
CE- Märkning 

• CE märkning är grundstenen för att en 
produkt ska vara säker. 

• CE är det Europeiska direktivet för säker 
produkt   

• UL är USA motsvarigahet   
• CSA är Kanada                
• Alla länder har oftast olika säkerhetsdirektiv 

ibland fungerar dessa direktiv som 
handelshinder. 
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Säker produkt 

• En säker produkt är något man under normal 
förutsebara omständigheter inte uppvisar 
någon risk eller fara under normal 
användning. Detta gäller elektriskt (LVD), 
elektrisk störning (EMC), eller mekanisk risk 
(MSD). 
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CE märkning och dess underdirektiv 

• Machine Directive     2006/42/EC 

• Low Voltage Directive (LVD)   2014/35/EC (LVD) 

• Electro Magnetic Compatibility directive (EMC) 2004/108/EC 

• ATEX directives    94/9/EC 

• Pressure Equipment Directive (PED)  97/23/EC 

• Radio Directive  RE-direktivet direktiv 2014/53/EU. 

• Generella Direktiv 
• Machine safety    EN-ISO 12100  
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http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SV/TXT/?uri=CELEX:32014L0053


Maskin direktivet 
• Definition  av en maskin 

• En maskin är en grupp av sammankopplade delar varav minst en är rörlig. 

• Huvudområden som omfattas av maskindirektivet: 
- mekaniska risker 
- elektriska faror 
- termiska risker (Värme) 
- vibrationer  
- faror då nödsituationer måste stoppa  
 

• Teknisk dokumentation skall vara på det lokala språket. 

•  Har man ett godkänt kvalitetssystem (ISO 9001) har man rätt att 
underteckna försäkran om överensstämmelse (att produkten är säker) i fråga 
om maskindirektivet 
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LVD direktivet  

• Elektrisk utrustning som arbetar inom en spänning 
mellan 50-1000VAC (75-1500VDC) 

• Får ej orsaka elektrisk skada på person, husdjur eller 
egendom. 

• LVD omfattar: 
-Elektrisk fara 
-Jord anslutning 
-Kablar ledare 
-Elektriska värden, Spänning,ström,effekt 
-Regler hur en installation får göras i t.ex. byggnader  
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LVD 

• Regelverket är uppbyggt på internationella 
standarder (EN & IEC) 

• Dessa standarder reglerar hur en produkt ska 
vara uppbyggd för att den ska anses vara säker 

• Det finns 100-tals standarder, varje standard 
är kopplad till olika produkter, övergripande 
om de ska användas i hushåll eller inom 
industrin. 
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LVD 
• Att anse att en produkt är säker och följer LVD direktivet 

kan göras på två sätt. 
• En så kallad självdeklaration, där företaget själv gör en 

”risk analys” som baseras på en professionell granskning 
av produkten kopplad till en EN standard, av personer 
som har kännedom om el, helst någon med allmän 
behörighet. 

• Eller man vänder sig till en ”Notified Body” som testar 
produkten och ser att den är säker. 
Exempelvis Intertek (gamla SEMKO) i Kista  

• Detta leder till EU-försäkran och CE märknin 
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LVD 

• Elsäkerhetsverkt är myndighet i Sverige och har ansvar för LVD 
& EMC 

• Lyder under energi departementet 
• Startade 1903 och är idag en stor myndighet som ligger i 

Kristinehamn 
• Elsäk. Har bemyndigande att stoppa en produkt för försäljning 

i Sverige om den anses farlig. 
• En Radioamatör är undantagen LVD och behöver ej ha sin 

produkt CE-märkt, han tar själv ansvar för att produkten är 
El-säker och inte stör (EMC).  En sådan Radioprodukt får ej 
ha marknads tillträde till någon som ej är radioamatör, då 
erfordras CE märkning. 
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Jord ledare 

• Jord ledaren är Alltid Grön/Gul och får ALDRIG 
användas till något annat än skyddsjord 

• Vid anslutning till produkt ska alltid jordledaren vara 
längre än fas/noll ledaren. 

• Galvaniskt är jordledaren & noll ledaren samma 
elektriska anslutning i centralen men till förbrukare 
är de uppdelade i två ledare noll ledaren (blå) 
jordledaren grön/gul 

• Noll ledaren går det ström i , jordledaren ingen ström 
• PE = protective earth,  
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Olika anslutning 

• Normal elanslutning till ett hus är 3-fas 400 V 
• Mellan Nolla (blå) och en av faserna 230V 
• Schucko plugg  230 Volt 10A 

 
• 3 fas CEE don  med Nolla     16A 

 
3 fas kabel 
Brun,svart,grå = 400 V 
Blå = Nolla 
G/G =  

1-fas kabel  
Brun= fas 
Blå=nolla 
G/G=  
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El faran / Jordfelsbrytare 
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Jordfelsbrytare 

Jordfelsbrytaren fungerar så att den jämför strömmarna i fasen och neutralledaren. Om 
det finns en skillnad mellan dessa strömmar som är större än det förinställda värdet 
(IΔn) löser skyddskretsen ut och bryter strömmen 
Person skydd 30mA finns även 10mA 
Maskinskydd 300 mA för motorer brandskydd 
Utlösnings tid 25mS 
Känsliga för åsk störningar 

3-fas 1-fas 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektrisk_str%C3%B6m
https://sv.wikipedia.org/wiki/Fas_(elektricitet)
https://sv.wikipedia.org/wiki/Nolledare


Jordfelsbrytare 

• Jämför strömmen i fasledaren och 
neutralledaren. 

• Finns det skillnader i dessa strömmar mellan 
fasledaren och neutralledaren (≥ 30mA) så 
löser jordfelsbrytaren ut. 

• Tar man då i ett skadat el-föremål så tar sig 
strömmen en annan väg, genom kroppen och 
till något jordat föremål som man kanske 
håller i.  
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Elfaran 

Risker med elektriskväxelström 10-100 Hz 
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Ström 
mA  Tid  Inverkan på kroppen 
  
1–4 Utan betydelse  KittlingarSvag värme  
 
4–10 Minuter   ReflexerÖver 10 mA smärtor, Kramp  
 
10–30 Någon minut  KrampAndningssvårigheter, Fastnar  
 
30–50 Sekunder   Stark krampMedvetslöshetStor risk för 
    hjärtflimmer  
 
50–500 < 0,75 sek  Chockverkan  Ej hjärtflimmer  
 
50–500 > en hjärtperiod  Stor h    
    järtflimmerrisk, Chockverkan,  
    Medvetslöshet  
> 500 < en hjärtperiod  Stor hjärtflimmerrisk  
> 500 > en hjärtperiod  Hjärtkramp Medvetslöshet  



Hjärtat 
Elchock innebär en skadlig verkan av elektrisk ström som passerar genom en människas 
eller ett djurs kropp. Skadorna kan vara av skiftande slag, allt från brännskador på huden till 
hjärtstillestånd. Redan vid små strömstyrkor, under 10 mA, kan kramper uppstå och få till 
följd att den skadedrabbade t.ex. inte kan släppa ett grepp. Om en något högre växelström 
passerar genom bröstkorgen, finns risk för hjärtkammarflimmer. I detta fall upphör 
blodcirkulationen nästan helt. För växelström gäller att den redan vid relativt låga 
strömmar kan orsaka kramper som kan leda till att den drabbade inte kan släppa taget och 
därmed bryta strömkretsen. Om 10 mA växelström passerar genom en underarm, kan 99% 
av männen släppa taget men motsvarande gräns för kvinnor går vid 6 mA.  
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Elolycka 
• Strömgenomgång kan bland annat leda till 
• Brännskador 
• Muskelkramp och vätskeförlust 
• Skador på nervbanorna  
• Påverkan på hjärtrytmen. 
• Hur omfattande skadorna blir påverkas till exempel av  
• Hur stark strömmen är 
• Hur länge kroppen utsätts för strömmen 
• Hur stor yta på kroppen som kommer i kontakt med 

strömkällan.  
• Det är också avgörande vilken väg strömmen går genom 

kroppen – om den passerar hjärtat är dödsrisken stor 
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Elolycka 
• Om någon råkat ut för en elolycka:  

 
• Om det inte går att bryta strömmen – berör inte bar 

hud, utan dra i kläder eller använd ett icke-ledande 
föremål mellan dig och den skadade.  

• Kontrollera den skadades tillstånd.  
• Tillkalla hjälp från omgivningen och kontakta 

sjukvården – berätta att olyckan är orsakad av el.  
• Undersök den skadade och påbörja första hjälpen vid 

behov.  
• Vid allvarliga olyckor – ring 112!  
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Några händelser ur verkliga livet  ”LVD” 
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Jordfel i el-stolpe 

Hunden Stilton kissade på ena kabelskyddet vid Elstolpen flög upp 
som en torped och ylade! Kabel skyddet var spänningsförande, då 
metallskyddet låg mot en fasledare  på en av kablarna i marken, 
kabeln var skadad. 
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EMC direktivet 

• Elektromagnetisk Kompatibilitet (EMC) är 
förmågan hos en apparat, utrustning eller 
system att fungera i sin elektromagnetiska 
omgivning utan att medföra oacceptabla 
störningar i denna omgivning. 
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https://sv.wikipedia.org/wiki/Elektromagnetism


EMC 
• Högfrekventa fenomen för störningar med 

frekvensinnehåll högre än nio (9) kilohertz.  
     IEC anger 400 gigahertz som övre gräns EMC. 
• Immunitet = På strålad energi 
• Emission = Ut-strålad energi 
• Allt detta regleras vi standarder som utges via EU 

kommiteer typ EN 61000 
• EMC standarder är uppdelade i två nivåer: 

-Hushåll/Lätt industri 
-Industri 

• Det strängaste EMC kravet en produkt kan ha är: 
-Emmision (utstrålat) = Hushåll 
-Immunitet (påstrålat) = Industri 
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EMC 

• Regelverket för EMC anger att utrustning ska uppfylla 
så kallade skyddskrav på emission och immunitet. 

•  Det innebär att utrustning ska ha rimlig tålighet 
mot elektromagnetiska störningar (immunitet) och 
dessutom inte avge elektromagnetiska störningar 
med för hög nivå(emission). 

•  Att hålla emission och immunitet inom rimliga 
gränser är centralt för att uppnå tillfredsställande 
funktion hos utrustningar med avseende på 
elektromagnetiska störningar. 
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Radioamatören och EMC! 

• På 50-60 & 70 talet var det allmänt så att det var 
”skottpengar” på en radioamatör, han störde telefoner, 
TV apparaten, Stereo anläggningen …. Med sin sändare! 

• Idag blir vi störda av all elektronisk smog som finns i 
etern. Nätaggregat, ljusdimmers, laddare, frekvens 
omriktare VFD, ”you name it”  

• Idag får vi smyga runt på natten med en liten KV radio 
hos grannen för att identifiera någon hemsk laddare han 
har till sin telefon, i bästa fall kan vi byta ut den på egen 
bekostnad.  

• Alt. 2. anmäl den till Elsäkerhetsverket 
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EMC och störningar 
En stor LED display ca 20m² placerad i anslutning till E4:an mitt emot Kista 
Mässan, där blev ägaren ålagd att omedelbart stänga displayen av 
Elsäkerhetsverket då den kraftigt störde räddningstjänstens radio 
kommunikationssystem. En ambulanshelikopter skulle föra en hjärtsjuk 
person till Karolinska men kunde ej landa p.g.a. att 
radiokommunikationen slutade att fungera, LED displayen störde radion 
så mycket att helikoptern var tvungen att åka därifrån utan patient. 
Tillverkaren fick bygga om och störa av displayen innan den fick 
godkännande att sättas på igen. En liknande Display nära Arlanda fick 
också stängas av då den störde radiokommunikationen mellan Arlanda 
och flygplanen. 
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EMC och störningar 
Under våren 2017 fick ett antal tillverkare av Robot gräsklippare säljförbud 
på deras produkter då de utstrålade så mycket störningar att annan 
elektronik i villaområden slutade att fungera. 
Orsaken är att laddningsstationen har ett switchat nätaggregat med 
fyrkantvåg på ca: 200kHz med extrema övertoner och multiplar på 
grundtonen 200 kHz. 
Denna fyrkantvåg kopplades impedansmässigt över till den nedgrävda 
koppar slingan som avgränsar gräsklipparens klippområde. Hela denna 
tråd (kanske flera 100 tals meter) fungerade som antenn och strålade ut 
dessa störningar. 
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Övriga direktiv som ska följas 
• ATEX directives Ex, explosions områden, typ. 

Bensinstationer 
• Pressure Equipment Directive (PED), tryckkärl. 
• RE-direktivet radio direktivet 

- omfattar allt som har en radio i sig. 
- Godkänns en produkt enl. radio direktivet 
omfattas den också av EMC & LVD 
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GENERAL INFORMATION, RED 
(radio direktivet) 

• Radio Equipment: Electrical or electronic product, 
which intentionally emits and/or receives radio 
waves for the purpose of radio communication 
and/or radiodetermination, or an electrical or 
electronic product which must be completed with an 
accessory, such as antenna, so as to intentionally 
emit and/or receive radio waves for the purpose of 
radio communication and/or radiodetermination; 

• Electromagnetic waves of frequencies lower than  
3 000 GHz 

2/13/2018 GT 27 



RED direktivet (radio direktivet) 

• Scope: 
• Equipment not included: Equipment exclusively 

used for activities concerning public security, 
defence and State security. 

• Radio equipment used by radio amateurs which 
is not made available on the market, for 
example radio kits, modified equipment and 
equipment constructed by radio amateurs. 

• Marine equipment and Airborne products 
• Custom built evaluation kits for professionals 
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