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ELSÄKERHETSEXAMEN 2 
20.4.2017 
SVARSSERIE 
 
 Examen består av två delar. 
 
 För avlagd examen krävs separat för båda delar ca 2/3 av det maximala poängtalet. 
  
 
 Besvara alternativuppgifterna genom att anteckna 
 
   +   om du anser att påståendet är rätt, och 
 
   –    om du anser att påståendet är fel, eller 
  
          ingenting, om du är osäker på påståendets riktighet. 
 
 Alternativ- och kompletteringsuppgifterna bedöms så, att för rätt svar får du  

2 poäng/påstående.  Svarar du fel på påståendet eller kompletteringsuppgiften, får du en 
felpoäng. För tomt streck får du 0 poäng. 

 
 För skriftliga uppgifter och räkneuppgifter får du för helt rätt svar det poängtal som finns inom 

parentes bredvid uppgiften. 
 

I skriftliga uppgifter räcker det inte med att endast hänvisa till någon paragraf i bestämmelserna. 
 
 För att avlägga examen behöver du ca 2/3 av det maximala poängtalet. 
 
 Examensfrågorna har avfattats ur den utgångspunkten att de besvaras enligt kraven i de 

publikationer som ingår i examenskraven. Det är skäl att fästa uppmärksamhet vid orden alltid 
och minst, vilka kan ändra på påståendets innehåll. 

 

 De publikationer som ingår i examenskraven får vara framme vid tillfället. Ytterligare får man 

använda litteratur och annat material som gäller branschen, dock inte beräkningsexempel eller 

uppgiftsserier från tidigare examina. En dator får inte användas under examen.  
          Namn ___________________________________________________________                                                                              
 (Vänligen texta) 
          Födelsetid ________________________________________________________                                                                             
 
          Adress och telefon __________________________________________________                                                                             
           

Underskrift  _______________________________________________________                                                                                  
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DEL I:  Uppgifterna 1 – 9     Max. poängtalet: 56. 

 Minsta poängtalet som krävs för avlagd examen: 37 

 
1.  Besvara följande påståenden enligt anvisningarna på framsidan. 

 
  +      För en anläggning av elanläggningsklass 2d krävs ett underhållsprogram för 

upprätthållande av elsäkerheten. 
 

  -    När en del av ett bostadshus består av en affärslokal vilken som skyddsanordning har ett 
överströmsskydd med märkström på 35 A, ska på elanläggningen i affärslokalen utföras 
en periodisk besiktning.  

 
   +    Samma person får vara utsedd till ledare av elarbeten för högst tre verksamhetsutövare 

samtidigt. 
(EsL 1135/2016; 48, 49 och 58 §) 

 
 
2. En elentreprenör har utfört elinstallationerna i ett nytt kontorshus vilket som 

skyddsanordning har ett överströmsskydd med märkström på 63 A. I så fall  
 

  +   ska på elanläggningen utföras en ibruktagningsbesiktning.  
 

  -   ska på elanläggningen utföras en certifieringsbesiktning innan anläggningen tas i bruk 
för sitt egentliga bruksändamål. 

 
  +     ska den som utför en certifieringsbesiktning ska på huvudcentralen eller på motsvarande 

ställe fästa en besiktningsdekal.  
(EsL 1135/2016: 43, 45 och 46 §; SRf  1431/2016, 3 och 4 §) 

 
3. Som övervakare av elsäkerheten under tiden arbete utförs kan vara en person 

 
  +   som arbetar som företagets ledare för elarbeten.  

 
  +   som i enlighet med förordningar är kapabel att självständigt utföra elarbeten inom sin 

egen bransch.  
 

  -   som är en studerande inom elbranschen och ännu inte har någon erfarenhet av 
elbranschen.  

 
 (SFS 6002/Bilaga X.6, X.4) 
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4. För en industrifastighet vars anslutningseffekt överskrider 1 600 kVA 
 

  +   ska utses en driftsledare. (EsL 1135/2016, 60 §) 
 

  +   ska ändringsarbete av elinstallationer alltid genomgå en ibruktagningsbesiktning.  
(EsL 1135/2016, 43 §  

 
  -   ska ändringsarbete av elinstallationer alltid genomgå en certifieringsbesiktning. 

(EsL 1135/2016, 45 § och SRf 1434/2016, 6 §)  
 
 
5. Att byta en greppsäkring med spänning är inte typiskt men ibland nödvändigt, t.ex. 

i allmänna distributionsnät. Vilka förutsättningar sätts på arbetet? (8 poäng) 
 
 Det är orimligt svårt att göra strömkretsen strömlös. (2 poäng) 
    
 Den fackkunniga person inom elbranschen som utför säkringsbytet är instruerad speciellt 

för detta arbete (2 poäng).  
 
 Man använder ett greppsäkringshandtag med skyddsärm och ansiktsskydd. (2 poäng) 
  
 För arbetet ska det finnas ett temporärt eller ett permanent tillstånd utfärdat av den 

person som ansvarar för arbetsprestationen. (2 poäng) 
 (SFS 6002/7.4.1) 
  

 
  



Tukes/Leila Öhman tfn 029 5052 592 2.1 /2017 4 (9) 
 

 
6. Vid luftledningar 
 
  +   ska det minsta avståndet från en grävmaskins arbetsområde till en AMKA-ledning vara 

minst 0,5 m. 
 
  -   är måttet till yttre gränsen av riskområdet vid arbete med spänning nedanför en AMKA-

ledning 0,5 m. 
  
  +   när man arbetar på metallisk stege ska det minsta avståndet från stegen till en AMKA-

ledning vara minst 0,5 meter. 
 (SFS 6002/Bilaga Z/ Z.2.1 och bilaga Y/Y.1) 
 

7. Som krävande arbete med spänning anses 

   -    arbete med skyddande lågspänning vilket innebär stor kortslutningsfara.  
 
   +    reparations- och ändringsarbeten i ställverk som saknar beröringsskydd. 
 
   +    arbeten på friledningar 

(SFS 6002/Bilaga Y.9) 

 
8. Besvara följande påståenden enligt anvisningarna på framsidan: 
 
   -   En fackkunnig person inom elbranschen får alltid byta en greppsäkring i strömförande 

tillstånd när vid arbete används ett greppsäkringshandtag. 
(SFS 6002/7.4.1) 

 
  +   Om säkringsutbytet innebär speciell risk får säkringen utbytas endast av en fackkunnig 

person inom elbranschen.  
(SFS 6002/7.4.1) 

 
  +   En greppsäkring får bytas av en instruerad person när säkringen kan bytas utan spänning i 

en lastbrytare eller genom att öppna frånskiljningskopplaren på matningssidan.   
(SFS 6002/7.4.1) 
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9. Vilka saker ska nämnas i protokollet om ibruktagningsbesiktning? (6 poäng)   
 

anläggningens identifieringsuppgifter (1 poäng) 

 

utredning om att anläggningen stämmer överens med stadganden och föreskrifter 
(1 poäng) 
 
tillämpliga standarder och en utredning i fråga om eventuella avvikelser (1 poäng)  
 
allmän beskrivning av besiktningsmetoderna samt besiktnings- och provningsresultat 
(1 poäng) 
 
underskrift av den som utfört besiktningen (1 poäng) 
 

 namnet på och kontaktuppgifterna för ledaren av elarbeten (1 poäng) 
 

 (SRf 1434/2016, 4 §) 

 
  



Tukes/Leila Öhman tfn 029 5052 592 2.1 /2017 6 (9) 
 

 
 

DEL II: Uppgifterna 10 – 19  
Max. poängtalet: 68  

Minsta poängtalet som krävs för avlagd examen: 45. 
 
10. Vid köksrenovering måste man installera nya gruppledningar för uttag. 

Gruppledningarna ansluts till en gammal, på 1970-talet installerad fördelningscentral. 

Ett av uttagen ska förläggas i undre skåpet för diskmaskin och två ovanför diskbänken 

i sidled på 0,5 m avstånd från diskhokanten. Enligt föreskrifterna  

  -         ska uttagen skyddas med jordfelsskydd med högst 30 mA märkutlösningsström. 

  +      ska gruppledningarna ha en separat skyddsledare. 

  -       ska uttagen som förläggs ovanför diskbänken vara av minst kapslingsklass IPX4. 

 (SFS 6000-4-411.3.1.1, SFS 6000-8-802, SFS 6000-8-804) 

 
11. I medicinska utrymmen gäller:  
  
   +      Ett TN-C-system får inte användas i medicinska utrymmen och inte efter huvudcentralen i 

byggnader inom hälsovårdsområdet.  
 
    +    Användningen av elektrisk separation för matning av fler än ett bruksföremål är inte 

tillåten.  
 
    -     I högst 32 A gruppledningar i medicinska utrymmen ska användas jordfelsbrytare med 

högst 30 mA märkutlösningsström.  
 
(SFS 6000-7-710.312.2, 710.410.3.6 och 411.4) 

 
 

 12. I vardagsrummet för en bostadslägenhet finns vanliga uttag av klass 0. Det behövs dock 
fler uttag för rummet. Enligt föreskrifterna kan man i rummet installera   

  +        uttag avsedda för anslutning av klass II materiel.  

  +       uttag av klass 0. 

  -         ett med felströmsskydd försett jordat uttag på två meters avstånd från ett uttag av 
klass 0.  
(SFS 6000-8-802-41.10, bilaga 802B)  
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13. Vid en nyinstallation i bad- och duschrum  

  -       ska installationshöjden för ett uttag vara minst 1,7 m.  

  +       ska alla kretsarna, belysningen medräknad, skyddas med högst 30 mA jordfelsbrytare. 

  +       kan en ljusarmatur installeras i sidled på 0,8 m avstånd från dusch. 

(SFS 6000-7-701) 

 
14. I medicinska utrymmen gäller: 
 
  +   I nya installationer ska ledningssystemen bestå av kablar som uppfyller kraven i EN-

standarderna om brandspridning för buntade vertikala kablar, halogenfria kabelmaterial 
och liten rökutveckling.  

 

  -  Alternativt kan ledningssystemen skyddas med konstruktioner av minst 
brandsäkerhetsklass EI60. 

 

  +     I utrymmen av grupp 1 och 2 ska ljusarmaturer matas med minst två separata matningar, 
varav den ena ska anslutas till reservkraftssystemet.  
 

 (SFS 6000-7-710.52, 710.559.101) 

   
 

15. I elinstallationer för bastu 
 

   -    ska alla strömkretsarna skyddas med en eller fler jordfelsbrytare. 
 

   +    ska belysningskopplarna placeras utanför basturummet. 
 

   +    kan det för elmateriel i vissa fall krävas kapslingsklass IPX5.   
(SFS 6000/703 415, 536.5, 512.2 ) 
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16. På byggnadens utgång måste man av tvingande skäl placera andra ledningssystem än 
de som matar anläggningar som är belägna på utgången. Dessa ska skyddas på ett av 
nedanstående sätt.  
 

  +     Vid ledningssystemet används kablar som uppfyller kraven i provningsstandarderna 
EN 60332-3 (bränder i kabelknippen), EN 50267 (halogenfria kabelmaterial) och EN 
61034 (liten rökutveckling). 
 

  +      Ledningssystemen skyddas med en konstruktion av brandsäkerhetsklass av minst EI 30 
som byggs av obrännbart eller nästan obrännbart byggnadsmaterial.  
 

  -       Man tillämpar någon annan metod som har ett förordnande utlåtande av Säkerhets- och 
kemialieverket (Tukes).  
(SFS 6000-4-422.2.1) 

 

17.  I ett brandfarligt utrymmer förekommer så mycket damm att på elmateriel kan 
anhopas obrännbar damm i farlig mängd. Elinstallationerna ska uppfylla följande krav: 

 
  -        Ljusarmaturerna ska ha kapslingsklass av minst IP 6X. 

 
  +       Kopplingsanordningar som används för styrning av belysning (230 V) ska ha 

kapslingsklass av minst IP 5X. 
 
 +       Punktljusarmatur med 200 W effekt ska vara på minst 0,8 m avstånd från brännbart 

material. 
  (SFS 6000/4-42-422.3.8, 4-422.3.3, 4-422.3.1) 

 
18. Vid anläggningar för högst 1000 V  
 
  -    rekommenderas för det fria anslutningsutrymmet för en 35 mm2 AMCMK- kabelutgång  

minst 200 mm.  
(SFS 6000/729X.6) 
 

  +   får som basskydds- (beröringsskydds)metod användas placering utanför armräckvidd på 
minst 2,5 m höjd från golvet, om centralen finns i ett driftrum.  
(SFS 6000/729.410.3.7) 
 

  +     ska installationshöjden för en proppsäkring i en fördelningscentral vara minst 1,7 m, om 
centralen finns i ett olåst utrymme i en bostad.  
(SFS 6000/729X.5) 
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19. En gruppcentral har 30 A strömförbrukning, cosφ = 0,92 ja U = 400 V. Dimensionera 
gruppledningen för TN-S-systemet och smältskydd av gG-typ som skyddar den mot 
överbelastning, när temperaturen längs hela installationen är +35 °C. Kabeln har först 
förlagts på en perforerad kabelhylla lod- och vågrätt bland fem andra kablar (alla 
berör varandra). Hyllor har byggts två ovanpå varandra  längs hela sträckan på 
300 mm avstånd från varandra. Den resterande sträckan går kabeln infälld i ett rör 
som är förlagt ensam i en värmeisolerad vägg, dock inte inne i isolationen. Som kabel 
används en jordkabel av AMCMK-typ. (10 poäng) 
 
Typiska 5-ledarkablar av AMCMK-typ (4x16+10, 4x25+16, 4x35+16, 4x50+16, 
4x70+21). 
 
Om slingimpedansen i början av Zk-ledningen är 0,555 Ω, hurdant värde lk för 
kortslutningsström vid gruppcentralen kommer du fram till när stigningens längd är 
40 m? Vad kan man bedöma av det här med hänsyn till fem sekunders 
bortkopplingstid? (4 poäng) 

 
Svar: 
Centralens effektbehov är 30 A varför som överlastskydd väljs 35 A smältskydd av gG-typ. 
 
När man använder ett 35 A smältskydd krävs det av kabeln 39 A belastningsförmåga. (C52.1) 
 
Korrektionsfaktorer: 
 
Temperaturen +35 °C =>   0,88  (B52.14) 
Perforerad kabelhylla vågrätt, 6 kablar   0,73                               (B52.20) 
Perforerad kabelhylla lodrätt, 6 kablar    0,71                                (B52.20) 
 
Högsta kravet på belastningsförmåga för hyllan (lodrätt): 
39 A / (0,88 x 0,71) = 62 A 
 
Kravet på belastningsförmåga vid infälld förläggning: 
39 A / 0,88 = 44 A 
 
Area vid hyllan (B52.5) =>   16 mm² (65 A) 
Area vid infälld förläggning: (B52.2) =>  25 mm² (56 A) 
 
Som kabel väljs AMCMK 4x25+16                    (10 poäng) 
 
Av stigarledning orsakad ökning av slingimpedans: 
(1,489 Ω/km + 1,415 Ω/km) x 0,04 km = 0,116 Ω 
 
Slingimpedans vid central: 
0,555 Ω + 0,116 Ω = 0,671 Ω, som motsvaras av kortslutningsström: 
Ik = (c x U) / (√3  x Z) = (0,95 x 400 V) / (√3 x 0,671 Ω) = 326 A    
 
För att ett 35 A smältskydd av gG-typ ska fungera i 5 sekunder behövs 165 A kortslutningsström, vilket innebär att 
skyddet fungerar på avsett sätt. 
  (4 poäng) 
 

 




























