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Förord
Elbasen vänder sig till dig som utför mindre elinstallationer i bostäder och kontor samt i lokaler för hantverk och handel, inom vilka
några avancerade beräkningar och överväganden inte är nödvändiga
eller rimliga att göra. Elbasen är därför förenklad och ger inte tillgång
till alla möjligheter i de tekniska lösningar som framgår av svensk
standard. De förenklingar som gjorts av reglerna ger en god marginal
på ”den säkra sidan”. Elbasen är dessutom framtagen för att elinstallationen med en god elsäkerhet ska bli funktionell och ändamålsenlig
för användaren.
Elbasen är tänkt att ge en praktisk tillämpning av reglerna i ”systemtänkandet” med kortfattade övergripande föreskrifter och mer detaljerade installationsstandarder. Den baseras huvudsakligen på standarderna Elinstallationsreglerna (den svenska standarden SS 436 40 00
– Utförande av elinstallationer för lågspänning) och SS 437 01 02
(Vägledning för anslutning, mätning, placering och montage av eloch teleinstallationer).
Elbasen består främst av bearbetade utdrag från de elinstallationsstandarder och handböcker som finns förtecknade i bibliografin i
slutet av publikationen. Texter som har sitt ursprung i standarder är
markerade med ett tunt grått streck i innermarginalen ( ).
Elbasen kommer att hållas aktuell genom nya utgåvor i takt med att
de installationsstandarder som den bygger på revideras. Synpunkter,
förslag till förbättringar och frågor om innehållet kan lämnas till
SEK Svensk Elstandard.
Vi hoppas att du kommer att få nytta och hjälp av Elbasen i ditt
arbete.
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Planering

1.1

Grundläggande dimensionering

Apparater och bruksföremål ska anslutas så att jämn fördelning av den
totala belastningen fås mellan faserna för respektive installation.
Enfasiga apparater och likartade deleffekter i trefasiga apparater, t ex
snabbplattor och grillelement i elspisar, ska anslutas jämnt fördelade
mellan de olika faserna i huvudledningarna.
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