokollet?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ej kollat. 

 

14. Saknas information i det nya provningsprotokollet?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ej kollat  

 

15. Är layouten i protokollet lätt att förstå i det nya provningsprotokollet? 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Den verkar bra 
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16. Har de intervjuade övriga synpunkter eller frågor?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Eventuellt kan man dela upp provningsprotokoll på skåpsmontör och 

provningstagare. 

• Det kan vara bra att dela upp ett provningsprotokoll för ställverk, och ett 

för apparatskåp 

 

  



Utredning gällande utförande av lågspänningsställverk 

 42 

Frågor gällande grund för uppdragsgivarens val av elmateriel: 

1. Har uppdragsgivaren arbetat med Schneider Electrics Prisma P ställverk?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ja 

 

2. Har uppdragsgivaren arbetat med ställverk från Eldon?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ja 

 

3. Vilket typ av ställverk arbetade uppdragsgivaren med hos Eldon?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Ingen speciell typ hos Eldon 

 

4. Vilka andra ställverksleverantörer har uppdragsgivaren varit i kontakt med där de 

inte köpt leverantörens ställverk?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Tror inte att uppdragsgivaren har varit i kontakt med några andra 

 

5. Köps delar från leverantör med förutbestämda priser?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej 

 

6. Räknar leverantör fram ett pris per projekt?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Leverantör kollar på förfrågningsunderlag. Priser är projektspecifika 

 

7. Andra tillvägagångssätt vid köp av ställverk?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej 
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8. Har kostnad på ställverk legat som grund vid val av leverantör?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Beror på. Om beställare ber om något specifikt så tas det ställverket. Pris är inte 

det dominerande vid val. 

 

9. Har leveranstider av delar legat som grund vid val av ställverk?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Normalt kan man planera efter leveranstiden som leverantör anger. 

 

10. Har hur lätt det är att montera ställverk legat som grund vid val av ställverk?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Det finns inte så mycket erfarenhet av att bygga ställverk. När man kan det så är 

det troligtvis ”lätt” 

 

11. Finns det andra grunder som vägleder vid val av ställverk?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Beställare kan ha krav på fabrikat. 

 

12. Vilken eller vilka grunder är viktigast?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Funktion och kvalité är viktigast vid val av ställverk. Ibland är det bättre att köpa 

lite dyrare. 

 

13. Har kostnad av komponenter legat till grund vid val av inre komponenter?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej 
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14. Har leveranstider av delar till komponenter legat till grund vid val av inre 

komponenter?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Nej 

 

15. Finns det andra grunder som vägleder vid val av inre komponenter?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Det är bättre att köpa komponenter som är ”bra” än att förhålla sig bara till pris 

av komponenter. 

 

16. Vilken eller vilka grunder är viktigast vid val av inre komponenter?  

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Kvalité är viktigast 

. 

17. Vilka ställverkstyper och ställverksleverantörer har verkstadsansvarig och 

skåpmontör erfarenhet av från tidigare då de inte var anställda av uppdragsgivaren? 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• De har erfarenhet av Schneider Electric 

• De har erfarenhet av ABB 

• De har erfarenhet av Eldon 

• De har inte erfarenhet av Siemens 

• De har inte erfarenhet av Hager 

• De har inte erfarenhet av Eaton 

• De har mest erfarenhet av Lögstrup 

 

18. Vilket ställverk föredrar verkstadsansvarig och skåpsmontör att arbeta med?  

Svar enligt punktlista 

• Lögstrup har bästa kvalité och många möjligheter. Brett sortiment. 
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19. Vilket ställverk skulle de helst vilja arbeta med hos uppdragsgivaren?  

• Lögstrup är lätt att bygga. Har inga konstiga grejer. Eldon vet ingenting, och 

Schneider är ett riktigt ”Lego”. Schneider funkar, men Lögstrup är favorit. 

 

20. Vilka leverantörer av inre komponenter har verkstadsansvarig och skåpmontör 

erfarenhet av tidigare med begränsning till nyckelkomponenter? 

Nyckelkomponenter är exempelvis jordningskopplare, elkopplare som 

kortslutningsskydd, lastfrånskiljare, och ljusbågsvakt. 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• De har erfarenhet av Schneider Electric 

• De har erfarenhet av ABB, men inte mycket. Känns som ett ”lego” 

• De har erfarenhet av Eaton, som har bra komponenter 

 

21. Vilken leverantör av nyckelkomponenter skulle de helst vilja arbeta med? 

Svar enligt punktlista i denna tabell: 

• Inga problem med Schneider, bra kvalité. Eaton är också bra. De skulle kunna 

arbeta med både Eaton och Schneider. 
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Bilaga C: Provningsprotokoll 
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