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EXAMENSARBETE 

Elprojektering av nya lokaler 

Sammanfattning 
Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Midroc Electro AB i Stenungsund. 
Uppdraget var att projektera elinstallationen för en utökning av en ny anläggningsdel och ta 
fram ett kostnadsförslag för detta. Anläggningsdelen kommer innefatta sex nya kontor, ett 
konferensrum, förråd och teknikrum. 

Projekteringen är utförd enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter och svensk standard och 
uppfyller därmed kraven för god elsäkerhetsteknisk praxis. 

Belysningen i anläggningen är projekterad enligt de riktvärden arbetsmiljöverket har tagit 
fram då dålig belysning kan orsaka stress, trötthet och bländning. Styrning av belysningen 
kommer ske med hjälp av en kombination av två intelligenta styrsystem, KNX och DALI. 

I förrådet, korridorerna och teknikrummet kommer belysningen styras med närvarosensorer. 
I konferensrummet kommer belysningen styras med tryckknappar eller med fjärrkontroll. I 
kontoren kommer belysningen styras med en tryckknapp. I kontoren och konferensrummet 
kommer det installeras nätverksuttag. I korridorerna kommer det ovan undertaket installeras 
kraft- och nätverksuttag för trådlösa accesspunkter. Allmänuttag för kraft har fördelats enligt 
svensk standard. 

Installationsritningarna är utförda i datorprogrammet EasyEL och resulterade i belysning-, 
kanalisation-, kraft- och teleritningar.  Dimensioneringsberäkningar och anläggnings-
dokumentation utfördes i datorprogrammet FEBDOK. 
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HIGHER EDUCATION DIPLOMA THESIS 

Design of electrical installation in new premises 

Summary 
This thesis has been carried out on behalf of Midroc Electro AB in Stenungsund. The 
assignment was to design the electrical installation for an extension of new premises and 
come up with a cost estimate for this. The extension will include electrical installation in six 
new offices, a conference room, storage room and an equipment room. 

The project planning is carried out in accordance to Swedish national electrical safety board’s 
regulations and Swedish standards thus meeting the requirement for good electrical safety 
practice. 

The lighting in the premises is designed according to the guidelines of the Swedish work 
environment authority, since poor lighting can cause stress, fatigue and glare. Control of 
lighting will be made using a combination of two intelligent control systems, KNX and 
DALI. 

In the storage room, corridors and technology room the lights will be controlled by motion 
sensors. In the conference room the lights can be controlled with push buttons or by remote 
control. In offices the lights will be controlled by a push button. In offices and the conference 
room network sockets will be installed. In the corridors there will be power- and network 
sockets above the ceiling for wireless access points. General sockets for power has been 
allocated according to Swedish standards. 

The Installation drawings are rendered in the computer program EasyEL and resulted in 
lighting-, ducting-, power- and telecommunication drawings. Sizing calculations and 
documentations of the electrical installations was carried out in the computer program 
FEBDOK. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
Aktor = Enhet som måttar och bearbetar information och utför funktioner 

BUSS = Ett överföringsmedium till vilket många bussenheter kan anslutas 
och alla kommunicerar med varandra 

DALI = Digital Adressable Lightning Interface, ett protokoll för digital 
kommunikation hos belysningsutrustning 

DIN-skena = Används i kopplingar för att smidigt montera elektriska 
komponenter 

Drossel = Förhindrar kortslutning hos telegrammen på busslinjen genom 
spänningsförsörjning 

ETS = Enginering Tool Software, mjukvara för projektering och 
idrifttagning av KNX produkter 

Gateway = Förbindande element mellan olika bussystem eller nätverk 

KNX = KNX är en ISO-standard för hem- och fastighetsautomation 

Sensor = Enhet för att omvandla fysiska signaler till elektriska värden 

Topologi = Grundläggande struktur för ledningsdragning i ett data-nätverk 

Symboler 
𝐸𝐸 = Belysningsstyrka, [lux] 

𝐼𝐼 = Ljusstyrka, [candela] 

𝐿𝐿 = Luminans, [cd/m2] 

𝛷𝛷 = Ljusflöde, [lumen] 
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1 Inledning 
Det här examensarbetet har genomförts på Midroc Electro AB i Stenungsund. Midroc 
Electro AB är ett el- och automationsföretag med konsult-, entreprenad och service-
verksamhet inom områdena elinstallation, industriell automation, IT, kraft, kommunikation 
och säkerhet. 

1.1 Bakgrund och problembeskrivning 
Midroc Electro AB i Stenungsund expanderar fort och är i behov av fler kontorsplatser, 
därför vill man utöka byggnaden man sitter i idag med sex nya kontorsrum. Idag finns det i 
byggnaden elva stycken kontorsplatser, Midroc sitter i fem av dessa. Midroc kommer inte 
själva sitta i alla sex nya kontor utan kommer hyra ut några till andra företag. I utbyggnaden 
vill man även ha ett konferensrum samt ett teknikrum. Midroc vill styra belysningen med 
KNX vilket är en ISO-standard för hem- och fastighetsautomation, för att kunna utbilda 
sina montörer samt för att kunna visa sina kunder potentialen med systemet. 

Kontorsbyggnaden som Midroc Electro hyr ägs av fastighetsbolaget Stenfast AB. 

De nya kontorsrummen kommer att byggas inne i den befintliga anläggningen och Midroc 
Electro kommer själva att stå för kostnaden vilket gör att de vill ha ett kostnadsförslag för 
detta. Kostnadsförslaget kommer enbart redovisas för Midroc på deras egen begäran. 

Arbetet avgränsas mot värme och ventilation då det inte enbart är en fråga för 
elprojekteringen. Arbetet skall inte resultera i slutgiltiga byggritningar utan enbart layouter. 

1.2 Syfte och mål 
Syftet med arbetet är att projektera elinstallationen för utökningen av de befintliga lokalerna. 
Nybyggnaden skall innefatta sex nya kontorsrum, ett teknikrum, förråd och konferensrum.  

Huvudmål med projekteringen: 

1. Rita layouter för belysning-, kanalisation-, kraft- och teleinstallationerna 

2. Göra en materialförteckning med kostnadsförslag till Midroc Electro för utbyggna-
den 

3. Göra gruppförteckning för nya centralen och kabeldokumentationer 
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2 Regelverk för installation 
När elanläggningar projekteras och utförs finns det regelverk som måste följas. ELSÄK-FS-
2008:1 är föreskrifter utgivna av Elsäkerhetsverket medan de svenska standarderna är 
rekommendationer utarbetade från Elsäkerhetsverkets föreskrifter och är anpassade efter de 
svenska särskilda förhållandena. Är anläggningen utförd enligt svensk standard uppfylls de 
krav föreskrifterna ställer på god elsäkerhetsteknisk praxis [1]. 

2.1 ELSÄK-FS-2008:1 
ELSÄK-FS 2008:1 innehåller allmänna råd samt föreskrifter hur en elektrisk starkströms-
anläggning ska utföras enligt Elsäkerhetsverket [1]. Nedan följer utdrag ur ELSÄK-FS-
2008:1: 

2 kap. God elsäkerhetsteknisk praxis 

1 § En starkströmsanläggning ska vara utförd enligt god elsäkerhets- teknisk praxis så att 
den ger betryggande säkerhet mot person- eller sakskada på grund av el. Med god 
elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa föreskrifter samt av den praxis i övrigt 
som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra 
bedömningsgrunder. Om svensk standard tillämpas som komplement till föreskrifterna 
anses anläggningen utförd enligt god elsäkerhetsteknisk praxis om inget annat visas. Om en 
anläggnings utförande helt eller delvis avviker från svensk standard ska de bedömningar 
som ligger till grund för utförandet dokumenteras 

3 kap. Grundläggande säkerhetskrav 

2 § En starkströmsanläggning ska vara utförd så, att personer och husdjur skyddas mot 
elchock som kan uppstå vid direkt beröring av spänningsförande delar eller av utsatta delar 
som blivit spänningsförande genom ett fel, det vill säga indirekt beröring. 

2.2 Svenska Standarder 
Vid dimensionering av anläggningar används ofta programvaror t.ex. EL-Vis och FEBDOK, 
programmen grundar sig på de regler och formler som finns utarbetade i standarderna.  

2.2.1 SS 436 40 00 
För projektering, montering och kontroll av elinstallationer används SS 436 40 00 även kallad 
elinstallationsreglerna. Standarden gäller för många olika typer av anläggningar och är 
tillämpbar för kontorslokaler [2]. 

Personer och husdjur ska skyddas mot strömgenomgång som kan uppstå vid beröring av 
utsatta delar. Alla utsatta delar i elinstallationen skall anslutas till en skyddsledare som ansluts 
till huvudjordningsskenan. 

Uppstår det ett fel med försumbar impedans mellan en fasledare och en utsatt del eller 
skyddsledare skall matningen kopplas från automatiskt. Maximala frånkopplingstider i 230 V 
nät i gruppledningar upp till 32 A är 0,4 s. För huvudledningar i TN-system tillåts en från-
kopplingstid på längst 5 s. 

 2 



Elprojektering av nya lokaler 

I anläggningar med uttag avsedda att användas av lekmän för allmänbruk med högsta 
märkström 20 A ska tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare användas. Jordfelsbrytare med 
märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA anses vara tillräckligt tilläggsskydd. 

Nätanslutna uttag skall vara försedda med petskydd eller placeras så risken för barnolycksfall 
begränsas. 

För att en anläggnings utförande skall vara ekonomiskt och tillförlitligt är det viktigt att en 
maximal belastning bestäms. När den maximala belastningen i en anläggning skall bestämmas 
kan hänsyn till sammanlagring tas [2]. Vid beräkning av sammanlagrad effekt jämför man hur 
den totala belastningens maxvärde förhåller sig till delbelastningarnas maxvärde. 
Delbelastningarnas maxvärde kommer inte att inträffa samtidigt vilket medför att den totala 
belastningens maxvärde kommer vara lägre än summan av delbelastningarnas maxvärde. 
Belysning är dock ett undantag där det inte räknas med sammanlagring [3]. 

2.2.2 SS 437 01 02 
Standarden som reglerar elinstallationer för lågspänning i avseende för anslutning, mätning, 
placering och montage av el- och teleinstallationer heter SS 437 01 02. Standarden är avsedd 
att användas vid projektering för att se till att de krav som finns på anläggningar beaktas i ett 
tidigt stadie av projektet [4]. 

Dimensioneringsrelgerna som standarden grundar sig på är i första hand avsedd för 
elinstallationer i byggnader för bostadsändamål men är även tillämpar för kontorslokaler. 

De mått som anges i standarden avser avståndet från färdigt golv till inkopplingspunktens 
centrum. 

Strömbrytare skall monteras vid rummens ingångsdörr på låssidan 100 mm från dörrfoder, 
1000 mm över golvet samt på andra lämpliga ställen i rummet. I korridorer skall belysningen 
vara möjlig att styra från två håll eller med hjälp av närvarostyrning. 

Eluttag skall minst ha två uttagsbrunnar, monteras däremot ett eluttag tillsammans med en 
strömbrytare skall den vara i envägsutförande. Har inget särskilt angivits skall antalet eluttag 
som monteras vara utrymmets sammanlagda vägglängd delat med 3,75. Vid dörröppningar 
och valv skall det finnas vägguttag. Om möjligt monteras eluttag 250 mm från innerhörn. I 
korridorer skall det finnas särskilda städuttag som skall monteras mellan 800-1500 mm över 
golvet med högst 15 meter från varandra. 

I kontor skall det installeras minst sex uttagsbrunnar för kraft. 

2.2.3 SS 424 14 02 
Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkor i anläggningar skyddade av dvärgbrytare 
sker med hjälp av SS 424 14 02. Skyddsanordningar skall vara dimensionerade för att bryta 
alla överströmmar som flyter i kretsens ledare innan strömmen orsakar fara på grund av 
termiska, mekaniska effekter eller temperaturstegringar då detta kan leda till att isolering, 
skarvar, anslutningar och material som omger ledarna förstörs. För att beräkna den största 
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längd en ledning kan vara med hänsyn till utlösningsvillkoret kräver kännedom om 
kortslutningsskyddets funktionsdata samt distributionsnätet. Utlösningsvillkoret måste även 
vara uppfyllt vid hög last då ledningarna har en förhöjd temperatur vilket påverkar ledningens 
resistans. För att göra kontrollen av utlösningsvillkoret enklare finns det i standarden färdiga 
tabeller att följa [5]. 

2.2.4 SS 424 14 24 
Vid kabeldimensionering tas hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och skydd 
vid kortslutning, vilket regleras i SS 424 14 24 [6]. Dimensioneringen görs för att skydda 
kablarna mot för hög belastning och för att minska konsekvenserna av eventuella fel som 
kan uppstå t.ex. jordslutning och kortslutning. Nedan följer ett utdrag ur SS 424 14 24: 

Kablarna skall vara så dimensionerade att de:  

– under normala driftförhållanden inte antar skadlig temperatur  

– vid kortslutning inte skadas termiskt 

– vid kortslutning inte skadas p.g.a. mekaniska påkänningar. 

Det första villkoret innebär att ledartemperaturen inte får överskrida kabelns högsta tillåtna 
drifttemperatur. Detta uppfylls om kabeln dimensioneras så att belastningsströmmen inte är 
högre än kabelns belastningsförmåga. 

Det andra villkoret reglerar vilket kortslutningsskydd som kan användas då det skall skydda 
vid jord- och kortslutning utefter hela kabelns längd mot den strömvärmepulsen som 
överströmmen orsakar. Hur stor strömvärmepulsen får vara beror på ledaraera, 
ledarmaterial, isolermaterial, ledarens temperatur vid kortslutningen samt varaktigheten på 
kortslutningen.  

Det tredje villkoret innebär att det skall kontrolleras att den största stötström som kan uppstå 
vid kortslutning inte skadar kabeln mekaniskt. Detta är i regel bara ett problem när kabeln 
skyddas av effektbrytare som inte är strömbegränsande.  
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3 Belysningsteori 
Inom belysningsteknik finns ett antal fackuttryck som ljusflöde ɸ, ljusstyrka 𝐼𝐼, 
belysningsstyrka 𝐸𝐸 och luminans 𝐿𝐿. Ljusflöde mäts i lumen och är ett mått på hur mycket 
ljus en ljuskälla avger. Ljusstyrka används för att beskriva hur ljusflödet sprids från armaturer 
eller andra ljuskällor. Belysningsstyrka är ett mått på stort ljusflöde som träffar en viss punkt. 
Luminans är ett mått på hur stor del av det tillförda ljuset som reflekteras [7]. 

Ett arbetsområdes krav på belysningsstyrka beror på vad för typ av arbete som skall utföras. 
Arbetsmiljöverket har riktlinjer för vilka värden på belysningsstyrkan som bör följas. 
Allmänbelysning i kontor bör vara minst 300 lux, platsbelysningen minst 500 lux. I 
konferensrum bör allmänbelysningen vara minst 200 lux, platsbelysningen 500 lux [8]. 
Belysningsstyrkan är inte det enda som påverkar hur människan upplever ljuskvaliteten. En 
viktig faktor för hur människan upplever belysningen är luminansfördelningen. Detta gör att 
val och placering av armaturer är särskilt viktigt i kontorsmiljöer. Val av färg och material på 
väggar och golv påverkar ljusåtergivningen i ett rum. Ett rum med mörka väggar behöver 
starkare belysningsstyrka än ett rum med ljusa väggar. Är det stora luminansskillnader kan 
det orsaka stress, trötthet och bländning [9]. 

Bländning kan orsakas av både stora luminansskillnader och starka ljuskällor. 
Obehagsbländning kan uppstå från armaturer inomhus, detta medför irritation och att 
blicken dras mot armaturen. Mindre lampor med hög ljusstyrka ställs det högre krav på för 
att de inte skall riskera att blända. Är väggar och tak ljusa minskar vanligtvis bländningen, 
detta är en anledning till att armaturer med både upp- och nedljus ofta används i kontorsrum 
[7]. 

I ett kontorsrum bör inte den installerade effekten överstiga 15 W/m2. Armaturen bör vara 
ljusreglerbar eller ha separat tändning för upp- och nedljus I konferensrum är ett styrsystem 
för fasta ljusscener lämpligt att använda [9]. 

Att spara energi i kontorsbyggnader kan göras på två sätt, det ena är att minska effekten, det 
andra är att minska brinntiden på armaturerna. Att använda sig av effektiva armaturer och 
ljuskällor i kombination med ett styrsystem bör prioriteras i nya anläggningar. Att styra 
belysningen med närvarostyrning är ett effektivt sätt att minska energiförbrukningen. Vistas 
ingen i lokalen kommer belysningen släckas efter inställd tid [7]. 

Utöver allmänbelysning behövs det i större byggnader även nödbelysning, till detta finns det 
två typer av armaturer. Den ena har till uppgift att belysa utrymningsvägar så personer säkert 
ska kunna ta sig ut. Den andra är lysande skyltar och kallas nödbelysning med piktogram, 
dess uppgift är att visa vägen och var nödutgångarna finns. Teckenhöjden på piktogrammet 
bör vara 5 % av läsavståndet. Nödbelysningen bestyckas med ett centralt placerat batteri och 
bör klara 60 minuters drift [7]. 
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4 KNX 

4.1 Bakgrund 
KNX-tekniken skapades och ägs utav KNX Association. KNX är en standard för hem- och 
fastighetsautomation för belysning, solskydd, säkerhetssystem, värme, ventilation, 
luftkonditionering, övervakning, larm, vattenkontroll och energiövervakning. För att 
säkerställa att alla produkter tillverkade för KNX är kompatibla med varandra oberoende av 
fabrikat finns det krav som måste uppfyllas för att de ska bli KNX-certifierade. Det första 
kravet är att produkten måste förstå KNX-protokollet, det andra kravet är att produkten 
skall kunna programmeras med hjälp av programvaran ETS [10, 11]. 

I en klassisk elinstallation styrs lasten direkt. Strömbrytaren eller sensorn är då anslutna direkt 
till lasten eller via ett installationsrelä. Funktionen hos lasten beror på hur ledningsdragningen 
är gjord. Används istället KNX styrs lasten indirekt. Alla enheter som utför ett arbete 
(sensorer) och kopplande enheter (aktorer) är sammankopplade via en gemensam busskabel. 
Vid manövrering av en tryckknapp skickas det en signal via busskabeln till den aktorn som 
tryckknappen blivit tilldelad som kopplar lasten. Programmeringen av alla enheter sker med 
hjälp av antingen ett datorprogram, ETS, eller med programmeringsknapparna på 
modulerna. Med KNX kan både inomhus och utomhus belysning tändas, släckas eller 
dimmras från olika ställen, antingen individuellt eller i grupp. Belysningen kan programmeras 
för olika ljusscenarion beroende på hur man vill att ljuset skall vara i rummet. Ansluts KNX 
till ventilationen kan rumstemperaturen regleras individuellt i varje rum, detta kan medföra 
energibesparingar då inte alla rum har samma värmebehov [11]. 

Används busskabel som överföringsmedium delas KNX-systemet upp i en hierarkisk 
struktur i linjer och områden, den maximala längden en linje kan vara är 1000 m. Antalet 
deltagare som kan anslutas beror på vilken spänningsförsörjning som används samt varje 
deltagares strömförbrukning. En deltagare i bussystemet kan vara en sensor eller aktor [11]. 

KNX-systemet matas med skyddsklenspänning på max 29 V och bussen separeras från 230 
V systemet [11]. 

4.2 ETS 
KNX Association förser KNX-standarden med ett konfigurationsverktyg vilket är ETS, 
Engineering Tool Software. Detta är ett tillverkaroberoende program som används på 
Windows plattform. ETS är en mjukvara som används för att skapa och konfigurera hem- 
och fastighetsautomations anläggningar i KNX utförande. Eftersom KNX är 
tillverkaroberoende kan alla produkter och databaser som är KNX-certifierade importeras i 
ETS [14]. 

Mjukvaran har funnits sedan 1993. Det finns fem olika versioner, där ETS 5 är den senaste. 
ETS 5 är bakåtkompatibel med samtliga versioner förutom den första versionen av 
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mjukvaran. Detta är för att kunna arbeta och redigera äldre projekt som är programmerade 
med äldre versioner av mjukvaran 

4.3 Installation 
Busskabeln som används skall vara isolerad och ha två tvinnade ledningspar med en 
kabeldiameter på 0,8 mm t.ex. YCYM 2 x 2 x 0,8 mm. Kabeldragningen skall vara i linje-, 
stjärn- eller trädstruktur. Busskabeln kan läggas tillsammans med kablar från andra kretsar i 
både rör och kanaler. Det är tillåtet att dra buss och elkablar till samma dosa, dosan måste då 
vara försedd med en skiljevägg för att garantera att säkerhetsavståndet mellan bussdelen och 
strömdelen erhålls. Säkerhetsavståndet är 4 mm vilket måste följas när busskabeln och 
kraftkabeln är uppskalad och inte längre omges av ett isolerande hölje [11]. 

4.4 Planering, projektering och idrifttagande 
När en KNX-anläggning projekteras anpassas den efter kundens behov, detta medför att det 
behövs en individuell och detaljerad planering. En väl utförd planering kommer spara både 
tid och pengar men även minska risken för missförstånd. Prisförslaget för anläggningen bör 
delas upp i installations- komponent- och programmeringskostnader [11]. 

4.4.1 Val och placering av sensorer 
Placeringen av sensorer bestäms vid projektering av anläggningen, om ingen specifik 
placering har bestämts placeras sensorerna direkt i rummet. Det finns många funktioner 
bland sensorer i KNX, t.ex. vanlig strömbrytning, dimring, olika ljusscener, styrning av jalusi, 
närvarostyrning. Funktioner väljs från kundens önskemål att kunna utföra styrningar från 
viss arbetsplats [11]. 

4.4.2 Val och placering av aktorer 
Aktorer väljs efter sensorer har valts då lämpliga aktorer väljs för att få önskad funktion. Det 
finns enheter som kan monteras i undertak, insättning i central, utanpåliggande och infälld i 
vägg. Enheterna bör placeras så de är lättåtkomliga [11]. 

4.4.3 Insättning i central 
Montering av enheter i centraler sker på en 35 mm DIN-skena. Inkoppling av KNX-kabel 
kan ske på två sätt.  

1. Via bussanslutningsklämmor 

2. Via dataskena och tryckkontaktsystem 

KNX-systemet ska isoleras mot alla strömkretsar som inte är PELV eller SELV-kretsar.  

Utvidgningar och ändringar av elektriska funktioner ska i KNX-system vara enklare än i 
konventionella system. Centralen ska vara större än vad som krävs av installationen för att 
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det i framtiden skall kunna utvidgas med nya bussenheter och inbyggda enheter. Topologi 
och vilka enheter som används bestämmer hur mycket extra plats som behövs. Enheter med 
stor avledningsförlust, som en dimreaktor ska placeras i den övre delen av centralen. För att 
få en bättre översikt rekommenderas att bussenheterna och de konventionella elektriska 
enheterna separeras i olika sektioner [11].  
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5 Programvaror 
Vid projektering av elinstallationer används olika datorprogram för att ta fram ritningar och 
göra olika beräkningar som är nödvändiga. Till layouterna för belysning, kanalisation, kraft 
och tele används ett CAD program. För kabeldimensionering och beräkningar för 
utlösningsvillkor används ett dimensioneringsprogram. 

5.1 EasyEL 
EasyEL är ett CAD-program som ägs och utvecklas av PK Data. Programmet är designat 
för att vara enkelt att förstå vilket gör det lättillgängligt. Programmet kan användas för att 
rita in väggar i befintliga ritningar samt att för att göra elinstallationsritningar. I 
elinstallationsritningen kan man lägga till olika lager där belysning, kanalisation, kraft och tele 
separeras, detta gör att alla ritningar samlas i samma datafil och de olika lagren enkelt kan 
tändas eller släckas [12]. 

5.2 FEBDOK 
FEBDOK utvecklas av det norska företaget NELFO och är ett program som används för 
dimensionering av elkablar och skydd i elanläggningar enligt svensk standard. Används 
FEBDOK i projekteringen kommer anläggningen att följa de föreskrifter och standarder 
som finns för elanläggningar [13]. 

FEBDOK kommer med en mängd funktioner, till detta projekt kommer följande funktioner 
användas: 

1. Beräkning av kortslutningsströmmar 

2. Beräkning av spänningsfall 

3. Dimensionering av kablar, skenor och skydd 

4. Kontroll av skyddets brytnivå och frånkopplingstid 

5. Kontroll av selektivitet 

6. Anläggnings dokumentation 
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6 Beskrivning av elsystemet för de nya lokalerna 

6.1 Beskrivning av nya lokaler 
I den nya anläggningsdelen skall det byggas sex stycken kontor, ett teknikrum, förråd och 
konferensrum (Se bilaga A). 

6.1.1 Kontor 
Arbetsborden i kontoren skall placeras så ljusinsläppet från fönstren infaller från sidan. 
Armaturen ovan arbetsbordet skall anslutas med stickkontakt för att det i framtiden skall 
vara enkelt att flytta armaturen. Det skall installeras fönsterbänkskanal längs med hela 
ytterväggen med kraft- och nätverksuttag. 

6.1.2 Teknikrum 
Teknikrummet kommer användas för arbeten med höga krav på belysningen. Vid 
arbetsbänken installeras det en nedpendlad armatur för arbetsbelysning. Det skall installeras 
installationskanal med tillgång till kraftuttag. Det skall finnas tillgång till likriktad 
klenspänning som matas via batteri till polskruvar, batteriets laddning skall vara timerstyrd 
och laddning skall ske på natten. 

6.1.3 Förråd 
I förrådet kommer den nya gruppcentralen placeras tillsammans med ett nätverksrack. Det 
skall installeras en vertikal installaionskanal med kraftuttag. 

6.1.4 Konferensrum 
I konferensrummet kommer det sitta en projektor ovan konferensbordet, detta medför att 
infällda armaturer kommer användas för att inte skymma projektorn. Projektorduken skall 
vara motorstyrd. Det skall installeras en golvbox under konferensbordet med tillgång till 
kraft-, nätverk- och mediauttag. Bredvid projektorduken skall det installeras en vertikal 
installationskanal med tillgång till kraft-, nätverk- och antennuttag. 

6.2 Belysningsplanering 

6.2.1 Styrning och val av armaturer 
De riktlinjer arbetsmiljöverket har på belysningens lux-värden styr valet av armaturer. Val av 
armaturer och beräkningar på ljustekniska resultat har offertförfrågningar skickats iväg till tre 
olika företag, offerten som valdes i arbetet kom från företaget Fagerhults Belysning Sverige 
AB. I offertförfrågan bifogades en kravspecifikation enligt uppdragsgivarens önskemål. 
Samtliga armaturer skall vara i LED- och DALI utförande enligt rekommendation från 
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Fagerhult (Belysningsritningar och armaturlittera, se bilaga B, C), där DALI är ett protokoll 
för digital kommunikation hos belysningsutrustning. 

Kontor 
Vid arbetsplatsen i kontoren skall det vara en nedpendlad armatur med dragdimbrytare med 
en effekt på 42 W. Armaturen heter DTI LED Type 2 och kan lysa med både upp- och 
nedljus för att skapa allmänbelysning och platsbelysning. Allmänbelysningen består av en 
infälld armatur, Pleiad Comfort G3, med en effekt på 21 W. Båda armaturerna styrs av en 
kronomkopplare vid ingången till kontoret. Allmänbelysningen dimras av tryckknappen och 
platsbelysningen dimras med armaturens dragdimbrytare. 

Teknikrum 
I teknikrummet skall det i undertaket sitta fyra stycken infällda armaturer för allmänbelysning 
med en effekt på 21 W vardera. Armaturen är av samma typ som allmänbelysningen i 
kontoren. Ovan arbetsbänken skall det sitta tre stycken nedpendlade armaturer med en effekt 
på 23 W vardera. Armaturen är av samma typ som den nedpendlade i kontoren dock utan 
dragdimbrytare. Styrning av samtliga armaturer sker med en närvarodetektor placerad i 
rummets centrum. 

Förråd 
I förrådet skall det sitta en armatur i undertaket med inbyggd närvarosensor med en effekt 
på 31 W. Armaturen heter AllFive LED. 

Konferensrum 
I konferensrummet skall det sitta fyra stycken infällda armaturer med en effekt på 35 W 
vardera. Armaturen heter Multilume Slim Delta. Armaturerna kan styras från två håll. Ena 
brytaren sitter vid ingången till rummet och är utrustad med åtta tryckknappar och IR-
mottagare. De åtta tryckknapparna är till för att styra olika ljusscener, IR-mottagaren är för 
att kunna dimra belysningen, starta olika ljusscener och för att styra projektorduken med 
hjälp av en fjärrkontroll. Den andra brytaren sitter bredvid projektorduken i en vertikal 
installationskanal och är utrustad med åtta tryckknappar. Brytarna kommer vara 
programmerade så de utför samma funktion från två ställen i rummet. 

Korridorer 
I korridorerna skall det sitta infällda downlights med en effekt på 19 W vardera. Armaturen 
heter Pleiad Evo. Armaturerna styrs av en närvarodetektor med inbyggd ljusreglering för att 
kontinuerligt kunna dimmra belysningen i förhållande till infallande dagsljus. 

6.2.2 Ljustekniska resultat 
I teknikrummet kommer belysningsstyrkan på arbetsbänken vara 750 lux. Allmänbelysningen 
kommer vara 500 lux (exempel på uträkningar i teknikrum, se bilaga D). 

I korridorerna kommer belysningsstyrkan vara 180 lux. 

I konferensrummet kommer belysningsstyrkan vid konferensbordet vara 600 lux. 
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I kontoren kommer belysningsstyrkan vid arbetsborden vara 500 lux. Allmänbelysningen 
kommer vara 200 lux. 

6.3 Beskrivning av funktionslösningar 
För att DALI armaturer skall kunna styras kan inte en vanlig dimaktor användas då den inte 
kan tolka de signaler som DALI armaturer skickar. Det som krävs är då en KNX DALI 
gateway. Det finns gateways som kan styra 64 DALI styrdon i 32 grupper med möjlighet att 
skapa upp till 16 olika ljusscener. Armaturerna kan anslutas i linje och styras individuellt då 
varje anslutningsdon adresseras individuellt (se figur 6.1). Tändning, släckning, ljusnivåer och 
felindikeringar skickas som digitala kommandon via DALI-slingan från KNX. Matningen till 
armaturerna kan vara konstant vilket innebär att det inte behövs extra relän för kraften [15]. 

 

Figur 6.1Principskiss för adressering av DALI-don. Källa: KNX konsulthandboken [15]. 

För att kunna styra projektorduken med KNX installeras det infällt i dosa en brytaktor av 
typen TXB602F. Denna ansluts till KNX-bussen och kraftmatas av en EKK 3G 1,5 mm2.  
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6.4 Beskrivning av elinstallation 

6.4.1 Inkommande värden från nätägare 
För att kunna dimensionera anläggningen behövs inkommande värden från nätägaren vilket 
till denna anläggning är Vattenfall som på begäran lämnade ut följande värden (se tabell 6.1). 

Tabell 6.1 Kortslutningsberäkningar från Vattenfall Eldistribution AB 

 Max 
kortslutningsströmmar 
[kA] 

Min 
kortslutningsströmmar 
[kA] 

Z 
[mΩ] 

3-polig kortslutning 6,594 5,422  

2-polig kortslutning 5,711 4,695  

1-polig kortslutning 4,913 3,893  

Förimpedans   50,42 

6.4.2 Sammanlagring 
För att kunna dimensionera utgående säkring i den befintliga centralen, A1N5, till den nya 
gruppcentralen, N5D2, måste utbyggnadens effektbehov räknas ut. 

Belysningen beräknas utan sammanlagringsfaktor och kan bestämmas exakt genom att 
addera alla armaturers förbrukning. 

Kontoren antas utrustas med en dator, bildskärm och övrig kontorsutrustning och att de 
används i alla kontor samtidigt, belastningen antas till 1A per kontor. 

I teknikrummet kommer det installeras ett trefas-uttag och detta skall vara användbart upp 
till 16 A och kommer beräknas utan sammanlagring. Laddning till batterier sker på natten 
vilket medför att strömförbrukningen inte sker när övrig utrustning används, detta gör att 
sammanlagringsfaktorn kan sättas till 0,1. 

Grupper med allmänuttag kommer inte användas till höga strömförbrukare och antas till 1 
A per grupp. 

Enligt FEBDOK:s belastningsberäkningar kommer den högsta strömmen i kraftmatningen 
till N5D2 vara i L2 på 26,8 A (se bilaga E). Kraftmatningen till N5D2 dimensioneras med 
en utökningskapacitet på 25 % över dagens förbrukning. Detta resulterar i att den matande 
kabeln skall klara av en ström på 33,5 A. Den valda kabeln klarar en belastningsström på 39 
A vilket ligger inom det kravet. 
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6.4.3 Kraftcentral 
Från den inkommande serviscentralen, A1, sker matningen idag via en Nexans FXQJ 
4x50/25 till undercentralen A1N5. Från A1N5 kommer den nya gruppcentralen N5D2 
matas av en EKKJ 4x10/10. N5D2 monteras 1800 mm till överkant från golv. N5D2 
placeras i förrådet på våning 1 (se bilaga F). I gruppcentralen installeras de aktorer och 
systemenheter som krävs för KNX styrningen.  

Kapslingen för den nya gruppcentralen kommer innehålla tre rader med plats för 18 moduler 
styck, av dessa kommer 37 modulplatser användas och resten vara reserv för framtida 
utbyggnader. Centralen bestyckas med jordfelsbrytare, huvudbrytare och dvärgbrytare (för 
gruppförteckning, se bilaga G). Trefas-uttaget i teknikrummet skyddas av en trepolig 
dvärgbrytare med C-karakteristik, enligt selektivitetsanalysen i FEBDOK kan säkringen i 
A1N5 lösa ut vid fel. Blir det ett problem i framtiden kan istället en dvärgbrytare med B-
karakteristik användas. 

För att KNX systemet skall fungera krävs det ett spänningsaggregat. Aggregatet är avsett för 
att monteras på DIN-skena och har inbyggd drossel för generering och övervakning av 
systemspänningen i bussystemet. I centralen monteras även KNX DALI gatewayen. 

6.4.4 Nätverksrack 
Nätverksracket placeras i förrådet i den nya anläggningsdelen (se bilaga F). Detta kommer 
att kopplas ihop med inkommande fiber i skåp SUS 434 placerat på övervåningen, med hjälp 
av fiberkabel. Det nya nätverksracket kommer vara ett väggskåp som bestyckas med en 
fiberpanel och en patchpanel som döps till AA01 (för kabellista, se bilaga H). 

6.4.5 Kanalisation 
I kontoren samt teknikrummet kommer det installeras installationskanal. I kontoren 
monteras de med överkanten i höjd med fönsterbrädan. I teknikrummet monteras 
installationskanalen 1220 mm ovan golv till överkant på kanalen. I konferensrummet ska det 
installeras en vertikal installationskanal bredvid projektorduken. Vid den tänkta platsen för 
konferensbordet installeras det en golvbox med plats för fyra stycken uttagsbrunnar för kraft, 
sex nätverksuttag, ett uttag för HDMI, VGA och 3,5 mm för ljud (se bilaga I). 

Under- och övervåningen förbinds med VP-rör från förrådet upp till ovan undertaket på 
våning två utanför konferensrummet, VP-rören går dock inte genom bjälklaget p.g.a. 
brandtekniska skäl. Infällda kopplings- och apparatdosor förbinds med flexrör. 

6.4.6 Kabelstege 
Idag finns det befintliga kabelstegar som kommer sitta ovan undertaket på våning två i den 
nya anläggningsdelen. Från dessa utgår de nya kabelstegarna på övervåningen. Kabelstegarna 
kommer sitta ovan undertak och pendlas ner 300 mm och placeras så det finns möjliga 
kabelvägar till alla rum. Kabelstegarna kommer vara 300 mm breda, på dessa monteras det 
även teleränna för att separera kraft- och teleinstallationerna (se bilaga I) 
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6.4.7 Ledningsdragning 
Mellan de infällda vägguttagen kommer ledningsdragningen bestå utav FK 1,5 mm2 i 
flexslang. Kablar som går på kabelstege och i installationskanaler måste vara isolerade och 
kommer vara i utförandet EKK. Fönsterbänksuttagen i kontoren fördelas med en separat 
fas till varje kontor, detta för att inte alla kontor ska bli strömlösa om matningen till något 
kontor behöver brytas. Trefas-uttaget i teknikrummet matas av en EKK 5G 2,5 mm2, 24 V 
uttagen matas av en EKK 3G 1,5 mm2 via en batteriladdare. 

Till armaturerna ansluts en 5G 1,5 mm2 kabel, ledarna skall vara, fasledare, neutralledare, 
jordledare och två stycken styrledare. Styrledarna ansluts i ena änden till DALI ingångarna i 
armaturen och till DALI gatewayen i andra änden (se figur 6.2). 

 

Figur 6.2 Principskiss över DALI-slinga och kraftmatning. Källa: KNX konsulthandboken [15]. 

Nätverkskablaget kommer bestå av Kat.6 kabel i utförandet F/UTP, varje RJ-45 uttag ansluts 
med en enskild kabel. 

KNX sensorerna kommer kopplas ihop med busskabel i serie (se bilaga J). 

I datarummet på plan två finns det en befintlig förstärkare för antennuttag. Bredvid denna 
monteras en ny förstärkare som matas från en splitter i den befintliga förstärkaren. Från den 
nya förstärkaren matas antennuttaget i konferensrummet av en koaxialkabel. 

Hänvisningsarmaturerna matas av en EKK 3G 1,5 mm2. 

6.4.8 Apparatfördelning kraft- och teleinstallationer 
I kontoren skall det i fönsterbänkskanalerna installeras två stycken trevägsuttag vid 
arbetsplatserna. Vid dörrarna in till kontoren installeras ett vägguttag 200 mm ovan golv och 
ett uttag vid innerhörnet på motsatt sida av dörren in till kontoret. I fönsterbänkskanalerna 
skall det även installeras ett tvåvägs RJ-45 uttag (se bilaga K, L). 
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I korridorerna installeras det ovan undertaken kraftuttag samt ett envägs RJ-45 uttag för 
trådlösa accesspunkter, detta för att det skall finnas tillgång till Wi-Fi. I korridoren på 
undervåningen installeras det ett städuttag, på övervåningen installeras det två stycken, de 
monteras 800 mm ovan golv. 

I teknikrummet skall det i installationskanalen installeras ett trefas uttag, tre stycken 230 V 
uttag med tre uttagsbrunnar och två stycken batterimatade 24 V uttag. 

I konferensrummet installeras det i mitten av rummet en golvbox. I den vertikala 
installationskanalen installeras det ett tvåvägsuttag för kraft, ett antennuttag och två stycken 
RJ-45 uttag. Ovan undertak installeras det en brytaktor till projektorduken, samt ett kraftuttag 
och envägs RJ-45 uttag för projektor. 

Utöver de vägguttagen som installeras i installationskanaler fördelas i varje rum tvåvägs uttag 
200 mm ovan golv i enlighet med svensk standard. 

6.5 Demontering av befintlig installation 
Vid den tänkta platsen för utbyggnaden finns det idag befintlig elinstallation som behöver 
demonteras innan nybyggandet kan börja. 

Det som behöver rivas är: 

• 12st armaturer 

• 3st säkerhetsbrytare 

• 2st vägguttag 

• 2st trefasuttag 

• 1st rökdeckare 

• 1st IR-deckare 

För att det skall vara möjligt att styra den befintliga belysningen i Area IV måste dagens 
strömställare flyttas till dörren på plan ett och kompletteras med ytterligare strömställare vid 
trappan på plan två. 
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7 Diskussion 
De föreskrifter och standarder som finns att följa kan vara svåra att tyda och välja ut relevant 
information för en specifik anläggning. Sammanställningen av föreskrifter och standarder var 
till stor hjälp vid projekteringen av installationsritningarna då svaren på de frågor som dykt 
upp finns i standarderna. 

Då detta arbete inte skulle resultera i färdiga byggnadsritningar utan ett förslag på hur 
anläggningen skulle kunna se ut kan ett eventuellt slutresultat se annorlunda ut. 
Rumsfördelningen blev bra med tanke på de önskemål uppdragsgivaren hade men placering 
av fönster och dörrar är något som eventuellt ändras om en arkitekt ritar det. 

Då planering av belysningsinstallationer inte ingår i utbildningen var det till stor hjälp att få 
färdiga offerter med tillhörande beräkningar av företag som arbetar med det dagligen. 
Offertförfrågningar på belysningen skickades iväg till tre olika företag, Fagerhult, Solar och 
Storel. Fagerhult lämnade offerten med den bästa lösningen när det kom till armaturval och 
styrning.  

Att kombinera KNX och DALI var en bra lösning då det inte krävdes så mycket kabel och 
de funktioner som önskades för adressering av armaturer och belysningsgrupper gick att få 
till med denna kombination. Installationen blir dock dyrare än en klassisk installation då 
enheterna för KNX är dyrare, detta medför att man får överväga om det är värt den extra 
kostnaden. Uppdragsgivaren hade i det här specifika fallet egna motiveringar till att använda 
just KNX, vilket gjorde att det valdes i denna projektering. Att projektera KNX utan 
förkunskaper krävde en del undersökning för att förstå hur det fungerar, konsulthandboken 
för KNX var till stor hjälp för att förstå hur KNX och DALI kan kombineras. 

Från början var det tänkt att EL-Vis skulle användas för att beräkna belastningsförmåga, 
spänningsfall och utlösningsvillkor, efter att ha pratat med vår handledare som 
rekommenderade FEBDOK användes det istället. FEBDOK var smidigt att använda då det 
i programmet går att välja fabrikat på säkringar vilket gör att uträkningarna blir mer exakta. 

Anledningen till att en dvärgbrytare med C-karakteristik valdes istället för en med B-
karakteristik till trefas-uttaget i teknikrummet är för att tungstartade laster skall kunna 
anslutas till uttaget. 

Att få in 24 V DC uttag i teknikrummet var ett större problem än väntat då det inte finns 
färdiga lösningar för kraftförsörjning och montage av uttag. Detta hjälpte Midroc till med 
för att få till en lösning som var anpassad efter deras behov. 

Anser uppdragsgivaren att materialkostnaden blir för hög finns det material att ändra på, 
belysningen är ett exempel på detta. Då val av armaturer gjordes av Fagerhult är det möjligt 
att billigare alternativ finns.  
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8 Slutsatser 
Att styra belysning med en kombination av KNX och DALI är ett bra sätt att kunna 
skräddarsy funktioner efter behov. Vill man i framtiden utöka KNX installationen går det att 
göra med styrning av värme, ventilation, inbrotts- och brandlarm. Att styra belysningen med 
KNX i en liten anläggningsdel jämfört med en klassisk installation kan enligt författarna bli 
dyrare än nödvändigt. Att uppdragsgivaren kan utöka kompetensen på företaget med 
kunskap inom KNX kan däremot leda till att man breddar sitt kunskapsområde och kan 
utföra projekt där KNX ingår. 

Med de armaturer som valts har kraven på belysningsstyrka enligt Arbetsmiljöverkets 
riktlinjer uppnåtts. Anläggningen är projekterad enligt svensk standard och uppfyller kraven 
för god elsäkerhetsteknisk praxis. 

Målet med arbetet var att rita layouter för belysning-, kanalisation-, kraft- och 
teleinstallationer i en eventuell ombyggnation i befintlig anläggning och att ta fram ett 
kostnadsförslag för material. Ritningarna uppfyller de önskemål uppdragsgivaren hade vid 
projektstart och det tillhörande kostnadsförslaget ger ett bra underlag för beslutet om 
uppdragsgivaren vill fortskrida med projektet. 

I konferensrummet sitter armaturerna infällt i undertaket för att inte skymma projektorn. 
Det skall installeras en golvbox i rummets centrum med tillgång till kraft-, nätverk- och 
mediauttag som sammanbinds med projektorn. Bredvid projektorduken monteras det en 
installationskanal med kraft-, nätverk- och antennuttag. 

Kontoren förses med fönsterbänkskanal med kraft- och nätverksuttag. Vid arbetsbordet 
kommer det installeras en nedpendlad armatur och allmänbelysning vid ingången till 
kontoret. 

Teknikrummet förses med installationskanal vid arbetsbänken som bestyckas med kraftuttag 
för klenspänning, enfas och trefas. Belysningen vid arbetsbänken kommer bestå av 
nedpendlade armaturer, allmänbelysningen består av infällda armaturer. I teknikrummet styrs 
belysningen av närvarosensor. 

I förrådet kommer gruppcentralen för den nya anläggningsdelen placeras tillsammans med 
ett nätverksrack. Det kommer monteras en vertikal installationskanal med tillgång till 
kraftuttag. Belysningen består av en armatur med inbyggd närvarosensor. 

Korridorernas belysning kommer styras med närvarosensor med inbyggd ljusreglering. I 
korridorerna installeras det även städuttag och ovan undertaket installeras det kraft- och 
nätverksuttag för trådlös accesspunkt.   
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