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Information om elsäkerhet och
elinstallationer till Dig
som bor i bostadsrätt!

Elektricitet, en av de mest naturliga delarna i vårt dagliga liv. Vi tänder lampan på
morgonen, fixar kaffe och te under tiden som vi hämtar kyld mjölk och fil från
kylskåpet.

Vi tar det for givet att det skall finnas ström i uttagen och att det inte skall hända
något när vi ansluter vära apparater och maskiner, men...
Du som bostadsrättsinnehavare har också ett ansvar. Ett ansvar som innebär att du
skall sköta bostadens elinstal'lation på rätt sätt. Så här ligger det till!

EI är

farligt

-

var försiktig!?

En vuxen person som samtidigt berör en strömftirande del och jord, och strömmen passerar genom
bröstkorgen under mer än några sekunder, löper
mycket stor risk att skadas allvarligt eller t o m
avlida.

Det finns ingen säker gräns lor vad en person i det
fallet klarar av. Vid strömmar överstigande l0 milliampere (10 mA: tiotusendel av en ampere) är risken mycket stor attfa hjärtkammarflimmer och fastna. Barn tål dessutom lägre strömsfyrka än yuxna.

Alla elanläggningar har någon form av säkring, som
i ffirsta hand är till for att skydda anläggningen mot
överström och kortslutning d v s överhettning och
brand. Med tanke på den låga strömstyrka människan tåI, ger säkringar ett mvcket dåliet personskydd. För att nå högst möjliga
person- och brandskydd i en elanläggning krävs att en jordfelsbrytare installeras.
Jordfelsbrytaren hjälper mot all ström som tar fel väg oavsett om det beror på fellaktig materiel eller om man berör något som är strömftirande.

Anvä nd jordfel sbryta re!

Den minskar avsevärt risken för
elolyckor och elbränder!

Vem är innehavare?
Med innehavare menas den fusiska person vilken har
bestämmanderätt över elanläggningen. Innehavaren
har ansvar ftir att sköta sin elanläggning.

Gränser mellan olika innehavare i en bostadsrätt:
Bostadsrättslagen reglerar gränsdragningen mellan den elanläggningen som foreningen respektive den enskilde innehavaren ansvarar ftir. Dessa regler kan sedan
forfydligas i en bostadsrättsftjrenings stadgar. Normalt inom en bostadsrättsforening gäller:

.

Föreningen är innehavare av elanläggningar i gemensamhetsutrymmen, garage,
lekplatser samt den del i en elanläggningen i en bostadsrätt som inte är synlig
(tex. elledningar i väggar, golv och tak) och ansvarar ftjr skötsel av dessa.

.

Den enskilde bostadsrättsägaren är innehavare av den del av elanläggningen i
lägenheten/bostaden som är synlig och ansvarar for skötsel av denna.

Vad innebär ansvaret
Elanläggningsansvaret innebär folj ande

?

:

.

Innehavaren är skyldig att genomlora fortlöpande tillsyn for aff upptäcka fel
och brister på sin elanläggning så att den ger betryggande säkerhet åt person,
husdjur och egendom.

.

Innehavaren är också skyldig att göra en periodisk tillsyn som är en noggrannare kontroll och som skall anpassas efter elanläggningens utfiirande och användning.

Varför är det viktigt att sköta sin
elanläggning?
En elanläggning som sköts på rätt sätt
har flera fiirdelar:

.
.

Förhindrar brand och skador på fastigheten, bostaden eller elanläggningen.
Förhindrar olyckor och skador på personer och husdjur.
Minskar kostnader for forstörd materi-
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Förhindrar och minimerar risken att
felaktig elmateriel installeras eller används.

Fel och brister upptäcks på ett tidigt stadium.

Vem får utföra elinstallationsarbete?
Att reparera eller byta elmateriel i den fasta elinstallationen, s k elinstallationsarbete, kräver i de flesta fall elbehörighet av något slag. Det kan vara värt att påpeka
att elbehörighetskrävande elinstallationsarbete som utforts av person utan elbehörighet och som eventuellt fororsakar brand sannolikt inte ersätts av forsäkringsbolagen.
Samtidigt fär vi bl.a. i tidningar och olika program på TV lära oss hur man själv
kan fixa både det ena och det andra i den egna bostaden. Man kan tyvärr också å
känslan av ati det är fritt fram att utfora olika typer av elinstallationsarbeten vilket
kan ge felaktiga signaler till personer med otillräcklig kunskap inom elområdet
eller om ellagstiftningens krav.
På marknaden forekommer godkänd elinstallationsmateriel från ett antal olika
länder inte minst lågprisländer, vilket naturligtvis innebär ett for kunden tilltalande pris. Man måste dock vara medveten om att även om all elmateriel som erduds
är godkänd kan kvaliteten variera högst avsevärt, och lor en icke fackman kan det
vara svårt att avgöra skillnaden.

Enklare elinstallationsarbete får man dock utfora utan elbehörighet under forutsättning att man har tillräckliga kunskaper och vet hur man skall göra. I de flesta
välsorterade varuhus finns numera ett brett utbud av elmateriel för elinstallationsarbete t ex elcentraler, installationsrör och eldosor m.m.
Har Du tillräckliga kunskaper om hur nedanstående arbete utftirs på ett säkert sätt får Du byta ut
nedanstående typ av materiel mot likvärdig:

Glödlampa och lysrör.
Fast ansluten ljusarmatur i torra utrymmen
Säkrin g (proppsäkring)
Stickpropp och uttag på fiirlängningskabel
Sladdmonterad strömbrytare
InI?illda och utanpåliggande vägguttag
fiordade och i icke jordade)
Inf?illda och utanpåliggande ström brytare

Iltför inget elektriskt arbete om

Du inte har tillräckliga kunskaper,
Du kan utsätta Dig själv och Din omgivning för livsfara!

Nya elanläggningar r nya risker...
Det moderna boendet och det ökande användandet av nya elprodukter i bostäderna ställer större krav på rutiner när det gäller kontroll av säkerhet och användande.
I takt med ftirändringar och renoveringar i bostäderna krävs också att elanläggningen anpass€rs till de nya krav som gäller.

Exempel på liirändringar:

.

Att lägga in klinkergolv i ex. hall där
det tidigare låg plastmatta eller trägolv

ställer krav på att allauttag skyddsjordas i det aktuella utrymmet.

.

Om man installerar värmeslingor i golv
är det krav påjordfelsbrytare.

.

Tillverkarna av Datoreq LCD eller
Plasma-TV och andra moderna elutrustningar ställer ofta krav pä att dessa produkter ansluts i skyddsjordade uttag.

.

Nya tvättmaskiner, torktumlare, ugnar
och övriga vitvaror är oftast anslutna med stickpropp i vägguttag. Om man tidigare har haft en äldre maskin/produkt som varit fast ansluten till ett trefassystem måste man ftilja tillverkarens anvisningar vid installation av den nya maskinen.

Kunskap om elsäkerhet
är inte tungt att bära!
Elsäkerhetsverket är den myndighet i Sverige som arbetar
med elsäkerhet flor att ftirebygga att människor och egendom skadas av el.
Elsäkerhetsverket arbetar också ftir att elektriska apparater
och elinstallationer är konstruerade och utftirda på ett sådant sätt att de inte stör utrustning lor radio och telekommunikation och andra apparater.
På Elsäkerhetsverkets hemsida finns mer information om
elsäkerhet. Dessutom har Elsåikerhetsverket gett ut en bok
som behandlar elsäkerhet ur ett vardagsperspektiv. Liis den!
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Mer information om elsäkerhet hittar Du på
www. elsakerhetsverket. se.

Har Du frågor om elsäkerhet?
Ta kontakt med Ditt Riksbyggenkontor för stöd och hjälp!

