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1   Fristående examina 
 
1.1  Anordnande av fristående examina 
 
Examenskommissionerna som tillsätts av Utbildningsstyrelsen och består av representan-
ter för arbetsgivare, arbetstagare, lärare och vid behov självständiga yrkesutövare ansvarar 
för anordnandet och övervakningen av fristående examina samt utfärdar examensbetyg. 
Examenskommissionerna gör ett avtal om anordnande av fristående examina med utbild-
ningsanordnarna och vid behov med andra sammanslutningar och stiftelser. Fristående 
examina kan inte anordnas utan giltigt avtal med examenskommissionen. 
 
1.2  Avläggande av fristående examen 
 
Fristående examen avläggs genom att examinanderna vid examenstillfällen i praktiska ar-
betsuppgifter visar det kunnande som förutsätts i examensgrunderna. Varje examensdel 
ska bedömas skilt för sig. Bedömningen görs som ett samarbete mellan representanter för 
arbetsgivare, arbetstagare och undervisningssektorn. Inom branscher där det är vanligt 
med självständiga yrkesutövare tas även denna part i beaktande vid valet av bedömare. 
Bedömningen godkänns slutligen av examenskommissionen. Examensbetyg kan beviljas 
då examinanden har avlagt alla examensdelar som krävs med godkänt vitsord.  
 
1.3  Grunderna för fristående examen 
 
I examensgrunderna fastställs vilka delar och eventuella kompetensområden som hör till 
examen, uppbyggnaden av examen, den yrkesskicklighet som krävs i de olika examens-
delarna, grunderna för bedömningen (föremålen och kriterierna för bedömningen) samt 
sätten att visa yrkesskicklighet.  
 
En examensdel utgör ett delområde inom yrket som går att avskilja från den naturliga ar-
betsprocessen till en självständig helhet som kan bedömas. Kraven på yrkesskicklighet 
som beskrivs i de olika examensdelarna koncentrerar sig på de centrala funktionerna och 
verksamhetsprocesserna inom yrket samt på yrkespraxis inom den aktuella branschen. De 
omfattar även färdigheter som allmänt behövs i arbetslivet, till exempel sociala färdig-
heter. 
 
Föremålen och kriterierna för bedömningen är härledda ur kraven på yrkesskicklighet. 
Föremålen för bedömningen anger de kunskapsområden som man vid bedömningen 
fäster särskild vikt vid. Definitionen av dessa föremål underlättar också bedömningen av 
den aktuella arbetsprocessen. Bedömningen ska täcka alla de föremål för bedömning som 
beskrivs i examensgrunderna. Kriterierna för bedömningen bestämmer den kvalitativa 
och kvantitativa nivån på en godkänd prestation.  
 
Sätten att visa yrkesskicklighet innehåller preciserande anvisningar om avläggandet av 
examen. Yrkesskickligheten visas i allmänhet i autentiska arbetsuppgifter. Sätten att visa 
yrkesskicklighet kan innehålla direktiv för bl.a. hur en examensprestation vid behov kan 
kompletteras så att alla krav på yrkesskicklighet blir beaktade. 
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1.4  Personlig tillämpning i fristående examen 
 
Utbildningsanordnaren sörjer för den personliga tillämpningen vid ansökningen till en 
fristående examen och utbildning som förbereder för en fristående examen, vid avläg-
gandet av examen och vid förvärvandet av den behövliga yrkesskickligheten.  
 
Vid den personliga tillämpningen ska man beakta det som föreskrivs i 11 § (952/2011) i 
lagen om yrkesinriktad vuxenutbildning om studerandes rättigheter och skyldigheter.  
 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat en särskild föreskrift om individualisering 
(43/011/2006). 
 
1.5  Bedömning av yrkesskickligheten i fristående examen 
 
Vid bedömning av yrkesskickligheten är det viktigt att ingående och noggrant granska hur 
examinanderna visar att de kan det som examensgrunderna förutsätter i kraven på yrkes-
skicklighet för den aktuella examensdelen. Vid bedömningen tillämpas de bedömningskri-
terier som fastställts i examensgrunderna. Bedömarna ska mångsidigt använda sig av olika 
och i första hand kvalitativa bedömningsmetoder. Används endast en metod, blir resultat-
et inte nödvändigtvis tillförlitligt. Vid bedömningen beaktas bransch- och examensspeci-
fika särdrag i enlighet med examensgrunderna. Om examinanderna har tillförlitliga utred-
ningar om tidigare visat kunnande, granskar bedömarna hur de motsvarar kraven på 
yrkesskicklighet i examensgrunderna. Bedömarna föreslår för examenskommissionen att 
kunnandet erkänns som en del av examensprestationen. Examenskommissionen fattar det 
slutliga beslutet om erkännande av tidigare visat kunnande som tillförlitligt utretts.  
 
Bedömning av yrkesskicklighet är en process där insamling av bedömningsmaterial och 
dokumentering av bedömning spelar en viktig roll. Representanter för arbetslivet och lä-
rare gör på trepartsbasis en noggrann och mångsidig bedömning. Examinanderna ska 
klart och tydligt få veta hur bedömningsgrunderna tillämpas i deras eget fall. De ska också 
ges möjlighet att själva bedöma sina prestationer. Examensarrangören gör upp ett bedöm-
ningsprotokoll över examensprestationen för den aktuella examensdelen som underteck-
nas av bedömarna. Till en bra bedömningsprocess hör också att efter detta ge examinan-
derna respons på prestationerna. Det slutliga bedömningsbeslutet fattas av examenskom-
missionen. 

Bedömare 
De personer som bedömer examinandernas yrkesskicklighet ska ha god yrkeskunskap 
inom det aktuella området. Examenskommissionen och examensarrangören kommer 
överens om bedömarna i avtalet om anordnande av fristående examen. 

Rättelse av bedömning 
Examinanderna kan inom lagstadgad tid anhålla om rättelse av bedömning av den 
examenskommission som ansvarar för den aktuella examen. En skriftlig begäran om 
rättelse riktas till examenskommissionen. Examenskommissionen kan efter att ha hört 
bedömarna besluta om en ny bedömning. Det går inte att genom besvär anhålla om 
ändring av examenskommissionens beslut som gäller rättelse av bedömning. 
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1.6  Betyg 
 
Examenskommissionen beviljar examensbetyg och betyg för en eller flera avlagda exa-
mensdelar. Betyg över deltagande i förberedande utbildning ges av utbildningsanordnaren. 
Utbildningsstyrelsen har utfärdat direktiv om vilka uppgifter som ska framgå ur betygen. 
  
Betyg för en eller flera examensdelar ges på begäran. Examensbetyget, liksom betyget för 
en eller flera avlagda examensdelar, undertecknas av en representant för examenskommis-
sionen och en representant för examensarrangören.  
 

En anteckning om avlagd fristående examen i ett av Utbildningsstyrelsen godkänt yrkes-
bevis är ett intyg över avlagd examen som är jämförbart med ett examensbetyg. Examens-
arrangören skaffar och undertecknar yrkesbeviset. Yrkesbeviset är avgiftsbelagt för exami-
nanden. 
 
1.7 Utbildning som förbereder för fristående examen 
 

Det går inte att ställa förhandsvillkor om deltagande i utbildning på dem som deltar i fri-
stående examina. Examina avläggs ändå huvudsakligen i samband med förberedande ut-
bildning. Förberedande utbildning ska anordnas i enlighet med examensgrunderna. Ut-
bildningen och examenstillfällena ska planeras utgående från examensdelarna. Den som 
deltar i utbildning som förbereder för fristående examen ska ges möjlighet att delta i 
examenstillfällen och avlägga fristående examen som en del av utbildningen. 
 
När det gäller utbildning som förbereder för en fristående examen ska man beakta 
bestämmelserna i 11, 13, 13 a och 16 § i ovan nämnda lag.  
 
 

2  Uppbyggnaden av yrkesexamen för elnätsmontör  
 

2.1  Kunnande hos personer som avlagt examen 
 
De som har avlagt yrkesexamen för elnätsmontör kan vara verksamma i olika byggnads-, 
monterings- och driftuppgifter i eldistributionsnätet eller i uppgifter som stöder dessa. I 
arbetet följer de gällande lagstiftning och standarder. De kan arbeta självständigt och i 
arbetsgrupper i föränderliga verksamhetsmiljöer både i ny- och ombyggnadsobjekt.  
 
De som avlagt yrkesexamen för elnätsmontör kan utföra installationer i elnätet enligt sin 
inriktning. De kan utföra uppgifter som anknyter till byggande, drift, mätningar, skydd 
och kundmiljöer i olika installationsförhållanden och kan planera sitt eget arbete. De kan 
använda och hantera de material och verktyg som behövs i uppgifterna. De använder kor-
rekta arbetsmetoder och beaktar energieffektiviteten och totalekonomin i sitt arbete. De 
kan kontrollera sina egna installationer enligt de krav och säkerhetsnivåer som finns för 
dem. De kan göra upp de dokument som behövs i samband med installationer och mät-
ningar och ge kunden behövlig användarutbildning. De kan använda informations- och 
kommunikationsteknik för att söka information och kan använda de vanliga kontorspro-
grammen och andra program som arbetsuppgifterna kräver.  
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2.2  Examensdelar 
 
För att få examensbetyg ska examinanden avlägga delen 
 3.1 Säkerhet och riskhantering  
 
och en av delarna 
 3.2 Elnätsinstallationer med inriktning på luftledningar 
 3.3 Elnätsinstallationer med inriktning på jordkablar 
 3.4 Elnätsinstallationer med inriktning på elektrifierade bannät 
 
samt tre av delarna 
 3.5 Elnätsmontörens installationer i telekommunikationsnät 
 3.6 Installationer i elstationer 
 3.7 Installationer i överföringsnät 
 3.8 Installationer av väg- och områdesbelysning samt trafikljus 
 3.9 Driftarbeten i elnät  
 3.10 Skydd och mätningar 
 3.11 Kundservice och kundernas utrustning 
 3.12 Nätmontörens fastighetsinstallationer 
 
Om examinanden avlägger två av delarna 3.2–3.4 räcker det med att avlägga två av 
delarna 3.5–3.12.  
 
Om examinanden avlägger alla delarna 3.2–3.4, räcker det med att avlägga en av delarna 
3.5–3.12. 
 
Dessutom kan examinanden ersätta en av delarna 3.5–3.12 med en del av en annan yrkes-
examen eller en specialyrkesexamen, om denna del breddar den yrkesskicklighet som be-
hövs inom branschen. Denna del får dock inte vara en examensdel som mäter grundläg-
gande färdigheter eller gälla ett område som redan valts. 
 
Betyget över avläggandet av denna examensdel ges av den examenskommission som 
ansvarar för examen i fråga. Examenskommissionen inom elnätsbranschen godkänner 
examensdelen som en del av yrkesexamen för elnätsmontör på basis av betyg. 
 
Om examinanden har för avsikt att för utbildningens del ansöka om elbehörighet 2 enbart 
med denna examen, ska han eller hon avlägga examensdel 3.12 Nätmontörens fastighets-
installationer. I annat fall uppfyller examen inte kraven på utbildning i punkt 1 i bilagan till 
handels- och industriministeriets beslut 516/1996 (ändringen i förordningen 518/2011). 
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3 Krav på yrkesskicklighet i yrkesexamen för elnätsmontör, 
grunder för bedömningen och sätt att visa yrkesskicklighet 

 
Yrkesexamen för elnätsmontör är avsedd i första hand för personer som har arbetserfar-
enhet inom elnätsbranschen eller elbranschen. I yrkesexamen visar examinanden om han 
eller hon har den yrkesskicklighet som krävs av en elnätsmontör i självständigt arbete och 
i lagarbete. I yrkesexamen granskar man examinandens kunnande på följande områden: 
behärskande av den kunskap som ligger till grund för arbetet, färdigheter i att planera det 
egna arbetet, behärskande av material, behärskande av arbetsredskap, behärskande av 
arbetsmetoder, behärskande av arbetet som helhet samt kontroll och överlåtelse av ar-
betet till kunden.  
 
 
3.1  Säkerhet och riskhantering 
 
Krav på yrkesskicklighet 
 
För att denna del ska kunna godkännas krävs att examinanden har följande giltiga intyg: 
 elsäkerhetsexamen (2 eller 1) 
 kortet för heta arbeten   
 arbetssäkerhetskortet  
 vägskydd 1-kortet 
 elsäkerhetsutbildningen enligt SFS 6002  
 minst kursen i livräddande första hjälpen. 
 
Dessutom ska examinanden 
 behärska arbetarskyddet och elsäkerheten vid arbete och kunna kontrollera sitt arbete 

så att den färdiga elinstallationen är säker och ändamålsenlig för slutanvändaren  
 känna till ansvarsfördelningen i det företag som han/hon representerar och ta ansvar 

för sitt elarbete 
 känna till den personliga skyddsutrustningen samt behoven av och kraven på att 

använda den och använda personlig skyddsutrustning för att eliminera 
arbetarskyddsriskerna i arbetet  

 i sitt arbete kunna beakta de krav som arbetarskyddslagen ställer på säkert arbete 
 fästa särskild uppmärksamhet vid säkerheten i arbete på ställningar och stegar samt i 

lyft- och flyttarbeten  
 i sitt arbete kunna beakta produktrisker. 
 

Föremål för bedömning och bedömningskriterier 
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelarna. 
En prestation i denna del godkänns om Examinanden har gällande intyg över de utbild-
ningar och den examen som nämns i kraven på yrkesskicklighet och han eller hon annars 
kan det som förutsätts i kraven på yrkesskicklighet. Vid behov kan examinanden bedöma 
sin egen arbetsprestation och motivera sina lösningar. Före den slutliga bedömningen ska 
man alltid ge deltagaren möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
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Sätt visa yrkesskicklighet 
 
Yrkesskickligheten visas i den elsäkerhetsexamen som elsäkerhetsmyndigheten ordnar 
(elbehörighet 2 eller 1) och vid utbildningarna i elsäkerhet, första hjälpen, arbetarskydd, 
väggskydd 1 och heta arbeten. De gällande intygen över dessa utbildningar/denna examen 
ska lämnas till examensarrangören. Yrkesskickligheten vad gäller de övriga kraven visas i 
samband med examensprestationerna i de övriga examensdelarna. 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer korrekta arbetsmetoder och -redskap och använder dem på rätt sätt. De 
väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kostnads-
medvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kunderna 
enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säkerheten i 
arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lösningar. 
 
Examinanderna kan göra  
 luftledningsinstallationer (0,4 kV–45 kV) 
 installationer av ledningsfrånskiljare och frånskiljarstationer 
 installationer av stolptransformatorstationer   
 jordkabelinstallationer (≤1 kV)  
 montering av kabelskåp som ansluts till eldistributionsnätet 
 besiktningar, testningar och dokumentation.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den.  
 

Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 

 kan de vanligaste principerna för hur man gör nätkar-
tor och arbetsritningar samt de grafiska symbolerna 

Behärskande och tillämpning 
av den kunskap som behövs 
i arbetet  

 kan bedöma om information är riktig och tillförlitlig 
samt utifrån informationen dra slutsatser 

 kan utnyttja informations- och kommunikations-
teknik för att söka information 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan utnyttja installationsinstruktioner på främmande 
språk för att söka information 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och elanlägg-
ningar fungerar. 
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Examinanden kan planera sitt arbete. 

 Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan tolka arbetsplaner samt dokument som möjliggör 
beställning och genomförande vid byggande av ett 
distributionsnät 

 kan planera sitt installationsarbete så att det fram-
skrider på ett konsekvent sätt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och specialbehov och ta 
reda på om det går att tillgodose dem. 

Uppgörande av planer  kan göra upp genomförbara arbets- och 
ändringsplaner på en arbetsplats vid 0,4 kV luft- och 
jordkabelsarbeten. 

Examinanden kan använda och hantera materiel. 

 Examinanden 
Behärskande och hantering 
av materiel 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 

de krav som installationsförhållandena ställer 
 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 

enligt anvisningarna 
 kan välja elutrustning och -tillbehör under beaktande 

av energieffektivitet 
 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 

elinstallationsmetoder som lämpar sig för dem. 
Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 

tillbehör och materiel  
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbetsplat-

sens avfall och kan beakta dem i sitt arbete.  

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap.  

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
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lyftbehovet i fråga kräver
 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 

arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar.  

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 kan beakta de krav som arbetarskyddet och 
elarbetssäkerheten ställer 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter  

 kan avgöra om man kan klättra upp i en stolpe. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen  

 känner till arbetsfaserna vid byggande samt 
ombyggnads- och rivningsarbeten och kan anpassa 
sitt eget arbete efter dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina 
intressentgrupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de 
kundserviceprinciper som tillämpas i det företag som 
han/hon representerar. 

  



15 

Luftledningsinstallationer  
(0,4 kV45 kV)  
 

 kan beakta de avtal om markanvändning och 
ledningsområde som gäller ledningsnäten 

 kan beakta de väg-, gatu-, vattenlednings- och vatten-
dragsfrågor mm. som inverkar på luftledningskon-
struktionerna  

 kan välja den rätta stolpen för platsen i fråga och de 
stödkonstruktioner som den kräver  

 kan skaffa de materiel som behövs vid installationer i 
ett (0,4 kV45 kV) luftledningsnät utifrån arbets-
planer och dokument 

 kan placera en luftledning i terrängen utifrån arbets-
kartan och avståndskraven 

 kan göra de röjningsarbeten som behövs för lednings-
gatan 

 kan utföra förhandsarrangemangen på arbetsplatsen 
och de behövliga trafikarrangemangen 

 kan övervaka stolpresningen och fastställandet av 
platsen för stagen 

 kan montera de olika konstruktionerna i ett luftled-
ningsnät 

 kan i ett (0,4 kV–45 kV) luftledningsnät göra stöd-, 
vinkel- och avslutsinstallationer samt installationer i 
stolpar på berg med stålaluminium- och aluminium-
ledare samt PAS-ledningar 

 kan montera stag 
 kan montera kablar och fästa dem på olika isolatorer 

och konsoler enligt standarder och instruktioner un-
der beaktande av deras mekaniska skydd och estetiska 
aspekter 

 kan binda, avsluta och skarva ledare 
 kan installera PAS-ledningar under beaktande av 

specialkraven 
 kan installera det ljusbågsskydd som PAS-ledningarna 

kräver 
 kan göra specialkonstruktioner i nätet, såsom 

konstruktioner för korsningar av vattendrag o.d.  
 kan installera ett huvudpotentialutjämningssystem 

och ett kompletterande potentialutjämningssystem 
och förstår potentialutjämningens betydelse för 
elsäkerheten och störningsfri eldrift 

 kan bygga samanvändningsstolpar för luftledningar 
under beaktande av avståndskraven 

 kan göra reparationer på luftledningar (0,4 kV45 
kV).  
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Installationer av stolpfrån-
skiljare och frånskiljar-
stationer  
 

 behärskar stolpfrånskiljarnas konstruktioner och 
installationer 

 kan placera en stolpfrånskiljare i terrängen utifrån 
arbetskartan och avståndskraven 

 kan göra 1- och 2-stolpfrånskiljare 
 kan bygga en fjärrstyrd frånskiljarstation inklusive 

styrningar. 
Installationer av 
stolptransformatorstationer 
 

 behärskar stolptransformatorstationernas 
konstruktioner och installationer 

 kan placera en stolptransformatorstation i terrängen 
utifrån arbetskartan och avståndskraven 

 kan installera 1- och 2-stolptransformatorstationer 
och satellittransformatorstationer. 

Jordkabelinstallationer 
(≤1kV)  

 kan identifiera de vanligaste typerna av 
starkströmskablar som används i eldistributionen och 
deras konstruktioner samt kan lagra, ta emot, hantera 
och installera dem så att deras egenskaper inte 
försämras 

 kan identifikationsfärgerna på jordkablarnas ledare 
och de nationella typmärkningarna 

 kan installera jordkablar under beaktande av de andra 
kablar, rör och konstruktioner som ska förläggas i 
marken eller som redan finns i marken 

 kan lokalisera en kabel i terrängen och i en kabelmatta 
 kan välja rätt tvärsnittsarea för en (≤1 kV) jordkabel 

enligt belastningssituationen 
 kan beräkna och dimensionera det selektiva skyddet 

för en (≤1 kV) jordkabel utifrån belastningen 
 kan skaffa de materiel som behövs vid installationer i 

ett (≤1 kV) jordkabelnät utifrån arbetsplaner och 
dokument 

 kan utföra förhandsarrangemangen på arbetsplatsen 
och de behövliga trafikarrangemangen 

 kan installera (≤1 kV) jordkablar i mark, vatten, 
stolpar och fastigheter  

 kan göra avslut, skarvar och blandskarvar på (≤1 kV) 
plastkablar med plast- och pappersisolerade kablar 

 kan koppla (≤1 kV) anslutningskablar 
 kan göra genomföringar för kablar 
 kan göra mekaniska skydd för jordkablar. 
 kan installera ett 1 kV system med jordkabel inklusive 

brytare, jordning och varningsmärkning. 
Montering av kabelskåp som 
ansluts till eldistributions-
nätet 

 känner till kabelskåpens konstruktion 
 kan utföra de arbeten som behövs vid montering av 

ett kabelskåp  
 kan installera och ansluta ett kabelskåp 
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 kan installera (≤1 kV) kablar i en transformatorstation 
 kan fylla i kabelskåpskortet. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
ritningarna 

 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 
placering. 

Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan utföra en idrifttagningsbesiktning, bedöma mätre-
sultat och fylla i protokollet över idrifttagningsbesikt-
ningen 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt både 
säkerhetskraven och beställarens krav och att den vid 
behov kan anslutas till eldistributionsnätet. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
den till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder med vilka det är möjligt att få mer 
exakta uppgifter om deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid 
ge deltagaren möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på 
yrkesskicklighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 
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3.3  Elnätsinstallationer med inriktning på jordkablar 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina 
lösningar. 
 
Examinanderna kan göra 
 jordkabelinstallationer (0,4 kV–20 kV)  
 montering av transformatorstationer som ansluts till eldistributionsnätet 
 luftledningsinstallationer (≤1 kV) 
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 

 kan tolka nätverkskartor och arbetsritningar och 
känner till de vanligaste grafiska symbolerna. 

Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och kommunikations-
teknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 
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Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera arbetsprocessen i arbetsobjektet enligt 
projekttidtabellen och anpassa den egna tidtabellen 
efter den och samtidigt beakta även de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att tillgodose dem. 

Utarbetande av planer  kan utarbeta genomförbara arbets- och ändringsplan-
er i ett arbetsobjekt när det gäller 0,4 kV luft- och 
jordkablar. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 

de krav som installationsförhållandena ställer 
 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 

enligt anvisningarna 
 kan beakta energieffektivitet vid val av elutrustning 

och -tillbehör  
 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 

elinstallationsmetoder som passar för dem 
Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 

tillbehören och materialen på arbetsplatsen  
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbetsplat-

sens avfall och kan beakta dem i sitt arbete. 

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 

 Examinanden 

Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätapparater som uppfyl-
ler kraven och använda dem rätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som lyft-
behovet i fråga kräver 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar.  
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Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 
 

Examinanden 
Arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan anpassa sitt arbetssätt om förhållandena 

förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
säkerhetsaspekter  

 kan avgöra om man kan klättra upp i en stolpe. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrik och kvalitativ 
verksamhet   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprinci-
per som tillämpas i det företag som han/hon repre-
senterar. 

Jordkabelinstallationer  
(0,4 kV20 kV) 

 behärskar gällande standarder och märkningar 
 behärskar principerna för eldistributionsnätets 

uppbyggnad 
 kan läsa nätverkskartor och arbetsritningar och kän-

ner till de vanligaste grafiska symbolerna och märk-
ningarna 
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 kan placera jordkablar i terrängen enligt arbetsrit-
ningarna 

 kan utföra de behövliga trafikarrangemangen 
 kan övervaka grävning och täckning av jordkabel-

diken 
 kan göra mekaniska skydd för jordkablar i mark 
 kan göra mekaniska skydd för jordkablar i stolpar 
 kan fästa jordkablar i stolpar 
 kan lokalisera en kabel i terrängen och i en kabelmatta 
 kan märka kablar 
 kan kontrollera en kabels mekaniska och elektriska 

tillstånd  
 kan beakta arbetarskyddet i alla situationer 
 kan identifiera de kabeltyper som används, även 

tidigare använda 
 känner till användningsändamålet för de olika 

kabeltyperna och kan välja kabel därefter 
 kan beakta de olika anslutningssituationerna i nätet 
 kan installera (0,4 kV–20 kV) jordkablar i mark, 

vatten, stolpar och fastigheter 
 kan göra kabelavslut och -skarvar enligt installations-

anvisningen  
 kan dimensionera kablar elektriskt och mekaniskt 
 kan välja rätt tvärsnittsarea för jordkabeln enligt 

belastningssituationen 
 kan beräkna och dimensionera det selektiva skyddet. 

Montering av transformator-
stationer som ansluts till 
eldistributionsnätet 

 kan montera en transformatorstation som ansluts 
med jordkablar och en transformatorstation som 
placeras i en byggnad  

 kan göra kabel- och avslutningsinstallationer i en 
transformatorstation  

 kan fylla i kortet för transformatorstationen 
 kan beakta arbetarskyddet i alla situationer  
 kan beakta de olika anslutningssituationerna i nätet 
 kan jorda arbetsobjekten. 

Luftledningsinstallationer  
(≤1 kV) 
 

 kan välja den rätta stolpen för platsen i fråga och de 
stödkonstruktioner som den kräver  

 kan skaffa de materiel som behövs vid installationer i 
ett (≤1 kV) luftledningsnät utifrån arbetsplaner och 
dokument 

 kan placera en luftledning i terrängen utifrån 
arbetskartan och avståndskraven 

 kan beakta arbetarskyddet i alla situationer  
 kan göra de röjningsarbeten som behövs för lednings-

gatan 
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 kan göra de skyddsarbeten som behövs i samband 
med tillfällig lagring  

 kan förhandsarrangemangen på arbetsplatsen och de 
behövliga trafikarrangemangen  

 kan övervaka stolpresningen och fastställandet av 
platsen för stagen 

 kan i ett (≤1 kV) luftledningsnät göra stöd-, vinkel- 
och avslutsinstallationer samt installationer i stolpar 
på berg med AMKA-ledningar 

 kan montera stag 
 kan göra avslut och skarvar på AMKA-ledningar 
 kan beräkna och dimensionera det selektiva skyddet 

för en (≤1 kV) luftkabel utifrån belastningen 
 kan installera ett huvudpotentialutjämningssystem 

och ett kompletterande potentialutjämningssystem 
och förstår potentialutjämningens betydelse för 
elsäkerheten och störningsfri eldrift 

 kan installera ett 1 kV AMKA-system med brytare, 
jordning och varningsmärkning 

 kan bygga samanvändningsstolpar för luftledningar 
under beaktande av avståndskraven. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 
 

Examinanden 
Dokumentation  
 

 kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 
 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 

ritningarna 
 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 

placering. 
Kontroll av arbetet    
 

 kan utföra en idrifttagningsbesiktning, bedöma mät-
resultat och fylla i protokollet över idrifttagnings-
besiktningen 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt både 
säkerhetskraven och beställarens krav och att den vid 
behov kan anslutas till eldistributionsnätet. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 
 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
den till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-



23 

tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder med vilka det är möjligt att få mer 
exakta uppgifter om deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid 
ge deltagaren möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 

 
 
3.4  Elnätsinstallationer med inriktning på elektrifierade bannät 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lös-
ningar. 
 
Examinanderna behärskar  
 uppbyggnaden av ett 25 kV elektrifierat bannät samt de specialföreskrifter och 

anvisningar som gäller det 
 de grundläggande inställningarna och mätningarna av kontaktledningen samt den 

utrustning som är kopplad till kontaktledningen 
 jordningarna av kontaktledningen och överspänningsskyddet 
 besiktningar, testningar och dokumentation. 
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Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 

 kan tolka ritningar rätt 
Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och kommunikations-
teknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 

Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 

Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem 

 kan tolka arbetsplaner samt dokument som möjliggör 
beställning och genomförande vid byggande av ett 
distributionsnät.  

Utarbetande av planer  kan utarbeta genomförbara arbets- och ändringspla-
ner både för ett arbetsobjekt i ett elektrifierat bansys-
tem och för kopplingsstationer som matar elbanan 

 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 
placering.  
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Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 

de krav som installationsförhållandena ställer 
 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 

enligt anvisningarna 
 kan beakta energieffektivitet vid val av elutrustning 

och -tillbehör  
 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 

elinstallationsmetoder som passar för dem. 
Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 

tillbehören och materialen på arbetsplatsen  
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av 

arbetsplatsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete. 

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar  

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
lyftbehovet i fråga kräver. 

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 kan beakta de krav som arbetarskyddet och 
elarbetssäkerheten ställer 

 kan använda arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  
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 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter 

 förstår arbetarskyddets betydelse i alla arbetsmoment 
och poängterar betydelsen även för andra 

 kan beakta de risker som tågtrafiken innebär i 
arbetsmiljön 

 kan beakta de åtgärder som säkerhetsutrustningen vid 
banan kräver innan arbetet påbörjas och under 
arbetets gång för att trygga en säker tågtrafik 

 känner till principerna för säkert arbete när det gäller 
arbete med underhållsfordon. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen  

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprinci-
per som tillämpas i det företag som han/hon repre-
senterar.  

Uppbyggnaden av ett 25 kV 
elektrifierat bannät samt 
specialföreskrifter och 
anvisningar 
 

 känner till de viktigaste delarna av kontaktledningarna 
och ändamålet med dem med tanke på hela det elek-
trifierade bansystemet 

 känner till de mekaniska dimensioneringarna av kon-
struktionerna och de elektriska kraven i sitt arbete 

 har kunskap om gruppscheman för en elektrifierad 
bana och kan lokalisera ett objekt i ett gruppschema 

 kan beakta både de allmänna föreskrifterna och anvis-
ningarna för elbranschen och de specialföreskrifter 
och -anvisningar som finns för elektrifierade banor 

 kan placera ut de varningsskyltar som behövs och vet 
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avsikten med dem
 vet syftet med den utrustning som kopplas till kon-

taktledningen och hur de fungerar 
 kan visuellt kontrollera tillståndet hos en sugtransfor-

mator och kan utföra underhåll på den enligt anvis-
ningar 

 kontrollerar tillståndet hos en kontaktledningsfrånskil-
jare och kan utföra underhållsåtgärderna enligt anvis-
ningarna 

 kan samarbeta med driftcentralen och behärskar fjärr- 
och lokalstyrsystemet för kontaktledningsfrånskiljarna 
(fjärrstyrning av banan) 

 vet vilken betydelse fjärrstyrnings- och säkerhetsut-
rustningen har vid arbete på en elektrifierad bana. 

Grundläggande inställningar 
och mätningar av en kon-
taktledning samt utrustning 
som är kopplad till kontakt-
ledningen 
 

 kan göra de mekaniska inställningarna och elektriska 
kopplingarna av kontakttråden och söka eventuella fel 
i det elektriska bansystemet med hjälp av ritningar 
och scheman 

 kan med optiska apparater bestämma en spännings-
förande kontaktlednings position i förhållande till 
banan 

 kan mäta höjden på en kontakttråd och ställa in dess 
sicksack 

 kan genom mätning bestämma kontakttrådens posi-
tion i växelspåren 

 kan reglera växelspåren enligt reglerings- och installa-
tionsanvisningen 

 vet skillnaden mellan sektionering med isolerad över-
lappning och sektionering med mekanisk överlapp-
ning och kan mäta och reglera kontakttråden 

 kan mäta och reglera en långsam och en snabb sek-
tionsisolator enligt besiktnings- och underhållsanvis-
ningen med hjälp av ett underhållsfordon 

 kan med optiska mätinstrument eller med hjälp av 
strömavtagaren mäta sektionsisolatorns position i 
förhållande till spåret 

 kan justera utliggaren för att ändra kontaktledningens 
position. 

Jordningar av 
kontaktledningar och 
överspänningsskydd 
 

 kan sköta jordningarna på rätt sätt och förstår deras 
betydelse för arbetarskyddet 

 kan utföra de behövliga jordningsåtgärderna för att 
arbetet ska kunna utföras på ett säkert sätt 

 kan utföra huvud-, arbets-, nöd- och 
systemjordningar. 
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Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra ändringarna och tilläggen i sektions- och 
huvudschemana 

 kan de vanligaste principerna för hur man gör sche-
man och arbetsritningar samt de grafiska symbolerna 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
ritningarna. 

Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan kontrollera sitt arbete och anläggningens funktion 
på det sätt som förutsätts i krav och lagstiftning  

 kan lokalisera en kabel i terrängen och i en kabelmatta 
 kan utföra en idrifttagningsbesiktning, fylla i protokol-

let över idrifttagningsbesiktningen och bedöma mät-
resultat 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt både 
säkerhetskraven och beställarens krav och att den vid 
behov kan anslutas till det elektrifierade bannätet 

 kan kontrollera kontaktledningen och visuellt från 
marken observera brister och fel i ledningen 

 kan tolka mätprotokoll över kontrollkörningar med 
mätvagn och dra slutsatser utifrån dem. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
dem till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
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kan man också använda intervjuer eller andra metoder med vilka det är möjligt att få mer 
exakta uppgifter om deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid 
ge deltagaren möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 

 
 
3.5  Elnätsmontörens installationer i telekommunikationsnät 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lös-
ningar. 
 
Examinanderna kan göra 
 installationer i ett telekommunikationsnät uppbyggt med luftledningar 
 installationer i ett telekommunikationsnät uppbyggt med jordkabel 
 undersökningar av störningar i ett telekommunikationsnät  
 mätningar av telekommunikationsinstallationer  
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 
 

Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka telekommunikationsplaner och –arbets-

kartor samt scheman 
 kan de vanligaste principerna för hur man gör nätkar-

tor och arbetsritningar samt de grafiska symbolerna. 
Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och kommunikations-
teknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
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som gäller branschen
 kan använda installationsanvisningar på främmande 

språk vid informationssökning 
 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 

branschen för att förstå hur utrustning och 
anläggningar fungerar. 

Examinanden kan planera det egna arbetet. 

 Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan tolka arbetsplaner samt dokument som möjliggör 
beställning och genomförande vid byggande av ett 
distributionsnät för telekommunikation 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Utarbetande av planer  kan göra upp genomförbara arbets- och 
ändringsplaner på arbetsplatsen. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering av 
material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta egenskaperna hos installationsmateriel för 

telekommunikation och de krav som installationsför-
hållandena ställer 

 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 
enligt anvisningarna 

 kan välja telekommunikationsutrustning och tillbehör 
under beaktande av energieffektiviteten 

 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 
installationsmetoder som passar för dem. 

Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 
tillbehören och materialen på arbetsplatsen  

 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbets-
platsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete.  
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Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 
 

Examinanden 
Behärskande av arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av arbetsredskap 
och skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som lyft-
behovet i fråga kräver 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar. 

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter  

 kan hantera fiberkablar och utföra testningarna i 
samband med dem utan att förorsaka säkerhetsrisker 
för sig själv eller andra som deltar i arbetet 

 kan avgöra om man kan klättra upp i en stolpe. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
samt rivning och kan anpassa sitt eget arbete efter 
dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 
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Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprin-
ciper som tillämpas i det företag som han/hon 
representerar. 

Installationer i ett telekom-
munikationsnät uppbyggt 
med luftledningar 
 

 kan med hjälp av planer och kartor skaffa de rätta 
materielen för arbetet  

 kan hantera kabelvindor och transportera dem 
lagenligt och säkert 

 kan metoderna för säkert arbete i stolpar  
 kan beakta de avstånd som krävs vid installationer i 

samanvändningsstolpar 
 kan beakta kraven på installationsavstånd från mar-

ken och byggnader samt från olika typer av vägar 
 kan utföra de förhandsutredningar som behövs i 

samband med resning av stolpar 
 kan staga telekommunikations- och samanvändnings-

stolpar enligt föreskrifter och rekommendationer 
 förstår ansvarsfrågorna i det egna och i underentre-

prenörens arbete och kan agera på det sätt som dessa 
förutsätter 

 kan hantera de vanligaste typerna av luftledningar för 
telekommunikation (även fiberoptiska kablar) och vet 
vad de används till 

 kan göra luftledningsinstallationer med telekommuni-
kationskablar på raklinjestolpar 

 känner till de material som används för att fästa och 
avsluta luftledningskablar och rutinerna vid installa-
tion av dem, och kan i praktiken göra installationerna 
i anknytning till dem  

 kan göra skarvar på de vanligaste kopparluftledning-
arna för telekommunikation enligt tillverkarens 
anvisningar 

 kan vid installationer beakta de maximala dragkrafter 
och böjningsradier som tillverkarna angett för utdrag-
ning och för enstaka böjningar (även optiska fiber-
kablar) 

 kan beakta kraven på temperatur vid installationer 
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(även optiska fiberkablar)
 känner till färgordningarna i kablarna och kan skala 

kablar så att ordningen förblir densamma 
 känner till de vanligaste materialen för avslutning av 

luftledningar för telekommunikation och kan avsluta 
luftledningar  

 känner till jordningsmaterialen för avslutningar och 
kan utföra arbetena enligt tillverkarens anvisningar 

 kan tolka scheman och kopplingslistor för 
telekommunikationsarbeten 

 kan demontera en luftledningslinje under beaktande 
av säkerhetsaspekterna. 

Installationer i ett 
telekommunikationsnät 
uppbyggt med jordkabel 
 

 kan med hjälp av planer och kartor skaffa de rätta 
materielen för arbetet  

 kan hantera kabelvindor och transportera dem 
lagenligt och säkert  

 identifierar de vanligaste typerna av telekommuni-
kationskablar och deras konstruktioner och kan lagra, 
ta emot, hantera och installera dem så att deras 
egenskaper inte försämras 

 kan de olika metoderna för installation av jordkablar 
för telekommunikation  

 kan montera och installera separata kabelskåp eller 
kabelskåp som ingår i andra system 

 kan vid montering av skåp beakta de olika monter-
ingsmetoderna för olika användningsändamål 

 kan i samband med montering av kablar och kabel-
skåp samarbeta med schaktentreprenören 

 kan i samband med grävning och plogning utföra de 
nödvändiga åtgärderna  

 kan lokalisera en kabel i terrängen och i en kabel-
matta 

 förstår ansvarsfrågorna i det egna och i underentre-
prenörens arbete och kan agera på det sätt som dessa 
förutsätter 

 kan hantera de vanligaste typerna av telekommunika-
tionskablar (även fiberoptiska kablar) och vet vad de 
används till 

 kan vid installationer beakta de maximala dragkrafter 
och böjningsradier som tillverkarna angett för utdrag-
ning och för enstaka böjningar (även optiska fiber-
kablar) 

 kan beakta kraven på temperatur vid installationer 
(även optiska fiberkablar)  

 känner till färgordningarna i kablar och kan skala 
kablar så att ordningen förblir densamma 

 känner till de vanligaste materialen för avslutning av 
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telekommunikationskablar och kan avsluta kablarna
 känner till jordningsmaterialen för avslutningar och 

kan utföra arbetena enligt tillverkarens anvisningar 
 kan skarva de vanligaste kablarna enligt installations-

anvisningarna 
 kan tolka scheman och kopplingslistor för telekom-

munikationsarbeten. 
Undersökningar av störningar 
i ett telekommunikationsnät 
 

 kan beakta risker som beror på miljöfaktorer, såsom 
mörker, åska, vind, regn, halka, snöförhållanden och 
trafik 

 kan se till att materiel och utrustning är i skick och 
förbereda sig för eventuella störningar 

 kan röja träd i linjer och då även beakta elsäkerhet 
och linjens mekaniska hållfasthet  

 behärskar de hjälpåtgärder som behövs i samband 
med basstationer och koncentratorer när det gäller 
t.ex. fel som beror på elavbrott och kan utföra de 
rätta åtgärderna. 

Mätningar av telekommunika-
tionsinstallationer  
 

 kan mäta ström, spänning och resistans med olika 
mätinstrument  

 kan utföra en jordningsmätning 
 kan lokalisera en kabel i terrängen och i en kabel-

matta 
 kan metoderna för testning av par för olika produk-

ter. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra dokumentationen.
 

Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra ändringar och tillägg i arbetsritningar 
 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 

placering. 
Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan kontrollera sitt arbete och anläggningens funkti-
on på det sätt som förutsätts i krav och lagstiftning  

 kan bedöma resultat som erhålls i kontrollmätningar 
 kan fylla i ett protokoll över en idrifttagnings-

besiktning.  
Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
de till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  
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Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konstatera 
att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska och det 
teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletterande 
tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som förutsätts 
i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetsprestationen så 
att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 

 
 
3.6  Installationer i elstationer 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lös-
ningar. 
 
Examinanderna kan göra 
 fältarbeten i en 110/20 kV elstation 
 installationsarbeten i ett 20 kV inomhusställverk 
 driftarbeten i en 110/20 kV elstation 
 mätningar i samband med arbeten i en elstation  
 besiktningar, testningar och dokumentation.  
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Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka planer och arbetskartor som gäller 

elstationer  
 kan läsa krets- och huvudscheman samt 

kopplingstabeller. 
Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och 
kommunikationsteknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur utrustning i elstationer 
eller elanläggningar fungerar. 

Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 

Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan tolka arbetsplaner för arbeten i elstationer samt 
dokument som möjliggör beställning och genom-
förande  

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Utarbetande av planer  kan göra upp genomförbara arbets- och 
ändringsplaner på arbetsplatsen. 
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Examinanden kan använda och hantera material. 

 Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta egenskaperna hos installationsmaterielen 

för elstationer och de krav som 
installationsförhållandena ställer 

 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 
enligt anvisningarna 

 kan beakta energieffektivitet vid val av elutrustning 
och -tillbehör  

 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 
elinstallationsmetoder som passar för dem. 

Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 
tillbehören och materialen på arbetsplatsen  

 vet vilka krav som ställs på hanteringen av 
arbetsplatsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete.

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar.  

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
lyftbehovet i fråga kräver. 

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
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ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter 
 kan med godkända handsignaler styra användningen 

av en lyftanordning på arbetsplatsen  
 är medveten om farorna med brandgaser inomhus, 

såsom kopparånga och förbränningsprodukterna av 
SF6-gasen, känner till säkerhetsanvisningarna och 
kan följa dem. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 

 Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprincip-
er som tillämpas i det företag som han/hon represen-
terar.  

Fältarbeten i en 110/20 kV 
elstation 

 känner till principerna för hur fundamenten för olika 
typer av fältutrustning byggs och kan bedöma 
byggandet 

 kan göra ett jordningsnät för en del av ett 110 kV fält 
 kan montera 110 kV utrustning på plats, såsom bry-

tare, ström- och spänningstransformatorer samt 
överspänningsskydd och kan montera och ansluta 
utefältlinor 

 kan installera dragisolatorer och fästa utefältlinor 
samt spänna dem så att de får rätt spänning   

 kan arbeta med skenföring på utefält 
 kan leda arbetet när en huvudtransformator monteras 

på plats 
 kan göra kablingen för styrkretsar enligt scheman 
 kan utföra kopplingsarbetena för styrkretsar enligt 

kopplingsritningar. 
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Installationsarbeten i ett 20 
kV inomhusställverk 
 

 vet elstationens betydelse för det övriga distributions-
systemet 

 kan beakta riskfaktorerna och specialegenskaperna 
när det gäller elstationer, såsom batterier, kondensa-
torer, reservmatningar, bakspänningar, skensystem 
och distribuerad elproduktion 

 känner till olika arbetssätt och -metoder 
 identifierar olika spänningsnivåer samt deras anlägg-

ningar och utrustning 
 kan utföra installationer i elstationer under beaktande 

av anvisningar och föreskrifter, bl.a. avstånd och 
åtdragningsmoment 

 förstår reservkraftens betydelse och kan beakta den 
 kan installera ackumulatorerna i ett reservkraftsystem 
 kan installera reläskydd, reservkraft- och larmsystem 

samt egna driftsystem 
 känner till den vanligaste kompensationsutrustningen 

för elstationer och kan installera den 
 kan installera fjärrdrift enligt ritningar och anvisning-

ar 
 kan göra de skyddsinstallationer som hör samman 

med koppling av medelspänningskablar 
 kan installera batterier, medelspänningsdon och 

skenor. 
Driftarbeten i en 110/20 kV 
elstation 
 

 kan beakta säkerhetsavstånden i sitt arbete 
 förstår planeringen av driften och kan tolka 

kopplingsprogram 
 kan utföra kopplingsåtgärderna enligt planen och 

instruktionerna  
 behärskar principerna för reläskyddet och kan göra 

ändringar i inställningsvärdena för reläer  
 kan styra olika frånskiljare och brytare 
 kan direktstyra en lindningskopplare  
 kan tolka vad en larmuppgift betyder 
 kan felsöka och följa driftledningens instruktioner  
 kan avgöra hur brådskande det är att åtgärda ett fel 
 vet hur kortslutnings-, överspännings- och jordfels-

skydd fungerar 
 kan principerna för kommunikationen i fråga om 

driftuppgifterna  
 kan koppla från och på återkopplingar 
 kan undersöka tillståndet hos olika skyddsanord-

ningar. 
Mätningar i samband med 
arbeten i en elstation  
 

 kan mäta ström, spänning, aktiv effekt, reaktiv effekt, 
skenbar effekt, energi, resistans och jordningsresis-
tans med olika mätinstrument 
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 kan utföra µΩ-mätningar och tolka mätresultaten 
 kan göra olika mätningar i reservkrafts-, mät- och 

styrkretsar samt tolka mätresultaten 
 kan genom mätning kontrollera rotationsriktningen 

och fasordningen i ett 0,4 kV nät  
 kan fasa medelspänningsnäten i ställverk och luftled-

nings- och jordkabelobjekt 
 kan genom mätning undersöka tillståndet hos en 

batteriuppsättning 
 kan genom mätning kontrollera omsättningsförhål-

landen. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 
 

Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
arbetsritningarna. 

Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan kontrollera sitt arbete och anläggningens funkti-
on på det sätt som förutsätts i krav och lagstiftning   

 förstår idrifttagningsmätningarna och principerna för 
provning av 20 kV utrustning i ställverk och kan 
under handledning göra de provningar och mätningar 
som behövs samt bedöma resultaten 

 kan göra en idrifttagningsbesiktning av 0,4 kV instal-
lationer på det sätt som systemen kräver och kan 
bedöma mätresultaten 

 kan fylla i ett protokoll över en idrifttagningsbesikt-
ning  

 kan göra en månadsbesiktning av en 110kV/20kV 
elstation. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
den till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konstate-
ra att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska och 
det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
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de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar väsentligt på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 

 
 
3.7  Installationer i överföringsnät 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina 
lösningar. 
 
Examinanderna kan göra 
 110–400 kV kraftledningskonstruktioner  
 besiktningar av kraftledningar och dokumentation.  

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka situationsritningar för kraftledningar, 

grundläggningsplaner och planer för stolpmontering  
 kan tolka arbetsplaner samt dokument som 

möjliggör beställning och genomförande vid 
byggande av ett distributionsnät. 
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Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlit-
liga samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och kommunikations-
teknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa teoretisk kunskap som behövs i bran-
schen för att förstå hur elutrustning och elanlägg-
ningar fungerar. 

Examinanden kan planera det egna arbetet. 

 Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det 
framskrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Utarbetande av planer  kan göra upp genomförbara planer på arbetsplatsen. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering av 
material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta egenskaperna hos installationsmaterielen 

för överföringsledningar och de krav som 
installationsförhållandena ställer 

 identifierar hälsofarliga material och hanterar dem 
enligt anvisningarna 

 känner till de olika byggnadsmaterialen för överför-
ingsnät och de installationsmetoder som passar för 
dem. 

Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 
tillbehören och materialen på arbetsplatsen  

 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbets-
platsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete.  
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Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 
 

Examinanden 
Behärskande av arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av arbetsredskap 
och skyddsutrustning  

 kan välja den personliga skyddsutrustning som 
passar bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
lyftbehovet i fråga kräver 

 kan kontrollera stolparnas skick innan han/hon 
klättrar upp i dem. 

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan beakta arbetarskyddet och de ytterligare krav 
som elarbetssäkerheten ställer i det egna arbetet  

 kan i sitt arbete beakta de krav som elnätet i fråga 
ställer och de behov av arbetsjordning som 
näraliggande högspänningsledningar föranleder  

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 

 Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem 

 känner till processerna i en eldistributionsmiljö och 
kan anpassa sitt eget arbete efter dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intres-
sentgrupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 
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Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt 
agerande i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprinci-
per som tillämpas i det företag som han/hon 
representerar. 

110–400 kV kraftlednings-
konstruktioner  
 

 kan bygga fundament för stolpar (mark, berg, grund-
förstärkning, pålning) enligt ritningen i arbetsplanen 

 känner till redskapen för dragning av ledare och är 
medveten om riskfaktorerna när det gäller redska-
pens kvalitet 

 känner till kraftledningsmaterielen och kan skaffa de 
materiel som behövs vid installationerna  

 kan på egen hand göra olika sprängskarv på ledare 
enligt kraven i den separata linskarvsexamen 

 känner till lyfthjälpmedlen för stolpar, kan montera 
dem och beaktar kvalitetskraven på de redskap som 
behövs  

 kan läsa och tolka en stolpförteckning  
 kan staka ut stolplinjen och motivera sitt val  
 kan göra de nödvändiga kontrollerna av stolpkon-

struktionerna före resning av stolparna  
 kan teknikerna för resning av stolpar och kan som 

medlem i ett arbetslag resa trä- och metallstolpar 
 kan momenten vid montering av olika slags ledare  
 kan de trafikarrangemang som krävs vid montering 

av kraftledningar över trafikleder  
 kan dra ledare som medlem i ett arbetslag  
 kan kontrollera spänningen genom att mäta ned-

hängningen genom avvägning och med dynamo-
meter  

 kan binda ledare som medlem i ett arbetslag  
 kan på egen hand montera distansstänger  
 kan installera anslutningsjompar i elstationer 
 kan som medlem i ett arbetslag göra reparations- och 

underhållsarbeten enligt underhållsplanen.  
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Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt anvisningarna  

 kan göra en situationsritning som visar linjekorsningarnas 
och kablarnas placering. 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
ritningarna. 

Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan på egen hand göra underhållskontroller av kraftled-
ningar och känner till kontrollanvisningarna och kraven i 
dem 

 känner till det program i vilket man sparar uppgifterna 
från underhållskontrollen och kan spara uppgifterna på 
datorn 

 kan kontrollera sitt arbete och anläggningens funkti-
on på det sätt som förutsätts i krav och lagstiftning  

 kan utföra en idrifttagningsbesiktning, bedöma mät-
resultat och fylla i protokollet över idrifttagnings-
besiktningen  

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt 
både säkerhetskraven och beställarens krav och att 
den vid behov kan anslutas till elnätet. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan överlåta arbetet till kunden enligt det 
överenskomna tillvägagångssättet.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som förut-
sätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
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kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 

 
 
3.8  Installationer av väg- och områdesbelysning samt trafikljus 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt.  De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina 
lösningar. 
 
Examinanderna kan göra 
 belysningsinstallationer och installera styr- och reglersystem för belysning 
 installationer av trafikljus 
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 
Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och kommunikations-
teknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 
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Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 

Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Utarbetande av planer  kan göra upp genomförbara arbets- och 
ändringsplaner på arbetsplatsen. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 

de krav som installationsförhållandena ställer 
 identifierar hälsofarliga material och kan hantera 

material enligt anvisningarna 
 kan beakta energieffektivitet vid val av elutrustning 

och -tillbehör  
 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 

elinstallationsmetoder som passar för dem. 
Transport och lagring  känner till logistiken, transporten och lagringen av 

tillbehör och material 
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av 

arbetsplatsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete. 

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
lyftbehovet i fråga kräver 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar.  
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Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter  

 kan avgöra om man kan klättra upp i en stolpe. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina 
intressentgrupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 kan utgå från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de 
kundserviceprinciper som tillämpas i det företag som 
han/hon representerar. 

Belysningsinstallationer samt 
styr- och reglersystem för 
belysning 
 

 kan tolka arbetskartor och -ritningar som används i 
arbetet 

 kan vid planering av ett belysningsnät i terräng beakta 
miljöns inverkan samt väg-, gatu-, vattenlednings- och 
vattendragsfrågor mm. 

 kan placera stolpar eller stolpfundament i terrängen 
utifrån arbetskartan  
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 kan på egen hand installera gatu-, områdes- och 
vägbelysning i metall- och trästolpar enligt planerna 

 kan installera luftledningar och jordkablar 
 kan välja stolpar och armaturer för ett väg- och 

gatuavsnitt samt för områdesbelysning enligt planen   
 kan installera olika armaturer enligt tillverkarens 

instruktioner  
 kan välja en ljuskälla som passar för armaturen i fråga 
 kan vid installation av armaturer beakta eventuella 

risker för brand och explosion 
 kan installera ett styrsystem för belysning 
 kan göra och läsa kretsscheman 
 kan reparera och underhålla belysning 
 kan enligt planen göra de trafikstyrningsarrangemang 

som behövs vid installation och underhåll av 
belysning. 

Installationer av trafikljus  behärskar konstruktionen och funktionsprincipen för 
trafikljuscentraler 

 kan identifiera riskerna för dem som installerar 
trafikljus och för trafiken och kan utföra de behövliga 
skydds- och varningsåtgärderna 

 kan montera och installera den utrustning och de 
kablar som används vid installation av trafikljus 

 kan göra de kopplingar som behövs för trafikljusen 
enligt kretsschemana 

 kan söka fel i trafikljusstolpar och åtgärda dem  
 kan välja de rätta lamporna för trafikljusen och känner 

till märkningen för dem i armaturerna  
 kan underhålla trafikljus och utföra de återkommande 

besiktningarna.  

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
ritningarna. 

 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 
placering. 

Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan utföra en idrifttagningsbesiktning, bedöma 
mätresultat och fylla i protokollet över 
idrifttagningsbesiktningen 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt både 
säkerhetskraven och beställarens krav och att den vid 
behov kan anslutas. 
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Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
den till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas. 

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 
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3.9  Driftarbeten i elnät  
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina 
lösningar. 
 
Examinanderna kan 
 driftuppgifterna i ett elnät (0,4 kV45 kV) 
 driftuppgifterna vid användning av en reservgenerator 
 uppgifterna vid felsökning 
 mätningarna i samband med driftarbeten i eldistributionsnätet  
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar 
 

 kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 
 kan de vanligaste principerna för hur man gör 

nätkartor och arbetsritningar samt de grafiska 
symbolerna. 

Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och 
kommunikationsteknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 
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Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 

Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett driftarbete så att det framskrider 
smidigt 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Utarbetande av planer  kan göra upp genomförbara planer på arbetsplatsen. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 
de krav som installationsförhållandena ställer 

 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 
enligt anvisningarna 

Transport och lagring  känner till logistiken för tillbehör och material  
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbetsplat-

sens avfall och kan beakta dem i sitt arbete. 

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 
 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar  

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
lyftbehovet i fråga kräver. 

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
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arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen 
 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 

ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter.  

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 

 Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem 

 känner till olika konsumenters elanvändning och kan 
anpassa sitt arbete utifrån det. 

Interaktion och samarbete 
 

 kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag.  

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetslaget. 

Kundservice 
 

 kan utgå från kundens behov och beakta kundens 
önskemål i fråga om driftuppgifterna  

 behärskar kundservicen enligt de 
kundserviceprinciper som tillämpas i det företag som 
han/hon representerar.  

Driftuppgifter i elnät (0,4 
kV45 kV) 
 

 kan skaffa sig en uppfattning av kopplingssituationen 
i eldistributionsnätet och välja de rätta driftåtgärderna 

 förstår slingnätets betydelse i kopplingssituationer 
och kan utföra driftåtgärder i slingnätet, och är då 
medveten om eventuella utjämningsströmmar i de 
interna nätdelarna i olika transformatorområden samt 
mellan olika elstationer 

 kan beakta farorna vid risk för bakspänning 
 vet hur kopplingsutrustning, t.ex. brytare, fungerar 

och kan avgöra vilken utrustning som kan användas 
för brytning, frånskiljning och koppling av olika slags 
laster till nätet  

 kan göra arbetsjordning i olika delar av distributions-
nätet 

 förstår hur olika mätinstrument fungerar och kan 
välja rätt mätinstrument för mätsituation i fråga 

 kan installera ett registrerande mätinstrument i ett 
lågspänningsnät och känner till huvudprinciperna för 
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kundens energimätningar
 kan överföra en last till en annan ledning vid behov 

under beaktande av hur mycket en ledning och en 
transformator kan belastas 

 kan instruera maskinförare i fråga om lyftarbeten, 
grävning och transporter 

 kan hitta ett defekt avsnitt av nätet och meddela om 
det, och kan vidta åtgärder för att få det säkert 

 kan i elstationer och ställverk identifiera defekta 
kabelutgångar med hjälp av indikatorerna på 
skyddsreläerna 

 kan göra en driftavbrottsplan för ett distributionsnät 
som matas från två håll 

 följer det kopplingsprogram som nätinnehavaren har 
gett och kan framskrida i programmet enligt de kopp-
lingstillstånd som driftcentralens kopplingsledare ger 

 kan arbeta i ett arbetslag och ta ansvar för arbetslag-
ets arbetarskydd och elsäkerhet och för utomstående 
personers säkerhet 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 vet hur kopplingsutrustning, t.ex. brytare, lastfrånskil-
jare, frånskiljare och enfasfrånskiljare, fungerar och 
kan avgöra vilken utrustning som kan användas för 
brytning, frånskiljning och koppling av olika slags 
laster till nätet 

 kan lokalisera en kabel i marken och identifiera en 
defekt kabel i en kabelmatta 

 kan i sitt arbete beakta de säkerhetsavstånd som krävs 
i olika spänningsområden. 

Driftuppgifter vid 
användning av en 
reservgenerator 

 kan beakta de kopplingsåtgärder som ska vara utför-
da innan en reservgenerator ansluts till nätet 

 kan välja en reservgenerator som är lämplig för 
effektbehovet 

 kan den lagstiftning som gäller transporter av olika 
reservgeneratorer 

 kan placera en reservgenerator på driftplatsen så att 
den medför så lite olägenheter som möjligt för om-
givningen 

 kan sörja för att ventilationen för reservgeneratorn är 
tillräcklig   

 kan ansluta olika reservgeneratorer till nätet under 
beaktande av elsäkerheten 

 kan koppla in en reservgenerator vid behov stegvis 
 kan tolka uppgifter som olika mätare och larmcent-

raler visar och vidta åtgärder utifrån det 
 kan fasa in en reservgenerator som är försedd med 
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infasningsutrustning till nätet
 kan undersöka de vanligaste driftstörningarna i en 

reservgenerator och vidta de nödvändiga åtgärderna 
för att minimera störningarnas inverkan 

 kan fylla i driftdagboken för reservgeneratorn och se 
till att dagboken blir införd i dokumentationen 

 kan sköta om bränsleförsörjningen även i terrängför-
hållanden 

 kan efter användningen sköta de åtgärder som 
behövs för lagringen av kraftverket. 

Undersökning av störningar 
(0,4 kV‒45 kV) 

 vet och kan beakta de risker som beror på miljöfak-
torer, såsom mörker, åska, vind, regn, halka, snöför-
hållanden och trafik 

 identifierar de eventuella faror som elnätet orsakar 
och kan vidta åtgärder för att eliminera dem 

 beaktar utomstående personer och kan se till att de 
inte blir utsatta för fara 

 beaktar faran i samband med återkopplingar och kan 
följa anvisningarna 

 kan vid återkoppling med flera försök beakta 
elsäkerheten och söka sig till en plats där man kan 
märka eventuella fel i elnätet, ljusbågar osv. 

 är medveten om farorna med brandgaser inomhus, 
såsom kopparånga och förbränningsprodukterna av 
SF6-gasen, känner till säkerhetsanvisningarna och kan 
följa dem 

 förstår kommunikationens betydelse och kan samar-
beta med de anställda på fältet och med driftcentra-
lens kopplingsledare 

 behärskar kommunikationsfrågorna vid störningar i 
elnätet 

 kan sörja för att arbetsredskap, utrustning och 
anordningar är i skick  

 känner till innehållet i beredskapsplanen för det före-
tag som han/hon representerar och kan följa planen 

 kan identifiera fel i distributionsnätet inklusive fel i 
PEN-ledare och kan åtgärda dem 

 kan röja träd i linjer och då även beakta elsäkerheten 
och linjens mekaniska hållfasthet 

 kan utföra de uppgifter som ingår i felpatrulleringen 
 förstår planeringen av driften och kan tolka kopp-

lingsprogram 
 kan styra olika frånskiljare och brytare  
 kan avgöra hur brådskande det är att reparera ett fel 
 kan principerna för kommunikationen i fråga om 

driftuppgifterna  
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 kan koppla från och till återkopplingar 
 kan utifrån larmuppgifter tolka vilka skyddsanord-

ningar i en elstation som utlöst ett larm. 
Mätningar i samband med 
driftarbeten i 
eldistributionsnätet 

 kan mäta ström, spänning, aktiv effekt, reaktiv effekt, 
skenbar effekt, energi, resistans och jordningsresis-
tans med olika mätinstrument  

 kan genom mätning kontrollera rotationsriktningen i 
ett 0,4 kV nät  

 kan fasa de olika ledningarna i distributionsnätet både 
i luftlednings- och jordkabelobjekt 

 kan i ett jordkabelnät lokalisera och ta reda på var en 
jordkabel är dragen med hjälp av mätningar och 
scheman  

 kan kontrollera kopplingarna för de vanligaste 
energimätningarna, beräkna skalfaktorn och åtgärda 
eventuella fel 

 kan undersöka tillståndet för en distributionstrans-
formator genom mätning. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra ändringar och tillägg i ritningar och 
scheman 

 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 
placering. 

Kontroll av arbetet   kan utföra en idrifttagningsbesiktning, bedöma mät-
resultat och fylla i protokollet över idrifttagnings-
besiktningen 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt 
både säkerhetskraven och beställarens krav och att 
den vid behov kan anslutas till eldistributionsnätet. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan överlåta arbetet till kunden enligt det 
överenskomna tillvägagångssättet. 

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
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utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på 
yrkesskicklighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 

 
 
3.10  Skydd och mätningar 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lös-
ningar. 
 
Examinanderna kan göra 
 skydd av eldistributionsnätet 
 jordningar och överspänningsskydd i eldistributionsnätet 
 mätningar i eldistributionsnätet 
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 

 kan tolka arbetsplaner samt dokument som möjliggör 
beställning och genomförande vid byggande av ett 
distributionsnät. 

 kan läsa de nätkartor och arbetsritningar som 
används i arbetet.  
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Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och 
kommunikationsteknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 

Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 

Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
yrkesgrupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Utarbetande av planer 
 

 kan göra upp genomförbara arbets- och 
ändringsplaner på arbetsplatsen. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 
de krav som installationsförhållandena ställer 

 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 
enligt anvisningarna 

Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 
tillbehören och materialen på arbetsplatsen  

 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbets-
platsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete.  

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
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Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar.  

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som lyft-
behovet i fråga kräver. 

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 Kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter  

 kan kontrollera stolparnas skick innan han/hon 
klättrar upp i dem 

 kan lokalisera en kabel i terrängen och i en 
kabelmatta. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem 

 känner till processerna i en eldistributionsmiljö och 
kan anpassa sitt eget arbete efter dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetsgemenskapen 
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Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprin-
ciper som tillämpas i det företag som han/hon 
representerar. 

Jordningar och 
överspänningsskydd i 
eldistributionsnätet  
 

 känner till jordnings- och potentialutjämningssystem-
et i distributionsnätet, olika jordningselektrodkon-
struktioner samt jordnings- och potentialutjämnings-
ledarna, och kan installera och märka dem 

 kan installera huvudpotentialutjämningssystem och 
kompletterande potentialutjämningssystem och för-
står potentialutjämningens betydelse för elsäkerheten 
och störningsfri drift 

 behärskar överspänningsskyddet i elnätet och över-
spänningsklasserna och kan installera ett överspän-
ningsskydd. 

Mätningar i 
eldistributionsnätet 
 

 kan genom mätning kontrollera rotationsriktningen 
och fasordningen i nätet  

 kan i ett jordkabelnät även lokalisera och ta reda på 
var en jordkabel är dragen med hjälp av mätningar 
och scheman 

 kan mäta ström, spänning, aktiv effekt, reaktiv effekt, 
fasförskjutning, energi, resistans och jordningsresis-
tans med olika mätinstrument  

 kan med hjälp av dokument göra direkta och indirek-
ta 1- och 3-fasenergimätningskopplingar för allmän-
na, tidsbaserade och årstidsbaserade elmätningar och 
för distansavläsnings- och effektelmätningar samt ef-
fektel- och timenergimätningar för storkunder vars 
mätningar har inkopplats med en ström- och spän-
ningstransformator  

 kan även kontrollera kopplingar, beräkna skalfaktorer 
och åtgärda eventuella fel. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation  
 

 kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 
 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 

ritningarna 
 kan göra en situationsritning som visar kablarnas 

placering. 
Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan göra en idrifttagningsbesiktning på det sätt som 
systemen kräver och kan bedöma mätresultaten 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt 
både säkerhetskraven och beställarens krav och att 
den vid behov kan anslutas till eldistributionsnätet. 
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Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
den till kunden 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och be-
härskar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren möj-
lighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationerna i examensdelen. 
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3.11  Kundservice och kundernas utrustning 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kund-
erna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säkerhet-
en i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lösningar. 
 
Examinanderna behärskar  
 bemötande av kunder 
 kontroll av kundens anläggningar 
 konstaterande och rapportering av elektricitetens egenskaper 
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner, arbetskartor och scheman 
Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och 
kommunikationsteknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 

Examinanden kan planera det egna arbetet. 
 

Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen 
tidtabell efter den och samtidigt beakta de övriga 
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yrkesgrupperna
 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 

reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Examinanden kan använda och hantera material. 
 

Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 

de krav som installationsförhållandena ställer 
 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 

enligt anvisningarna 
 kan beakta energieffektivitet vid val av elutrustning 

och -tillbehör  
 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 

elinstallationsmetoder som passar för dem. 
Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 

tillbehören och materialen på arbetsplatsen  
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbets-

platsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete.  

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som lyftbeho-
vet i fråga kräver 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar. 

Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 
 

Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
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arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen 
 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 

ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter  
 kan kontrollera stolparnas skick innan han/hon 

klättrar upp i dem. 

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 
 

Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen 

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina 
intressentgrupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetsgemenskapen. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprinci-
per som tillämpas i det företag som han/hon repre-
senterar.  

Bemötande av kunder 
 

 känner till frågor som gäller företagets marknads-
föring, kan ta hänsyn till företagets image och kan 
främja merförsäljningen av produkter eller tjänster 

 är produkt- och serviceinriktad, förstår helheter och 
kan sköta sin andel av en process 

 kan använda underentreprenörer enligt de överens-
komna kriterierna 

 kan hålla överenskomna tidtabeller och förstår vikten 
av ett gott uppförande i kundservicesituationer 

 kan bemöta även en besvärlig kund så att båda parter 
blir nöjda  

 kan informera kunder om viktiga frågor i samband 
med det planerade genomförandet 

 kan vid ett eventuellt avbrott i processen informera 
kunden om frågor som berör denne och förstår 
vikten av att göra det 

 kan undvika att ge för mycket och för lite service 
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 vet vikten av att undersöka kundtillfredsställelsen och 
hur det egna agerandet inverkar på undersökning-
arnas resultat och kan handla därefter 

 kan i sitt arbete beakta miljöaspekter, belastar inte 
miljön i onödan och förstår behovet av eftervård  

 förstår tillståndsfrågornas betydelse och kan arbeta på 
områden som ägs av andra 

 känner till företagets kvalitetssystem e.d. i fråga om 
det egna arbetet och kan arbeta i enlighet med  
kvalitetssystemet förstår arbetsinstruktionernas och 
introduktionens betydelse och kan för sin del ge 
instruktioner och introduktion på ett motiverande 
och resultatrikt sättkan instruera kunden om frågor 
som gäller anslutning och olika tariffer 

 kan instruera kunden om frågor som gäller elanvänd-
ning och energisparande. 

Kontroll av kundens 
anläggningar 

 kan läsa olika ritningar och tekniska dokument som 
gäller kundens anläggningar 

 kan mäta ström, spänning, aktiv effekt, reaktiv effekt, 
skenbar effekt, energi, resistans och jordningsresis-
tans med olika mätinstrument  

 kan genom mätning kontrollera rotationsriktningen 
och fasordningen i ett 0,4 kV nät  

 kan fastställa om ett fel finns i distributionsbolagets 
eller kundens anläggning  

 kan kontrollera kopplingarna för de vanligaste energi-
mätningarna och den styrning som mätarna ger 

 kan beräkna skalfaktorer och kontrollera omsätt-
ningsförhållanden 

 kan fastställa hur kritisk en störning är med tanke på 
de livsviktiga funktionerna och kan handla därefter 

 kan undersöka och åtgärda störningar i styrningar av 
olika laster 

 kan undersöka en kompensationsutrustnings funk-
tion och åtgärda störningar i den 

 förstår principerna för reglering av kompensationen  
 kan dokumentera och rapportera tillståndet hos en 

anläggning 
 vet vilken betydelse ett symmetriskt och asymmet-

riskt 3-fassystem, spänningsfall och övertoner har 
 kan mäta ström, spänning och effekt i ett elkraftsys-

tem samt energimätningar och mätningar av egen-
skaper hos elektriciteten 

 kan lokalisera en jordkabel. 
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Undersökning av 
elektricitetens egenskaper 
och rapporteringsarbeten 

 känner till standarden om spänningens egenskaper 
SFS-EN 50160 och branschrekommendationerna 
och kan beakta dem i arbetet 

 kan utföra olika mätningar av egenskaper med hjälp 
av universalmätare 

 kan utföra mätningar av egenskaper hos elektriciteten 
med vanliga mätinstrument (under handledning med 
en analysator för mätning av egenskaper) 

 kan tolka resultaten av mätningar av egenskaperna i 
distributionsnätet, i kundens anslutningspunkt och i 
kundens anläggningar genom att jämföra med 
standarder och rekommendationer 

 kan bedöma hur olika laster inverkar på elektrici-
tetens egenskaper 

 kan utarbeta en rapport över de analyser som 
han/hon gjort 

 kan informera kunden om vad rapporten innehåller. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 
 

Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
ritningarna. 

Uppgifter i samband med 
besiktningar   
 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt både 
säkerhetskraven och beställarens krav och att den vid 
behov kan anslutas. 

Rapportering till kunden   kan ge kunden instruktioner om de avvikelser som 
han/hon observerat 

 kan ge kunden instruktioner om hur utrustningen ska 
användas.  

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
 
Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
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skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationen i examensdelen. 

 
 
3.12  Nätmontörens fastighetsinstallationer 
 

Krav på yrkesskicklighet i examensdelen 
Examinanderna behärskar processen inom uppgiftsområdet. De har de kunskaper som 
behövs i arbetet och kan använda de tekniska dokument och källmaterial samt mätinstru-
ment och maskiner som behövs i arbetet. De arbetar på ett systematiskt och konsekvent 
sätt. De väljer de rätta arbetsmetoderna och -redskapen och använder dem på rätt sätt. 
De väljer de rätta materielen och tillbehören och hanterar dem på rätt sätt. De är kost-
nadsmedvetna och arbetar ekonomiskt. De har samarbetsförmåga. De kan betjäna kun-
derna enligt företagets serviceprinciper. De arbetar på ett säkert sätt och beaktar säker-
heten i arbetsmiljön. De kan bedöma sin egen arbetsprestation och motivera sina lös-
ningar. 
 
Examinanderna behärskar  
 elnätsinstallationer i fastigheter 
 besiktningar, testningar och dokumentation. 

Föremål för bedömning Bedömningskriterier/prestation som kan godkännas 

Examinanden behärskar den kunskap som ligger till grund för arbetet och kan tillämpa 
den. 

 Examinanden 
Tolkning av ritningar  kan tolka elplaner och scheman. 
Behärskande och tillämpning 
av kunskap som behövs i 
arbetet  

 kan bedöma om uppgifter är korrekta och tillförlitliga 
samt dra slutsatser utifrån dem 

 kan använda informations- och kommunikations-
teknik vid informationssökning 

 kan söka information i lagstiftning och publikationer 
som gäller branschen 

 kan använda installationsanvisningar på främmande 
språk vid informationssökning 

 kan tillämpa de teoretiska kunskaper som behövs i 
branschen för att förstå hur elutrustning och 
elanläggningar fungerar. 
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Examinanden kan planera det egna arbetet. 

 Examinanden 
Planering av det egna arbetet  sätter sig in i planerna före arbetet 

 kan planera ett installationsarbete så att det fram-
skrider smidigt 

 kan planera hur arbetet ska utföras i arbetsobjektet 
enligt projekttidtabellen och kan anpassa sin egen tid-
tabell efter den och samtidigt beakta de övriga yrkes-
grupperna 

 kan beakta kundens krav och särskilda behov och ta 
reda på om det är möjligt att genomföra dem. 

Examinanden kan använda och hantera material. 

 Examinanden 
Behärskande och hantering 
av material 
 

 kan arbeta kostnads- och materialeffektivt 
 kan beakta elinstallationsmaterielens egenskaper och 

de krav som installationsförhållandena ställer 
 identifierar hälsofarliga material och hanterar material 

enligt anvisningarna 
 kan beakta energieffektivitet vid val av elutrustning 

och -tillbehör  
 känner till de olika byggnadsmaterialen och de 

elinstallationsmetoder som passar för dem. 
Transport och lagring  känner till logistiken (transport och lagring) för 

tillbehören och materialen på arbetsplatsen  
 vet vilka krav som ställs på hanteringen av arbets-

platsens avfall och kan beakta dem i sitt arbete. 

Examinanden kan använda och hantera arbetsredskap. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsredskap 
 

 kan välja arbetsredskap och mätinstrument som 
uppfyller kraven och använda dem på rätt sätt    

 kan underhålla de egna redskapen enligt bruks- och 
underhållsanvisningarna 

 kan sköta om kalibreringen av mätinstrumenten. 
Behärskande av 
arbetsredskap och 
skyddsutrustning 

 kan välja den personliga skyddsutrustning som passar 
bäst för arbetet och kan använda den rätt 

 kan använda lyfthjälpmedel på det sätt som 
lyftbehovet i fråga kräver 

 beaktar de säkerhetskrav som ställs på fallskydd, på 
arbete på ställningar och stegar samt på personlyftar. 
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Examinanden använder rätta och trygga arbetsmetoder. 

 Examinanden 
Behärskande av 
arbetsmetoder 
 

 kan använda de arbetsmetoder som krävs 
 kan ändra sitt arbetssätt om förhållandena förändras 
 arbetar enligt gällande standarder 
 kan bedöma sin egen arbetsprestation. 

Arbetarskydd och säkerhet 
vid elarbete 
 

 kan sköta uppgiften som övervakare av elsäkerheten 
under arbetstiden 

 använder arbetsmetoder som är godtagbara enligt 
arbetarskydds- och elsäkerhetslagstiftningen  

 kan utveckla arbetsmetoderna under beaktande av 
ekonomiska aspekter och säkerhetsaspekter.  

Examinanden behärskar arbetsprocessen inom uppgiftsområdet. 

 Examinanden 
Kännedom om 
arbetsprocessen  

 känner till arbetsfaserna vid ny- och ombyggnation 
och kan anpassa sitt eget arbete efter dem. 

Interaktion och samarbete  kan samarbeta i arbetsmiljön och med sina intressent-
grupper 

 kan förhandla med kunden om eventuella avvikelser 
 kan utveckla sitt arbete för att nå kvalitetsmålen 
 kan arbeta självständigt och i ett arbetslag. 

Resultatrikt och väl utfört 
arbete   
 

 arbetar med den snabbhet som förutsätts av en 
yrkesman 

 kan beakta estetiska värden i installationsarbetet 
 kan göra installationerna så att slutresultatet uppfyller 

den godkända kvalitetsnivån. 
Problemlösningsförmåga   klarar sig i olika problemsituationer  

 arbetar innovativt och försöker utveckla sitt agerande 
i arbetsgemenskapen. 

Kundservice 
 

 utgår från kundens behov och beaktar kundens 
önskemål i fråga om projektet  

 behärskar kundservicen enligt de kundserviceprinci-
per som tillämpas i det företag som han/hon repre-
senterar. 

Elnätsinstallationer i 
fastigheter 

 kan de grafiska symbolerna i elritningar och kan läsa 
elritningar 

 kan göra elinstallationer enligt installations- och 
bruksanvisningar 

 behärskar TN-C-, TN-C-S-, TNS-, TT- ja IT-system-
en som används i byggnader och kan göra installa-
tioner enligt dem och enligt gällande standarder 

 kan vid installationer i samband med renoveringar 
beakta de eldistributionssystem och de färger för 
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ledare som använts under olika tidsperioder 
 känner till jordnings- och potentialutjämningssystem-

et för byggnader, olika jordningselektrodkonstruk-
tioner samt jordnings- och potentialutjämningsledar-
na och kan installera och märka dem 

 kan dra rör för elkablar 
 känner till de vanligaste typerna av starkströmskablar 

som används vid elinstallationer i byggnader 
 kan installera anslutnings-, huvud- och gruppled-

ningar  
 kan installera olika centraler och koppla kablar till dem 
 kan installera elutrustning 
 kan installera olika typer av elutrustning permanent eller 

halvpermanent 
 kan installera olika armaturer. 

Examinanden kan kontrollera arbetet, överlåta det till kunden och göra 
dokumentationen. 

 Examinanden 
Dokumentation   kan göra dokumentationen enligt lagstiftningen 

 kan göra de behövliga ändringarna och tilläggen i 
ritningarna 

Kontroll av arbetet    
 
 
 

 kan utföra en idrifttagningsbesiktning, bedöma mät-
resultat och fylla i protokollet över idrifttagningsbe-
siktningen 

 kan kontrollera att installationen har gjorts enligt 
både säkerhetskraven och beställarens krav och att 
den vid behov kan anslutas. 

Överlåtelse av arbete till 
kunden 

 kan arkivera bruks- och underhållsanvisningarna för 
den utrustning som han/hon installerat och överlåta 
den till kunden 

 kan ge kunden utbildning i användning av elutrustning 
och elanläggningar som han/hon installerat. 

Sätt att visa yrkesskicklighet 
Examinanderna visar yrkesskickligheten genom att utföra arbetena i fråga på en arbets-
plats eller genom att utföra separata arbetsprestationer i en så naturlig arbetsmiljö som 
möjligt och i en omfattning som är tillräcklig för att man tillförlitligt ska kunna konsta-
tera att kunnandet motsvarar kraven på yrkesskicklighet i fråga om både det praktiska 
och det teoretiska kunnande som behövs inom området.  
 
Den läroanstalt som ordnar examen gör tillsammans med arbetslivet de arrangemang 
som behövs för examensprestationen. Under arbetet får man också ställa kompletteran-
de tilläggsfrågor till examinanderna för att få reda på om de har det kunnande som för-
utsätts i kraven på yrkesskicklighet. Med frågorna får man dock inte störa arbetspresta-
tionen så att det inverkar i väsentlig grad på examinandens koncentration och arbete.  
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Att examinanderna har de centrala kunskaper som ligger till grund för arbetet och behär-
skar standarderna kan också kontrolleras separat till den del som detta inte framgår av 
själva arbetet. För att ta reda på om examinanderna har den yrkesskicklighet som krävs 
kan man också använda intervjuer eller andra metoder för att få mer exakta uppgifter om 
deras kompetensnivå. Före den slutliga bedömningen ska man alltid ge deltagaren 
möjlighet att motivera sin arbetsprestation. 
 
Examensprestationen kan uppdelas tidsmässigt och i flera lämpliga delprestationer, men 
kunnandet bör dock bedömas i den omfattning som förutsätts i kraven på yrkesskick-
lighet.  
 
I en yrkesexamen antingen godkänns eller underkänns prestationen i examensdelen. 
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