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Sammanfattning 
Gäddede elektronik AB (GELAB) arbetar med kontraktstillverkning av elektronik och som del av deras 

arbetsuppgifter skall de testa den produkt de tillverkat för att försäkra sig om att den uppfyller sin 

funktion. Eftersom det oftast handlar om delsystem av en produkt testas den sällan i sitt färdiga skick 

och då uppstår risker som i vanliga fall inte varit ett problem, risker som GELAB känner sig sakna de 

rätta underlagen för att hantera på ett korrekt sätt. De risker som uppmärksammas i denna rapport 

är hälsorisker med fokus på risken för elchock, och dessa är framförallt viktiga när det kommer till 

nätspänningsprodukter. 

En stor del av arbetet har gått ut på att ta fram information om hälsorisker och säkerhetskrav. 

Rapporten innehåller upplysning om vilka hälsorisker som existerar och vilka konsekvenser de har, 

det föreslås dessutom vilka förebyggande åtgärder som kan tas på arbetsplatsen. Arbetet 

sammanfattar och beskriver sedan vad CE-märket är och tar upp processen för hur man uppfyller 

kraven för detta. Störst fokus ligger dock på att beskriva standarden SS-EN 61010-1 som behandlar 

säkerhet hos testutrustning och ge en kort beskrivning av de viktigaste säkerhetskraven som 

förväntas vara av nytta vid utvärdering, design och test av produkter i testmiljö. 

Projektet resulterade främst i denna rapport som kommer ge GELAB en grund att stå på när det 

kommer till elsäkerhet. I rapporten ges förslag på modifieringar som förbättrar elsäkerheten hos den 

befintliga utrustningen. 

Abstract 
Gäddede Elektronik AB (GELAB) is working with contract manufacturing of electronics and as part of 

their duties they also test the product to ensure that it fulfills its function. Because it’s usually 

subsystems of a product it is often tested in its unfinished state and this may give rise to earlier 

unseen risks, risks that GELAB feel they lack the proper supporting documents to be able to manage 

properly. The risks identified in this report are health risks with a focus on the risk of electric shock, 

and these are especially important when it comes to products powered by mains. 

A large portion of the work was to gather information about health and safety. The report consists of 

summarized information about the health risks that exist and what impact they may have, it also 

proposes preventive measures which can be taken to increase safety in the workplace. This work 

summarizes and describes what the CE label is, and the process of how to meet the requirements for 

this. The main focus, however, is to describe the standard SS-EN 61010-1 that deals with the safety of 

test equipment and give a brief description of the main safety requirements that are expected to be 

useful in the evaluation, design and testing of products in the test environment. 

The project resulted mainly in this report which will provide GELAB a foundation to stand on when it 

comes to electrical safety. The report provides suggestions on modifications that will improve 

electrical safety of the existing equipment.  
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1. Inledning 

1.1.  Syfte och mål 
Syftet med projektet är att då det förekommer risker med att arbeta i en testmiljö för produkter med 

nätspänningsanslutning försöka eliminera dessa i så stor utsträckning som det går. Uppnås detta 

kommer GELAB kunna utöka vilka typer av arbeten de kan genomföra. Detta då det idag kan 

förekomma brister i de metoder som används, brister som kan medföra kroppslig skada vid olycka. 

Målet med studien är att uppmärksamma risker i testmiljön samt redogöra för de 

säkerhetsföreskrifter som står till grund för elsäkerhet i dagens samhälle. Fortsättningsvis finns 

planer att framställa en förbättrad testmetod vid vissa produkttester där de befintliga metoderna 

medför risker för användaren. 

Frågeställningar som kommer att besvaras i denna rapport är följande: 

 Varför behövs elsäkerhet? 

Risker: 

 Vilka risker finns? 

 Vad händer när det går fel? 

 Hur påverkar elektricitet människokroppen? 

 Hur undviker man riskerna som finns? 

Säkerhetskrav: 

 Vilka organisationer finns som hanterar elsäkehetsfrågor? 

 Vilka regelverk finns? 

 Vilka krav skall ställas på elsäkerheten? 

 Finns speciella krav för elsäkerhet i testmiljö? (tester med öppet chassi förekommer)  

 Vilken säkerhet krävs för en CE-märkning? (behövs det för produktionstest?) 

 Hur uppnår man elsäkerhetskraven? 

Elsäkerhet hos GELAB: 

 Vilka produkter uppfyller inte kraven vid produkttest? 

 Hur kan man utveckla testmetoderna för att fylla kraven? 

1.2. Bakgrund 
GELAB är en industriell partner som arbetar med kontraktstillverkning av elektronik, elektromekanik 

och kablage med fokus på kvalitet och flexibilitet till ett bra pris (GELAB, 2012).  

GELAB saknar i dagsläget kunskap vilka föreskrifter som informerar om hur nätspänningsmatade 

kretskort testas på ett elsäkert sätt, detta medför att vissa tester ej kan genomföras då viss 

testutrustning som används bedöms ha tveksam säkerhet. GELAB tar även emot viss testutrustning 

från dess kunder men saknar nödvändig kompetens för att kunna bedöma dess säkerhetsnivå i 

testmiljö när det involverar nätspänning. GELAB erbjuder dessutom utveckling av testutrustning för 
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produktionstest men saknar kunskap om vilka regelverk som skall användas vid design av tester för 

nätspänningsmiljö. 

1.3. Beställare 
Gäddede Elektronik AB (GELAB). 
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2. Teori 

2.1.  Risker 
För att förstå behovet av elsäkerhet i samhället måste man förstå vilka risker som finns, hur de 

inträffar samt hur de påverkar människokroppen. 

De olyckor som inträffar vid hantering av nätspänning är oftast på grund av dålig säkerhet, detta kan 

innebära en defekt produkt eller inkorrekt hantering av produkten. En defekt produkt kan inte alltid 

upptäckas i tid och gör det svårt att undvika i vissa fall, däremot kan man göra mycket på egen hand 

vad gäller hantering av dessa produkter genom att uppmärksamma de risker som existerar. 

Exempelvis så kan det fortfarande finnas skadliga laddningar i vissa kondensatorer även efter man 

dragit ur strömkabeln, så det är väldigt viktigt att man besitter rätt kunskap för att kunna bedöma 

situationen korrekt. 

Kroppen 

För att bättre förstå riskerna och varför man bör respektera dessa bör man även förstå hur kroppen 

spelar in i det hela, hur kroppen påverkas och varför. 

Ett vanligt uttryck som man brukar höra är att det inte är spänningen som är farlig, utan strömmen. 

Detta stämmer till viss del på det sätt att oavsett hur hög spänningen är så kommer det inte göra 

någon skada om inte strömmen når skadliga värden, och dödligt är det främst om strömmen skulle 

passera hjärtat. Men enligt ohm’s lag bestäms strömmen av förhållandet mellan spänning och 

resistans vilket innebär att en högre spänning ger en högre ström, detta är också sant men det är 

viktigt att komma ihåg är att det måste finnas tillräckligt stor laddning för att strömmen skall hinna 

nå skadliga nivåer. 

Men vad är då skadliga nivåer av ström? Det varierar från person till person, vilka kontaktytor på 

kroppen som berörs samt hur resistiv huden är. Huden har en övergångsresistans som kan variera 

mellan några få tusen till tiotusentals ohm. Värdet beror på hudens tillstånd, främst om huden är torr 

eller fuktig. Sen beror den resulterande strömmen på hur hög den totala resistansen blir och vilken 

väg strömmen tar genom kroppen, exempelvis om strömmen färdas från hand till fot eller från hand 

till hand. Det sistnämnda är något man bör undvika då det innebär att strömmen kommer att passera 

genom bröstet och påverka hjärtat vilket kan ha dödliga konsekvenser. Kroppen har även en inre 

resistans som brukar ligga på cirka 700 ohm. Strömstyrkan kan anses som farlig när den överstiger 

20mA, det är i regel då som kroppens hälsa kan börja ta allvarlig skada, och 50mA brukar anges som 

gränsvärde för direkt dödliga strömmar (Räddningsverket, 2008). 

Möjliga hälsorisker 

Som skrivet ovan beror de risker som förekommer på en rad olika saker, dels förhållandet mellan 

spänningen och kroppens totala resistans samt vilken väg strömmen tar genom kroppen. Men vilka 

möjliga hälsomässiga konsekvenser finns? 

De vanligaste hälsoriskerna som strömmen kan ha på kroppen är angivet i nedanstående tabell. Där 

står angivet olika symptom kan uppstå samt en kort beskrivning av symptomen. 
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Åkomma Påverkan 

Kramp i muskulaturen Musklerna drar ihop sig och man tappar förmågan att låta musklerna 
slappna av, detta kan resultera i att man ej kan släppa taget om 
strömkällan. Detta kan dessutom ge upphov till hjärt- och 
andningsstillestånd. 

Hjärtkammarflimmer Hjärtats rytm rubbas på grund av den oorganiserade elektriska 
aktiveringen av hjärtats kammare. Detta kan få hjärtat att upphöra sin 
funktion av att pumpa blod och kan liknas vid hjärtstillestånd. Detta är 
den allra vanligaste orsaken till plötsliga dödsfall. 

Skador på nervsystemet Nerver skadas av inre brännskador. 

Inre och yttre förbränning Inre brännskador uppkommer på grund av upphettning av organ där 
strömmen passerar. 

Yttre brännskador uppkommer av de ljusbågar som uppstår vid kontakt 
och dessa har mycket hög temperatur. 

Slag och fallskador Kroppen kan reagera instinktivt och slå en ur balans vilket kan ha 
varierande konsekvenser beroende på situationen. 

Tabell 1: Hälsorisker med elektricitet (Räddningsverket, 2008) 

Skyddsåtgärder 

Att ström är något man helst håller borta från kroppen råder det ingen tvivel om, men detta kan vara 

svårt om man arbetar i en miljö där man oundvikligen kommer i kontakt med ström. Vilka åtgärder 

kan man då ta för att öka sin egen och andras säkerhet? 

Det finns en mängd olika metoder som ökar elsäkerheten på arbetsplatsen, för många för att ta upp 

alla i denna rapport. Vill man veta vilka metoder som gäller för ens arbetsmiljö bör man kontakta 

Elsäkerhetsverket och Arbetsmiljöverket för att få information om dessa, alternativt anlita ett företag 

som utvärderar säkerheten på plats som exempelvis Intertek eller Science Partner (SP). Vill man själv 

läsa på om detta finns officiella föreskrifter som tar upp dessa frågor (Arbetarskyddsstyrelsen, AFS 

1999:7). Det allra viktigaste skyddet mot olyckor är dock kunskap, besitter man kunskap om riskerna 

och hur man på rätt sätt hanterar utrustningen kan man avvärja många olyckor. Dessutom är det 

väldigt viktigt att ha ett extra skydd om ändå olyckan inträffar, detta skydd kan vara att personalen 

skall vara utbildad i första hjälpen och att lokalerna finns utrustade med defibrilatorer, brandfiltar, 

brandgel m.m. Man bör veta att oavsett hur försiktig man är vid hanteringen så kan något 

fortfarande gå snett. 

2.2.  Säkerhetskrav 
Detta stycke kommer att redogöra för de organisationer som hanterar frågor om elsäkerhet samt 

vilka regler och krav som skall följas för att en produkt skall kunna testat och användas utan risk för 

olycka. 

Organisationer 

Det finns ett antal organisationer både nationellt och internationellt som man kan vända sig till för 

att få svar på frågor angående elsäkerhet. Det finns även organisationer som ansvarar för vilka 

standarder som sätts i såväl Sverige som övriga världen. 

Sverige 

I Sverige finns främst två stora aktörer som förespråkar elsäkerhet på arbetsplatsen, dessa är: 
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 Elsäkerhetsverket 

 Arbetsmiljöverket 

Elsäkerhetsverket arbetar för elsäkerhet och elektromagnetisk kompatibilitet medan 

Arbetsmiljöverket arbetar för att se till att lagar om arbetsmiljö- och arbetstider följs av företag och 

organisationer. I båda fallen handlar det om att minska riskerna för arbetare skall må dåligt och 

utsättas för arbetsskador. 

I Sverige finns dessutom organisationen Svensk Elstandard (SEK) som arbetar med att fastställa 

svenska standarder, detta i samarbete med andra internationella organisationer, främst CENELEC och 

IEC som nämns i nästa stycke. 

Internationellt 

Utöver de svenska finns naturligtvis även intenationella organisationer. 

 European Committee for Electrotechnical Standardization (CENELEC) 

 International Electrotechnical Commission (IEC) 

CENELEC är en organisation som arbetar med att skapa och publicera standarder för den Europeiska 

marknaden, de arbetar i samarbete med IEC som istället jobbar på en global nivå. 

CE-märket 

CE-märket är en produktmärkning som förekommer främst 

inom Europeiska Unionen (EU) men även inom Europeiska 

Ekonomiska Samarbetsområdet (EES) som utöver EU inkluderar 

Island, Norge och Liechtenstein (Elsäkerhetsverket, 2015). 

Denna märkning sitter på kommersiella produkter och har som 

uppgift att informera konsumenten om att produkten uppfyller 

de egenskaper och säkerhetskrav som förväntas av EU’s 

lagstiftning för att den skall fungera som tänkt. Detta gäller så 

länge produkten använts till dess syfte enligt de anvisningar 

som följde med produkten. Skulle produkten av någon anledning inte leva upp till kraven är det 

tillverkaren som står till svars för konsekvenserna. Bokstäverna CE är en förkortning av Conformité 

Européenne vilket man kan säga betyder ”överensstämmer med EU:s lagstiftning” (CE marking 

Nordic AB, 2015). 

EU-försäkran 

För att en CE-märkt produkt skall få säljas inom EU krävs det att den har en EG/EU-försäkran, denna 

försäkran skall fyllas i av tillverkaren och intygar att produkten uppfyller de krav som ställs av 

relevanta EU-direktiv. Denna försäkran skall finnas tillgänglig att överlämnas till 

marknadskontrollerande myndighet vid begäran (Elsäkerhetsverket, 2015). 

Skyldigheter och ansvar 

Som tidigare nämnt så ligger ansvaret på tillverkaren om en produkt ej uppfyller kraven vad gäller CE-

märket, men det kan finnas vissa undantag. 

 Felaktigt användande 

Figur 1: CE-märkets utseende 
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o Detta undantag gäller om produkten brukats felaktigt, dvs. om konsumenten valt att 

inte följa instruktionerna för produktens hantering, då läggs ansvaret på 

konsumenten i och med att garantin då ej längre gäller. Det är dessutom väldigt 

viktigt att produkten märks med olika varningsetiketter så att det tydligt framgår att 

det kan vara farligt att hantera. 

 Felaktig installation 

o I princip samma som vid felaktigt bruk men detta gäller istället installationer av en 

produkt, t.ex. om en firma hyrts in för att installera ett system och då misslyckats att 

installera det enligt anvisningar. På detta vis står varken tillverkaren eller 

konsumenten till svars. 

 Interna avtal 

o Om tillverkaren har tagit hjälp av ett annat företag vid konstruktion och test av en 

produkt och de i ett avtal kommit fram till att det inhyrda företaget är 

ersättningsskyldig om något skulle gå fel. Däremot kan tillverkaren fortfarande få 

skulden för det hela men till viss del undvika konsekvenserna, så detta är inte ett 

undantag på samma sätt som de två ovanstående varianterna. 

Direktiv 

För att uppfylla CE-märkets krav kategoriserar man sin produkt efter de olika direktiven och 

förordningarna som finns att läsa i medföljande bilaga. Utifrån dessa och de regler som finns för CE-

märkning kan man avgöra att de direktiv som är relevanta för detta projekt ur hälsoperspektiv är 

främst direktivet för lågspänningsutrustning (LVD). Det skall även uppfylla direktivet för 

elektromagnetisk kompatibilitet (EMC) då det inte får förekomma störningar som kan påverka både 

den egna samt annan utrustning men detta ligger utanför projektets område. Ett direktiv som kan bli 

aktuellt är direktivet för maskiner, detta då det i samband med produktion av en säker testutrustning 

kan komma att finnas egenskaper som passar in under definitionen av en maskin. 

Skall man konstruera en ny testutrustning bör man först kontrollera vilket/vilka direktiv den faller 

under. I den miljö som GELAB är verksam behöver man troligtvis endast tänka på att utrustning 

tillverkats med avseende på EMC-, lågspännings-, maskindirektivet eller en blandning av dessa. 

Fastställs detta kan man sedan börja fundera på vilken standard som kan passa för produkten och 

börja planera utifrån denna. 

Standarder 

Denna rapport har nämnt standarder ett flertal gånger men inte tagit upp vad det det egentligen är. 

Man kan säga att en standard är en den gemensamma lösningen på vanligt förekommande problem 

för produkter (Swedish Standards Institute, 2015). Dessa lösningar har som funktion att se till att en 

specifik produkts egenskaper uppfyller kraven som ställs i såväl det egna landet som i många andra, 

ett exempel på detta är hur ett vanligt vägguttag ser ut runt om i världen. Inom Europa har 

vägguttaget ett visst utseende med egenskaper som skall uppfylla kraven för 230 V och 50 Hz medan 

det i Nordamerika används vägguttag byggda för 120 V och 60 Hz. Hade det inte funnits 

standardiseringsorgan som hanterar dessa frågor hade världen nog sett mycket annorlunda ut och 

man kanske hade fått ha en adapter för varje land. 
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Figur 2: Karta över olika typer av vägguttag världen över (Av Pmx, 2007) 

Den standard som kommer att användas som referens i detta projekt är följande: 

 SS-EN 61010-1, utg 3:2010 (SEK Svensk Elstandard, 2010) 

o Elektrisk utrustning för mätning, styrning och för laboratorieändamål – Säkerhet – 

Del 1: Allmänna fordringar 

Anledningen till att denna standard valdes var för att den verkade täcka testutrustning som produkt 

och därmed förväntas ställa krav som är relevant för dess utförande (1.1.1). Valet av standard är 

dock komplicerat när det handlar om att testa produkter under tillverkning, detta då det inte finns 

mycket information för hur tester skall utföras. Men då en uppfylld standard uppfyller de lagar och 

föreskrifter som som satts av EU bestämdes det att om man i testmiljön uppfyller alla 

tillämpningsbara krav så kan säkerheten bedömas vara tillräcklig. Denna standard har valts då den 

ligger under lågspänningsdirektivet och täcker testutrustning som produkt och därmed förväntas 

ställa krav som är relevant för dess utförande (1.1.1). Viktigt att komma ihåg är att det fortfarande 

kan tillkomma andra direktiv beroende på produkt, men för arbetets ändamål fokuseras det på 

lågspänningsdirektivet. 

Viktiga kapitel 

Det kapitel som kommer att läggas störst vikt vid är kapitel 6 (Protection against electric shock) då 

den tar upp säkerhetsfrågan om elchock i större detalj och om hur designkraven ser ut. Valet att 

bestämma kraven utifrån standarden kommer ifrån det faktum att man vill vara säker på att man 

uppfyller kraven och detta kommer då att vara sant om standarden uppfylls. Det finns naturligtvis 

andra kapitel som är värda uppmärksamhet. Uppmärksammade kapitel förklaras allmänt i listan 

nedan. 

 3. Termer och definitioner (Terms and definitions) 

o Ett kapitel vars nytta främst ligger i att öka förståelse för de termer som används i 

standarden. 
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 5. Märkning och dokumentation (Marking and documentation) 

o En nyttig samling information som likt föregående kapitel underlättar förståelsen för 

vad man läser men även ger information om hur en produkt bör märkas för olika 

typer av faror. 

 6. Skydd mot elchock (Protection against electric shock) 

o Det kapitel som står för majoriteten av den information som tas upp i rapporten, 

mycket av det som står skrivet här detaljerar designkrav och gränsvärden för 

utrustning. 

 15. Skydd genom förregling (Protection by interlocks) 

o Kapitlet beskriver kraven för hur ett förreglingssystem skall fungera, allmänt handlar 

det om att det inte skall vara förenat med fara om endast en del felar. 

 16. Fara från användning (Hazards resulting from application) 

o Detta kapitel informerar om att det inte skall finnas någon risk för att en farlig 

situation uppstår om produkten hanteras på rätt sätt. Det skall alltså inte uppstå 

någon fara oavsett hur kontrollerna ställs in. 

 17. Riskbedömning (Risk assessment) 

o Här tar man upp hantering av icke risker inte lyckats avvärjas, man analyserar, 

evaluerar och försöker reducera risker. 

Definitioner 

Nedan defineras de termer i rapporten som även tas upp i standarden under kapitel 3. 

Benämning Motsvarighet i standard Beskrivning 

Anslutning 3.2.1 TERMINAL Komponent som möjliggör att extern utrustning 
kopplas in. 

Inkapsling 3.2.4 ENCLOSURE Skyddande del som förhindrar åtkomst från 
samtliga håll. 

Skyddande barriär 3.2.5 PROTECTIVE BARRIER Skyddande del som förhindrar åtkomst från 
vanligt förekommande riktning. 

Klassad 3.3.1 RATED Utrustningen har blivit tilldelats värden och 
villkor som utrustningen är designad att arbeta 
inom, oftast satta av tillverkaren. 

Klassningsvärden 3.3.2 RATING Klassade värden och villkor. 

Arbetsspänning 3.3.3 WORKING VOLTAGE Högsta rms-värde av växel- eller likspänning 
över en isolering när utrustningen är matad 
med värderad spänning. 

Åtkomlig 3.5.1 ACCESSIBLE Det är möjligt att få kontakt med ett testfinger 
eller testpinne. 

Fara 3.5.2 HAZARD Källa för möjlig skaderisk. 

Elfarlig 3.5.3 HAZARDOUS LIVE Tillstånd där utrustningen kan ge upphov till 
elchock eller brännskada under normala 
förhållanden eller enkelfelstillstånd. 

Elnätet 3.5.4 MAINS Lågspänningskälla som utrustning är designad 
att drivas av. 

Elnätskrets 3.5.6 MAINS CIRCUIT Krets designad att direkt kopplas in till och 
matas från elnätet. 
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Skyddande 
impedans 

3.5.6 PROTECTIVE 
IMPEDANCE 

Komponent(er) vars konstruktion passar för att 
skydda mot elchocker. 

Potentialutjämnin
g 

3.5.7 PROTECTIVE BONDING Elektrisk koppling som har som uppgift att ge 
inkopplade delar ungefär samma elektriska 
potential. 

Normaldrift 3.5.8 NORMAL USE Användning av utrustning enligt instruktioner 
för sitt bestämda syfte. 

Normalt tillstånd 3.5.9 NORMAL CONDITION Tillstånd där alla säkerhetsåtgärder är intakt 
och fungerande. 

Enkelfelstillstånd 3.5.10 SINGLE FAULT 
CONDITION 

Tillstånd där en av säkerhetsåtgärderna är ur 
funktion och kan ge upphov till fara. 

Användare 3.5.11 OPERATOR Person som brukar utrustningen enligt 
anvisningar. 

Fuktig miljö 3.5.13 WET LOCATION Miljö där vatten eller annan ledande vätska kan 
finnas tillgänglig som kan öka risken för elchock. 

Rimligt felaktigt 
brukande 

3.5.14 REASONABLY 
FORESEEABLE MISUSE 

Förväntat felaktigt brukande av utrustning av 
person. 

Överspänningskat
egori 

3.5.17 OVERVOLTAGE 
CATEGORY 

Siffra som definerar transienta överspänningar. 

Transienta 
överspänningar 

3.5.18 TRANSIENT 
OVERVOLTAGE 

Korta överspänningar som räcker några knappa 
millisekunder. 

Tillfälliga 
överspänningar 

3.5.19 TEMPORARY 
OVERVOLTAGE 

Relativt långvarig överspänning som ibland 
följer nätfrekvensen. 

Basisolering 3.6.1 BASIC INSULATION Isolering av elfarliga delar som ger 
grundläggande skydd. 

Tilläggsisolering 3.6.2 SUPPLEMENTARY 
INSULATION 

Separat isolering som kompletterar basisolering 
och ger skydd mot elchock om basisoleringen 
skulle fela. 

Dubbel isolering 3.6.3 DOUBLE INSULATION Isolering beståendes av både basisolering och 
tilläggsisolering. 

Förstärkt isolering 3.6.4 REINFORCED 
INSULATION 

Isolering som skyddar mot elchock i större 
utsträckning än dubbel isolering. 

Förorening 3.6.5 POLLUTION Främmande material har förorenat ett system 
och riskerar reducera isoleringsförmågan hos 
isolerande delar. 

Föroreningsgrad 3.6.6 POLLUTION DEGREE Numerisk indikation av hur förorenat ett 
system är. 

Föroreningsgrad 1 3.6.7 POLLUTION DEGREE 1 Ingen förorening eller endast torr icke-ledande 
förorening. Ingen påverkan. 

Föroreningsgrad 2 3.6.8 POLLUTION DEGREE 2 Endast icke-ledande förorening men med 
tillfällig ledningsförmåga genom kondensation. 

Föroreningsgrad 3 3.6.9 POLLUTION DEGREE 3 Ledande förorening inträffar, eller icke-ledande 
förorening som blivit ledande genom 
kondensation. 

Föroreningsgrad 4 3.6.10 POLLUTION DEGREE 4 Förorening med kontinuerlig ledningsförmåga 
genom damm, regn eller andra fuktiga 
förhållanden. 
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Isoleringsavstånd 3.6.11 CLEARANCE Kortaste säkra avstånd genom luften mellan två 
ledande delar. 

Krypavstånd 3.6.12 CREEPAGE DISTANCE Kortaste säkra avstånd över ytan på ett 
isolerande material mellan två ledande delar. 

Tabell 2: Definitioner av termer 

Designkrav 

Här beskrivs relevant information som bör tas hänsyn till vid design och utvärdering av elsäker 

testutrustning för nätspänningsprodukter. Denna information kan även användas för att skapa en 

säkrare miljö där produkttester utförs. Informationen är hämtad ifrån standard SS-EN 61010-1, utg 

3:2010, kapitel 6 och de referenser som görs pekar mot denna standard. 

Allmänt 

För att en produkt skall anses vara elsäker måste den elsäkra statusen upprätthållas vid normalt 

tillstånd och enkelfelstillstånd, dessutom skall åtkomliga delar inte vara elfarliga. Spänningar, 

strömmar och laddningar mellan en åtkomlig del och jord eller två åtkomliga delar på samma 

utrustning inom 1,8 m skall inte överträda gränsvärdena för åtkomliga delar (6.1.1). 

Undantag för ovanstående krav infaller då det ej är möjligt för följande åtkomliga delar att vara 

skyddade från elfara, då får de hanteras av en användare vid normaldrift (6.1.2): 

 Tomma lampsocklar 

 Utbytbara delar som kan vara elfarliga vid byte, men endast om de är åtkomliga med hjälp 

av verktyg och är märkt för fara. 

Gränsvärden 

För att åtkomliga delar inte skall anses vara elfarliga måste vissa krav uppfyllas, dessa krav varierar 

beroende på om utrustningen befinner sig i normalt tillstånd eller enkelfelstillstånd. Det är dessutom 

viktigt att tänka på vilken miljö som är aktuell, om det är en torr miljö eller fuktig miljö. 

Nedan står givna gränsvärden för spänning, ström och elektrisk laddning och överskrids spänningens 

gränsvärde samtidigt som även ström eller laddning överskrids anses de åtkomliga delarna vara 

elfarliga. 

  Växelspänning Likspänning 

Normalt tillstånd Torr miljö 33 Vrms 46,7 Vtopp 70 V 

Fuktig miljö 16 Vrms 22,6 Vtopp 35 V 

Enkelfelstillstånd Torr miljö 55 Vrms 78 Vtopp 140 V 

Fuktig miljö 33 Vrms 46,7 Vtopp 70 V 
Tabell 3: Gränsvärden för spänning 

 Sinusvågform Icke sinusvågform eller blandade frekvenser Likström 

Normalt tillstånd 0,5 mArms 0,7 mAtopp 2 mA 

Enkelfelstillstånd 3,5 mArms 5 mAtopp 15 mA 
Tabell 4: Gränsvärden för ström 

 Elektrisk laddning (<15 
kVtopp) 

Lagrad energi (> 15 
kVtopp) 

Normalt tillstånd 45 µC 350 mJ 
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Enkelfelstillstånd Se standard 6.3.2 
Tabell 5: Gränsvärden för elektrisk laddning 

Speciella villkor kan förekomma för ström och elektrisk laddning, läs om detta i kapitel 6.3. 

Primära skyddsåtgärder 

För att förhindra att åtkomliga delar blir elfarliga måste man inkludera vissa skyddsåtgärder. 

Utrustningen måste uppfylla åtminstone en av följande åtgärder (6.4): 

 Inkapslingar eller skyddande barriärer 

o Skyddet måste uppfylla kraven för stabilitet enligt kapitel 8.1. 

o Om skyddet uppgörs genom isolering skall det uppfylla samma krav som basisolering. 

o Om skyddet uppgörs genom att begränsa tillgång skall isoleringsavstånd och 

krypavstånd mellan åtkomliga och elfarliga delar uppfylla kraven enligt kapitel 6.7 

och basisolering. 

 Basisolering 

o Uppgörs skyddet av basisolering skall isoleringsavstånd, krypavstånd och fast 

isolering uppfylla kraven enligt kapitel 6.7. 

 Impedans 

o Begränsa ström eller spänning så att de ligger under gränsvärdena enligt 6.3.2. 

o Värderas för högsta arbetsspänning och effekt. 

o Isoleringsavstånd och krypavstånd mellan isoleringsslut måste uppfylla kraven enligt 

kapitel 6.7 för basisolering. 

Extra skyddsåtgärder 

För att förhindra att åtkomliga delar blir elfarliga vid enkelfelstillstånd skall man komplettera 

befintliga skyddsåtgärder med en av följande extra åtgärder: 

 Potentialutjämning 

 Tilläggsisolering 

 Automatiskt avbrott av strömkälla 

 Ström- eller spänningsbegränsande utrustning 

Följande skyddsalternativ uppfyller redan kraven för extra skydd och kan användas utan ytterligare 

skydd: 

 Förstärkt isolering 

 Skyddande impedans 

Mer om dessa skyddsåtgärder finns att läsa i standarden under kapitel 6.5. 

Anslutning av externa kretsar 

Vill man under normalt- eller enkelfelstillstånd koppla in en extern krets skall det inte på något sätt 

ge upphov till elfara vid vare sig utrustningens eller den externa kretsens åtkomliga delar. Skyddet 

skall uppnås genom att separera kretsarna åt, detta gäller så länge inte separationen ger upphov till 

fara. 

Utrustningens instruktioner och märkningar skall innehålla följande information för varje anslutning 

(6.6.1): 
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 Klassade villkor som anslutningen är designad att på ett säkert sätt fungera inom. 

 Klassningsvärden av isoleringen som krävs för att den externa kretsen skall anpassa sig till att 

skyddas från elchock i och med anslutning. 

Åtkomliga delar av anslutningarna som drivs av en intern kondensator skall inte vara elfarliga 10 

sekunder efter avbrott av strömkälla (6.6.2). 

Kretsar med elfarliga anslutningar skall inte anslutas till åtkomliga ledande delar med undantag för 

elnätskretsar som är designade att styras med en jordad anslutning, i dessa fall skall anslutningen 

inte vara elfarlig (6.6.3). 

Anslutningar där tvinnade ledare skall vara skyddade så att det inte finns någon risk för oavsiktlig 

kontakt mellan elfarliga delar av olika polaritet eller mellan sådana delar och andra åtkomliga delar, 

detta skall även gälla om ett ”strå” skulle råka missa anslutningen. Om det inte redan är självklart så 

skall anslutningen markeras för att visa om de är kopplade till åtkomliga ledande delar (6.6.4). 

Isoleringskrav 

Isolering mellan kretsar och åtkomliga delar eller mellan separata kretsar består av isoleringsavstånd, 

krypavstånd och fast isolation. För att dessa skall skydda mot fara måste isoleringen kunna stå emot 

de elektriska påfrestningarna som uppstår från elnätet och utrustningen. 

Elektriska påfrestningar som uppkommer från elnätet: 

 Arbetsspänning över isolationen. Spänningen är vanligtvis elnätets huvudspänning. 

 Transient överspänning som ibland kan dyka upp på ledningar. Överspänningens storlek 

beror på dess överspänningskategori och elnätets huvudspänning. 

 Kortvariga tillfälliga överspänningar som kan inträffa mellan ledning och jord i viss 

utrustning. Dessa överspänningar får vara elnätets huvudspänning plus 1200 V och räcka i 

upp till 5 sekunder. 

 Långvariga tillfälliga överspänningar får vara elnätets huvudspänning plus 250 V och räcka i 

över 5 sekunder. 

Kraven som ställs på isoleringen beror på: 

 Grad av isolering som krävs (basisolering, tilläggsisolering eller förstärkt isolering). 

 Högsta transienta överspänning som kan genereras på grund av utrustningen eller yttre 

påverkan. 

 Högsta arbetsspänning vid både stadig drift och återkommande toppspänningar. 

 Föroreningsgraden i ett system. 

 Högsta tillfälliga överspänning som får inträffa i en krets på grund av fel i elnätet. 

För mer djupgående detaljer över hur isoleringskraven skall specificeras bör kapitel 6.7 läsas. Det 

innehåller ovanstående information och mycket mer. 

Konstruktionskrav för skydd mot elchock 

Om ett fel inträffar som kan ge upphov till fara skall följande förebyggande åtgärder tas (6.9.1): 

 Utsätts ledningar för mekaniska påfrestningar skall dess hållbarhet inte hänga på lödningar. 
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 Skruvar som fäster borttagningsbara höljen skall vara fästskruvar om skruvens längd riskerar 

påverka isolationsavstånd och krypavstånd mellan åtkomliga och elfarliga delar. 

 Åtkomliga delar skall inte bli elfarliga om ledningar, skruvar, etc. oavsiktligt frigörs. 

 Isolerings- och krypavstånd mellan inkapsling och elfarliga delar skall inte falla under de krav 

som finns för basisolering genom frigörande av delar eller ledningar. 

Bortkoppling av strömkälla 

Det skall finnas ett sätt att koppla bort utrustningen från sin strömkälla oavsett om strömkällan 

befinner sig i eller utanför utrustningen. Bortkopplingen skall avaktivera samtliga strömförande 

ledare. 

Vid undantagsfall behöver inte en anordning avaktiveras, detta gäller om en kortslutning eller 

överladdning inte kan ge upphov till fara. 

Testmetoder 

Här kommer olika testmetoder att tas upp, testmetoder som testar säkerhet och designkrav av 

produkter med hänsyn till en nätspänning på 230 V.  

Fastställande av åtkomliga delar 

Om åtkomligheten är allt annat än självklar att bedöma skall det genomföras tester med hjälp av ett 

”testfinger”. Något att tänka på är om det är möjligt vid normaldrift att på något vis öka 

åtkomligheten till vissa delar, i så fall måste detta göras innan testerna påbörjas. Några exempel på 

sådana möjligheter (6.2.1): 

 Ta bort ett ytterhölje 

 Öppna luckor 

 Justera kontroller 

 Byta batteri eller liknande 

 Ta bort delar 

Det finns två typer av testfinger som används och dessa skall tillämpas vid alla möjliga punkter där 

det finns risk för åtkomst. Första typen är det stela testfingret som appliceras med en kraft på 10 N 

när det finns en risk att en del blir åtkomlig vid pålagd kraft (6.2.2). 

 
Figur 3: Stelt testfinger (SEK Svensk Elstandard)  
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Den andra typen av testfinger är det ledförsedda testfingret som appliceras i alla möjliga positioner 

och ställen där det kan finnas risk för åtkomst. 

 
Figur 4: Ledförsett testfinger (SEK Svensk Elstandard)  

Finns det öppningar ovanför elfarliga delar i utrustningens design skall en testpinne av metall som är 

100 mm lång och 4 mm i diameter föras in och inte kunna få kontakt med någon av de elfarliga 

delarna inom 100 mm (6.2.3). 

Vid öppningar som är avsedda att ge åtkomst till förprogrammerade kontroller med hjälp av en 

skruvmejsel eller dylikt görs ett liknande test som ovanstående. Detta test använder en liknande 

testpinne av metall men med en diameter på 3 mm, pinnen skall ej penetrera djupare än 3 gånger 

avståndet mellan kontrollern och ytterhöljet till ett maximalt djup av 100 mm (6.2.4). 

Isolationstest 

Detta är ett test som görs för att kontrollera en produkts elsäkerhet, detta görs genom att med hjälp 

av en isolationstestmaskin applicera en spänning till olika punkter på produkten. Spänningen kan 

sträcka sig till flera tusen volt och har som uppgift att kontrollera om produkten är korrekt jordad och 

om det någonstans kan bli överslag. Går produkten igenom testet kan man anse att den är elsäker på 

dessa punkter. 
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3. Riskbedömning 
För att genomföra projektet har det till största del handlat om att leta efter information och källor 

som har fått stå till grund för arbetets utveckling. Utifrån denna arbetsmetod har många källor hittats 

som bidragit till resultatet, mycket vikt har lagts på att få kunskap om riskerna med elektricitet, vilka 

negativa effekter det har på människokroppen samt hur man förebygger olyckor. 

3.1. Riskanalys 
Varje produkt med risker bör analyseras för att fastställa hur stora riskerna är och om de uppfyller 

kraven från standarden. Nedan följer en beskrivning av förloppet som skall följas vid analys och 

bedömning av risker. 

 Analysera risker 

o Analysera de risker som finns och vilka typer av risker dessa är. 

 Bedöm allvarlighet 

o Bedöm riskernas allvarlighet och hur troligt det är att det inträffar. Är 

konsekvenserna ofarlig för ens hälsa eller är sannolikheten väldigt liten kan det 

hända att ingen åtgärd behöver tas. 

 Reducera risker 

o De risker som identifierats som allvarliga skall genomgå åtgärder som reducerar 

risken. Efter att risken åtgärdats skall den på nytt analyseras för att kontrollera att 

risken ej kvarstår och inga nya risker introducerats. 

4. Befintlig utrustning 
De två produkter som lades fram som ursprungliga exempel på tester med bristfällig elsäkerhet kan 

med hjälp av den nya kunskapen få metoderna runt testerna förbättrade på ett sätt som ökar 

säkerheten för användaren. I detta stycke redovisas de idéer som vuxit fram under arbetets gång 

som hoppas förbättra framtida tester med denna utrustning. 

Det som är gemensamt för båda testerna är att de i nuläget genomförs under ofärdiga förhållanden, 

med detta menar jag att produkterna ej testas i sitt slutliga skick och under testfasen ej uppfyller de 

CE-krav som finns på slutprodukten. Detta leder till att man måste uppfylla tillräcklig elsäkerhet vid 

test och detta kan man försäkra sig om att man gör med hjälp av standarden. 

GELAB har även tillgång till en isolationstestmaskin av märket CLARE som används för isolationstest. 
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Figur 5: Testutrustning för isolationstest på GELAB 

Om praktiska tester görs med spänningar som kan resultera i att åtkomliga delar blir elfarliga skall 

man först säkerställa skyddsjordens funktionalitet. Detta skall göras för alla produkter som riskerar 

att orsaka kroppskada vid felande skyddsjord, därefter kan produkttester börja göras enligt 

anvisning. 
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4.1. Testsystem 1 

 
Figur 6: Testsystem 1 – Kretskortet matas av testutrustningen med nätspänning 

Befintliga risker 

Detta är ett test som helt enkelt utförs på ett kretskort liggandes på en isolerande matta (se figur) 

och med vetskapen att kortet matas med en nätspänning på 230 V kan man se tydliga risker i 

testmiljön. Användare behöver visserligen inte vidröra kortet när testet pågår men eftersom kortet 

ligger väldigt nära testutrustningen (som måste användas under testet) så behövs det inte mycket för 

att råka komma åt en elfarlig del. 

Designförslag 

För att förbättra hur testet genomförs ur ett personhälsomässigt perspektiv måste man komma förbi 

tidigare nämnda riskmoment. Detta kan enklast göras genom att begränsa åtkomligheten till elfarliga 

ytor på såväl produkten som testutrustningen, men frågan är vilken metod som är bäst att använda 

sig av. 

I standarden kunde man läsa om skyddsåtgärder som inkapsling och skyddande barriärer, dessa kan 

man dra nytta av i detta fall utan att påverka vare sig produkten eller testutrustningen. På så vis kan  

man kapsla in elfarliga delar i en förslutningsbar låda eller lock som uppfyller isoleringskraven. 
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Figur 7: Lösningsförslag för testsystem 1 

Ovanstående figur visar ett exempel för hur en sådan konstruktion kan se ut för testsystem 1. För att 

utöka säkerheten kan man dessutom lägga till extra skydd, det som skulle lämpa sig för en sådan 

design är att montera en strömbrytare som endast möjliggör att utrustningen får ström när locket är 

förslutet. 
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4.2. Testsystem 2 

 
Figur 8: Testsystem 2 – Elfarlig del rödmarkerad 

Befintliga risker 

Likt kretskortet för testsystem 1 kan man snabbt identifiera att det inte finns något som skyddar 

användaren från att oavsiktligt komma åt elfarliga delar. Risken kan anses vara mindre då produkten 

är något avskärmad och den elfarliga delen är tydligt separerad från resten av produkten, men risken 

kvarstår och man kommer ändå vilja utveckla en förbättrad testmetod. 

Designförslag 

Som testsystem 1 så blir även designen utav liknande karaktär, men i detta fall finns lite utrymme för 

en annan design. Då det helst borde omslutas helt kan det istället i denna produkt räcka att begränsa 

åtkomsten till just den elfarliga delen, detta skulle gå att göra genom att montera en skyddande 

barriär över öppningen just där de elfarliga delarna befinner sig. Dock så rekommenderas det att 

man omsluter hela konstruktionen, på så vis finns ingen risk att man kommer åt någon yta vid test. 
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Figur 9: Lösningsförslag för testsystem 2 

Figuren visar ett exempel på hur testsystemet kan omslutas och precis som det nämndes för 

testsystem 1 kan man säkra konstruktionen så testet endast kan aktiveras när locket har förslutits. 

Eftersom själva testutrustningen kommer att ligga utanför lådan måste man göra öppningar där 

testutrustningen kan få kontakt med produkten. Det går även att förhindra att testutrustningen får 

ström genom att konstruera lådan så att strömmen först går till lådan och sedan till både produkten 

och testutrustningen, på så vis finns det ingen risk för aktivering när lådan är öppen. 

4.3. Allmänt 
Utöver förbättring utav de två produkttesterna kan även denna rapport användas för framtida 

förbättringar för såväl produkter som arbetsmiljö. Fortsättningsvis kan man använda kunskapen till 

att bedöma kvaliteten i ett flertal scenarion, exempelvis så kan man ha en testyta som är utrustad 

med skyddsåtgärder som minskar riskerna för att användaren råkar ut för en olycka vid tester. Man 

kan även se till att ordentligt skydd finns ifall en olycka skulle inträffa, brandsläckare, brandfilt, 

hjärtstartare m.m. 
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5. Resultat 

5.1. Uppfyllda krav 

Kravnivå Namn Beskrivning Prioritet 

Krav nr 1 Kunskap om 
standarder 

Redogöra för vilka standarder som gäller vid produktionstest 
av kretskort med nätspänning. 

Hög 

Krav nr 2 Risker Redogör för vilka risker som förekommer vid hantering av 
utrustning med nätspänning. 

Hög 

Krav nr 3 Förslag av 
design 

Ge förslag på förbättrad design av produktionstest av specifika 
produkter ur ett elsäkerhetsperspektiv. 

Medel 

Tabell 6: Kravspecifikation 

Krav nr 1 – Kunskap om standarder 

Arbetet med att redogöra för vilka standarder som gäller för uppdraget resulterade i att standard EN 

61010-1:2010 hittades och användes för ändamålet.  

Frågeställningar Besvarades frågan? 

Vilka organisationer finns som hanterar elsäkehetsfrågor? Ja 

Vilka regelverk finns? Ja/delvis 

Vilka krav skall ställas på elsäkerheten? Ja 

Finns speciella krav för elsäkerhet i testmiljö? (tester med öppet chassi 
förekommer) 

Ja 

Vilken säkerhet krävs för en CE-märkning? (behövs det för produktionstest?) Ja 

Hur uppnår man elsäkerhetskraven? Ja 
Tabell 7: Originalfrågeställningar (säkerhetskrav) 

Krav nr 2 – Risker 

Arbetet med att redogöra för de risker förekommandes vid hantering av utrustning med nätspänning 

resulterade i en sammanfattning av olika säkerhetsföreskrifter och källor som beskriver risker samt 

den effekt elektricitet har på människokroppen. Informationen har som uppgift att informera GELAB 

om hälsoriskerna med  elektricitet och hur de i framtiden kan utveckla personsäkerheten på 

arbetsplatsen. Om detta resulterar i nya rutiner och åtgärder kan det inte bara minska hälsoriskerna 

men även minska konsekvenserna om en olycka skulle inträffa. Denna information finns att läsa 

under kapitel 2.1. 

Frågeställningar Besvarades frågan? 

Varför behövs elsäkerhet? Ja 

Vilka risker finns? Ja 

Vad händer när det går fel? Ja 

Hur påverkar elektricitet människokroppen? Ja 

Hur undviker man riskerna som finns? Ja/delvis 
Tabell 8: Originalfrågeställningar (risker) 

Krav nr 3 – Förslag av design 

Detta krav relaterar till de produkttester som introducerades vid arbetets start och var det som de 

ovanstående kraven grundades på. Arbetet med att ge förslag på en förbättrad design för de två 

produkterna resulterade i två liknande lösningar som drar nytta av standardens information om 
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inkapsling och vidare kan testmiljön utvecklas för att ge bättre säkerhet som fyller behoven. Denna 

information finns att läsa under kapitel 3.3. 

Frågeställningar Besvarades frågan? 

Vilka produkter uppfyller inte kraven vid produkttest? Ja 

Hur kan man utveckla testmetoderna för att fylla kraven? Ja 
Tabell 9: Originalfrågeställningar (eksäkerhet hos GELAB) 

6. Slutsats & Diskussion 
Detta projekt har resulterat i en rapport som sammanställer information om elsäkerhet allt ifrån vilka 

risker som finns och vilka konsekvenser dessa har till vilka säkerhetskrav som ställs på produkter och 

hur dessa uppfylls. Denna information är menad att den skall underlätta för GELAB att utveckla 

elsäkerheten på arbetsplatsen och i detta avseende anser jag att projektet i viss mån har varit lyckat. 

Jag säger i viss mån då det är svårt att veta just vad som i slutändan visat sig behövas, men innehållet 

i rapporten är i högsta grad relevant för ändamålet och ger en grund för företagets framtida arbeten. 

Standarden som användes i projektet hittades i samarbete med min handledare Niklas Lyckerev i 

något av en slump men det visade sig kort därefter att standarden verkade passa för testutrustning. 

Mycket av rapporten refererar till just denna standard och en sammanfattning av de viktigaste 

kapitlen har skrivits för att ge GELAB en överblick av information aktuella för företaget. När de nu har 

standarden i sin ägo innebär det att de i framtiden kan ha stor nytta av denna för utvärdering och 

design av system. 

Projektet har endast fokuserat på lågspänningsdirektivet i förhållande till nätspänningsprodukter 

men beroende på produkt kan andra direktiv komma att behövas vid konstruktion. Arbetet lämnas 

på så vis öppet för framtida utveckling. 
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A 
 

Bilagor 

Direktivtabell 

Direktiven och förordningarna för CE-märkning 

Produktgrupp eller 
sektor 

Ämnesområde Obligatoriskt 
från och med 

EU-direktiv, eller 
EU-förordning 
(ändring) 

Linbanor Linbanor konstruerade för 
persontransporter 

2004-05-03 2000/9/EG 

Byggprodukter Harmoniserade villkor för 
saluföring av byggprodukter 
Ersättningsförordning CPR 
 
Ändring Bilaga V 
Ändring Bilaga III 

1991-06-27 
 
2011-04-25/ 
2013-07-01 
2014-06-16 
2014-06-17 

 
 
(EU) 305/2011 
 
((EU) 568/2014) 
((EU) 574/2014) 

Varmvattenpannor Effektivitet för nya värmepannor 
som eldas med flytande eller 
gasformigt bränsle 
 
 
Delvis ändrat/upphävt 
Övergångsbestämmelser tills 

1998-01-01 
 
 
 
 
2015-09-26/ 
2018-09-26 

92/42/EEG 
(93/68/EEG) 
(2004/8/EG) 
(2005/32/EG) 
(2008/28/EG) 
(EU) 813/2013 

Ekodesign Ramdirektiv för ekodesign för 
energirelaterade produkter 
 
Senast ändrat 

2010-11-20 
 
 
2014-06-05 

2009/125/EG 
 
 
(2012/12/27/EU) 

Elektromagnetisk 
kompatibilitet (EMC) 

Apparater som alstrar 
elektromagnetisk strålning, eller 
riskerar att påverkas negativt av 
sådan 
Ersatt av ny version 
Nästa ersättning 

1996-01-01 
 
 
 
2007-07-20 
2016-04-20 

 
 
 
 
2004/108/EG 
2014/30/EU 

Produkter i explosiv 
miljö (ATEX) 

Produkter och skyddssystem 
avsedda att användas i 
explosionsfarlig miljö 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

2003-07-01 
 
2013-01-01 
2016-04-20 

94/9/EG 
((EG) 1882/2003) 
(EU) 1025/2012 
2014/34/EU 

Explosiva varor Tillhandahållande på marknaden 
och övervakning av explosiva varor 
för civilt bruk 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

2003-01-01 
 
 
2013-01-01 
2016-04-20 

93/15/EEG 
((EG) 1882/2003) 
((EG) 219/2009) 
((EG) 1025/2012) 
2014/28/EU 



B 
 

Gasapparater Anordning (icke-industriell) för 
förbränning av gasformiga bränslen 
för matlagning, uppvärmning, 
varmvattenberedning, kylning, 
belysning eller tvätt 
Ersatt av ny kodifierad version 

1996-01-01 
 
 
 
 
2010-01-05 

 
 
 
 
 
2009/142/EG 

Lågspännings-utrustning Elektrisk utrustning konstruerad för 
användning vid en märkspänning 
mellan 
50 - 1000 VAC eller 75 - 1500 VDC 
Ersatt av kodifierad version 
Nästa ersättning 

1997-01-01 
 
 
 
2007-01-16 
2016-04-20 

 
 
 
 
2006/95/EG 
2014/35/EG 

Maskiner Maskiner 
Ersatt av 
 
Ändring gällande maskiner för 
applicering av bekämpningsmedel 

1995-01-01 
2009-12-29 
 
2011-12-15 

 
2006/42/EG 
((EG) 596/2009) 
(2009/127/EG) 

Mätinstrument Apparat eller system med 
mätfunktion 
 
 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

2006-10-30 
 
 
 
2013-01-01 
2016-04-20 

2004/22/EG 
(2006/96/EG) 
((EG) 1137/2008) 
(2009/137/EG) 
((EU) 1025/2012) 
(2007/47/EG) 

Medicintekniska 
produkter 

Medicintekniska produkter 
(generell) 
 
 
 
 
Senast ändrat 

1998-06-14 
 
 
 
 
2010-03-21 

93/42/EEG 
(98/79/EG) 
(2000/70/EG) 
(2001/104/EG) 
((EG) 1882/2003) 
(2007/47/EG) 

Aktiva medicinska 
implantat 

Elektriskt driven produkt som 
implanteras i människokroppen 
 
 
Senast ändrat 

1995-01-01 
 
 
 
2010-03-21 

90/385/EEG 
(93/42/EEG) 
(93/68/EEG) 
((EG) 1882/2003) 
(2007/47/EG) 

In vitro diagnostiska 
produkter 

Produkter avsedda för 
laboratorieundersökningar av 
prover från människokroppen 
Senast ändrat 

2003-12-07 
 
 
2012-01-11 

98/79/EG 
((EG) 1882/2003) 
((EG) 596/2009) 
((EG) 100/2011) 

Icke-automatiska vågar Vågar som kräver operatör 
 
Ersatt av ny kodifierad version 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

2003-01-01 
 
2009-06-05 
2013-01-01 
2016-04-20 

 
 
2009/23/EG 
((EU) 1025/2012) 
2014/31/EU 



C 
 

Personlig 
skyddsutrustning 

Utrustning som är avsedd att bäras 
eller hållas av en person för att 
skydda mot hälso- eller 
säkerhetsrisker 
 
Senast ändrat 

1995-07-01 
 
 
 
 
2013-01-01 

89/686/EEG 
(93/68/EEG) 
(93/95/EEG) 
(96/58/EG) 
((EG) 1882/2003) 
((EU) 1025/2012) 

Tryckbärande 
anordningar 

Tryckbärande anordningar och 
aggregat vars högsta tillåtna tryck 
överstiger 0,5 bar 
Senast ändrat 
Ändring art 9 
Nästa ersättning 

2002-05-29 
 
 
2013-01-01 
2015-06-01 
2016-07-19 

97/23/EG 
((EG) 1882/2003) 
 
((EU) 1025/2012) 
2014/68/EU art.13 
2014/68/EU 

Pyrotekniska artiklar Fyrverkerier i kategorier 1, 2, 3 
Fyrverkerier i kategori 4,  
övriga pyrotekniska artiklar och 
pyrotekniska artiklar för scenbruk 
 
Ersatt av ny version 

2010-07-04 
2013-07-04 
 
 
 
2013-06-29/ 
2015-07-01 

2007/23/EG 
 
 
 
((EU) 1025/2012) 
2013/29/EU 

Radio- och 
teleterminalutrustning 
 
(Radioutrustning) 

Radioutrustning och 
teleterminalutrustning 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

2000-04-08 
 
2009-08-07 
2016-06-12 

1999/5/EG 
((EG) 1882/2003) 
((EG) 596/2009) 
2014/53/EU 

Fritidsbåtar Fritidsbåtar och vattenskotrar 
 
 
 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

1998-06-16 
 
 
 
2013-01-01 
2016-01-18 

94/25/EG 
(2003/44/EG) 
((EG) 1882/2003) 
((EG) 1137/2008) 
((EU) 1025/2012) 
2013/53/EU 

RoHS Begränsning av användning av vissa 
farliga ämnen i elektrisk och 
elektronisk utrustning 
Ersatt av ny version 
 
 
Senast ändrat 

2004-08-13 
 
 
2013-07-22 
 
 
2014-01-29 

 
 
 
2011/65/EU 
(2012/50/EU) 
(2012/51/EU) 
(2014/2/EU) 

Enkla tryckkärl Svetsade tryckkärl avsedda för ett 
övertryck större än 0,5 bar och för 
förvaring av luft eller kväve 
Ersatt av kodifierad version 
Senast ändrat 
Nästa ersättning 

1992-07-01 
 
 
2009-10-28 
2013-01-01 
2016-04-20 

 
 
 
2009/105/EG 
((EU) 1025/2012) 
2014/29/EU 



D 
 

Leksaker Produkter som utformats som eller 
är klart avsedda som leksaker för 
barn under 14 år 
 
Ersatt i första fas 
Ersatt komplett 
 
Senast ändrat 

1990-01-01 
 
 
 
2011-07-20 
2013-07-20 
 
2013-07-20 

 
 
 
 
2009/48/EG 
 
(2012/7/EU) 
((EU) 681/2013) 

Bulleremissioner Bulleremissioner från 
utomhusutrustning 
Senast ändrat 

2002-01-03 
 
2009-04-20 

2000/14/EG 
(2005/88/EG) 
((EG) 219/2009) 

Tabell 10: Direktiv och förordningar för CE-märkning (CE marking Nordic AB, 2015) 


