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Mindre anslutningar 25–63A

Inledande information

• Detta är Umeå Energis kompletterande anvisningar till  
 Svensk Standard SS 437 01 02, senaste utg. 

• Använt materiel monteras enligt tillverkarens instruktioner. 

• Kabelförläggning är ett elinstallationsarbete och ska utföras av auktoriserad elinstallatör.

Mätarskåp

• Skåpets placering:

• Minsta tillåtna höjd från mark till underkant på skåp är 90 cm.

• Skåpet ska vara tillgängligt för Umeå Energis personal.

• Förskruvning ska finnas på plats. 

• PK på plats och i rätt storlek. 

• Säkringar och propphuvar är monterade i skåp.

• Kontrollera rotation ifall skåpet redan är spänningssatt, Umeå Energis standard  
 är högerrotation. 

Kabel och skyddsrör tillhandhålls av Umeå Energi,  
utlämnas efter dialog med personal på nätanslutning.

• Kabel:

• Serviskabeln ska vara tillräckligt lång för att ansluta i kundens anslutningspunkt  
 samt i inkopplingspunkt mot elnätet.

• Ska vara den kabel som angivits av Umeå Energi. 

• Kabelskydd för montering på fasad ska finnas på plats. 

• Skyddsrör:

• Har slät insida samt är gula.

• Ska vara tätade och märkta med ”el-servis”.

• Innehålla dragtråd.

• Kabelskyddsrör ska användas i vägg för att dra in serviskabel till infällt fasadmätarskåp.

• Grävd hela vägen fram till anslutningspunkt där draggrop ska finnas. Avslutas vid  
 tomtgräns med skarvgrop.

• Skarvgrop: 

• Tillräckligt stor för montörerna att arbeta i.

• Tydligt utmärkt.

• Skyddad från regn samt snöskyddad vintertid. 

• Markförlagda kabelskyddsrör utan serviskabel ska förläggas med så mjuka böjar som möjligt  
 för att underlätta kabeltryckning i efterhand, samt vara ändtätade och innehålla dragtråd.  

• Serviskabel får ej förläggas under överliggande fasta konstruktioner. 

Vid avvikelse ska detta åtgärdas av er installatörer.

Mindre anslutningar 25–63A



Bilder
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Fasadskåpet ska monteras vertikalt på stadigt 
och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras 
invid dörrens låssida eller i samma regel som 
eventuellt sopskåp är infäst i.

EL

Fasadskåpet – infällt eller 
utanpåliggande levereras av 
din elinstalltör. Elmätaren 
levereras och monteras av 
elnätsföretaget.

Draggrop vid husliv och 
tomtgräns för att underlätta 
dragning.

Röret tätas i båda ändarna 
efter rörläggning så att 
vatten, sand, jord eller dylikt 
ej kan tränga in.

Rörets innerdiameter bör vara minst
2 gånger kabelns ytterdiameter. Dock
minst 50 millimeters ytterdiameter.

Tänk på att elmätaren måste 
kunna betjänas av 
elnätsföretagets personal.
Skåpet får således inte 
byggas in i t.ex. carport, 
uterum, bostad eller andra 
låsta utrymmen.

Kabelförläggning

0,05

Kabelrör gultKabelrör orange

Tele
Servis-
kabelKabel-tv etc

Mindre anslutningar 25–63A



80A eller större anslutningar 

Inledande information

• Detta är Umeå Energis kompletterande anvisningar till  
 Svensk Standard SS 437 01 02, senaste utg. 

• Använt materiel monteras enligt tillverkarens instruktioner. 

• Kabelmätarskåp utanför fastigheten rekommenderas. 

• Kabelförläggning är ett elinstallationsarbete och ska utföras av auktoriserad elinstallatör.

Anslutningspunkt.

• Rätt dimensionerade klämmor och genomföringar. 

• Säkringar, propphuvar och kåpor skall vara monterade. 

• Anläggningen ska vara trådad till avsäkringar före brytare.

• Placering av anslutningspunkt i förhållande till inkommande kabel: 

• I elrum ska anslutningspunkten placeras mot yttervägg.

• Det ska finnas tillräckligt med plats för böjradien på respektive kabel. 

• Minsta tillåtna höjd från mark är 45 cm. 

• TNC/TNS:

• TNC är Umeå Energis standard.   

• Centralen skall vara TNC klar med bygel och rätt klämma för  
 PEN-anslutning. 

• Är anläggningen byggd för TNS ska detta tydligt framgå i föranmälan.

• Kontrollera inställning på effektbrytare, de ska vara möjliga att plombera. 

• Kontrollera omsättning på strömtransformatorer samt att de är  
 rättvända i strömriktning, trådning och plint, i enlighet med Umeå Energis  
 installationsriktlinjer för strömtransformatorer. 

• Strömtransformatorerna ska vara kortslutna när anläggningen inte är i drift. 

• Säkerställ att märkning av anläggningen är korrekt.  

• Entydig märkning av lägenheter och respektive mätarplats, enligt  
 Lantmäteriets standard för lägenhetsnumrering. 

• Märk upp mätartavla för fastighetsmätare.

• Vid parallell matning ska respektive strömtransformator märkas  
 med kabelbenämning.  

80A eller större anslutningar



Kabel och skyddsrör tillhandhålls av Umeå Energi,  
utlämnas efter dialog med personal på nätanslutning. 

• Kabel:

• Serviskabeln ska vara tillräckligt lång för att ansluta i kundens  
 anslutningspunkt samt i inkopplingspunkt mot elnätet.

• Ska vara den kabel som angivits av Umeå Energi. 

• Kabelskydd för montering på fasad ska finnas på plats. 

• Skyddsrör:

• Har slät insida samt är gula.

• Ska vara tätade och märkta med ”el–servis”.

• Innehålla dragtråd.

• Kabelskyddsrör ska användas i vägg för att dra in serviskabel  
 till infällt fasadmätarskåp.

• Grävd hela vägen fram till anslutningspunkt där draggrop ska finnas.  
 Avslutas vid tomtgräns med skarvgrop.

• Skarvgrop: 

• Tillräckligt stor för montörerna att arbeta i.

• Tydligt utmärkt.

• Skyddad från regn samt snöskyddad vintertid. 

• Markförlagda kabelskyddsrör utan serviskabel ska förläggas med så mjuka  
 böjar som möjligt för att underlätta kabeltryckning i efterhand, samt vara  
 ändtätade och innehålla dragtråd.  

• Serviskabel får ej förläggas under överliggande fasta konstruktioner. 

Vid avvikelse ska detta åtgärdas av er installatörer.

80A eller större anslutningar
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Fasadskåpet ska monteras vertikalt på stadigt 
och vibrationsfritt underlag. Det får inte monteras 
invid dörrens låssida eller i samma regel som 
eventuellt sopskåp är infäst i.

EL

Fasadskåpet – infällt eller 
utanpåliggande levereras av 
din elinstalltör. Elmätaren 
levereras och monteras av 
elnätsföretaget.

Draggrop vid husliv och 
tomtgräns för att underlätta 
dragning.

Röret tätas i båda ändarna 
efter rörläggning så att 
vatten, sand, jord eller dylikt 
ej kan tränga in.

Rörets innerdiameter bör vara minst
2 gånger kabelns ytterdiameter. Dock
minst 50 millimeters ytterdiameter.

Tänk på att elmätaren måste 
kunna betjänas av 
elnätsföretagets personal.
Skåpet får således inte 
byggas in i t.ex. carport, 
uterum, bostad eller andra 
låsta utrymmen.

Kabelförläggning
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80A eller större anslutningar
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