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Sammanfattning 

 

Denna rapport behandlar en prisjämförelse mellan fyra olika elsystem i fyra valda 

referensmiljöer. Uppdragsgivaren till detta projekt är företaget Arexor som har utvecklat en 

ellist som de ska släppa på marknaden under hösten och därför vill ha en prisbild på 

marknaden idag. De olika systemen är i huvuddel Thorsmans TEK-123, KB-systems DWP, 

Eubiqs PTS samt det traditionella sättet med kablar och VP-rör infällda i väggen. Även en 

presentation av projektets uppdragsgivare Arexor och deras ETS finns att läsa om. För att 

kunna utgå från en realistisk bakgrund är referensmiljöerna valda så att en standard kan sättas 

för utformningen. Dessa miljöer är ett kontor, ett konferensrum, en datorsal och en lägenhet. 

Elsystemen har modifierats till viss grad för att de skall kunna jämföras med varandra. 

 

I detta projekt kom gruppen fram till att den traditionella eldragningen är den mest 

kostnadseffektiva alternativet när det gäller kontor, konferensrum och lägenhet. När det gäller 

datorsalen blir KB-system billigast. Dock måste viss hänsyn tas till att jämförelsen enbart 

bygger på elsystem och har bortsett från att vissa system även kan erbjuda 

el/tele/datainstallation, så kallad triple-play, i samma system vilket man vanligtvis kombinerar 

i dessa miljöer. I ett sådant fall kan en ny undersökning ge en annan prisbild. 
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Abstract 

 

This rapport treats a price comparison between four different electric systems in four chosen 

reference environments. The assigner of this project is the company Arexor that has 

developed an electrical track that they will release on the market during the fall and therefore 

wanted a price picture of the market today. The different systems are in main Thorsmans 

TEK-123, KB-systems DWP, Eubiqs PTS and the traditional way with cables and VP-pipes 

hidden in the wall. Also a presentation of the projects assigner Arexor and their ETS is to read 

about. To start from a realistic background, the reference environments are chosen so a 

standard can be maid for the design. These environments are an office, a conference room, a 

computer room and an apartment. The electrical systems have been modified a bit so that they 

could be compared with each other. 

 

In this project the group came to the conclusion that the traditional way is the most cost 

efficient alternative when it comes to the office, the conference room and the apartment. 

When it comes to the computer room, the KB-system is the cheapest. However, there must be 

a consideration to the fact that the comparison only relies on electrical systems and has 

disregarded from the fact that some systems also can provide for electricity/tele/computer 

installation, so called triple-play, in the same system, wich is common to combine in these 

environments. If that is the case, a new investigation could give another price picture. 
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1. Inledning 

 

1.1 Bakgrund 

Arexor är ett nystartat företag som är under utveckling med säte i Karlstad. De har skapat en 

ny ellist och har bett om hjälp med en prisjämförelse mellan befintliga produkter. En liten del 

av arbetet kommer även att påvisa positiva och negativa egenskaper hos de olika systemen. 

 

För att lösa denna uppgift har vi tagit hjälp av vissa företag som till exempel Akademiska hus 

och Karlstads Bostads AB (KBAB) för att få relevanta storleksuppgifter på till exempel 

kontor och lägenheter. För prisuppgifter har vi kontaktat de olika tillverkarna och 

leverantörerna av elmaterialet. 

 

Som handledare har Carina Rehnström funnits och som examinator Malin Olin, där båda är 

universitetsadjunkter på Avdelningen för energi-, miljö- och byggteknik vid Karlstads 

universitet (KaU). 

 

1.2 Syfte och målsättning 

Syftet med rapporten är att jämföra dagens traditionella elsystem med idag befintliga ellister i 

valda referensmiljöer utifrån ett kostnadsperspektiv.  

 

Målsättningen är att ta fram en utformning av och kostnad för installation av KB-systems, 

Thorsmans, Eubiqs samt det traditionella systemets nödvändiga elutrustning i valda 

referensmiljöer. 

 

1.3 Avgränsningar 

För att begränsa storleken på detta arbete blev gruppen tvungen att avgränsa sig till att bara 

jämföra fyra olika system i fyra olika miljöer där en standard för lokalerna kunde tas fram. Vi 

har satt systemgränsen inne i väggarna och avgränsar oss från kostnad för elcentralen och 

belysning som vi anser blir samma kostnad för alla de olika systemen. 
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2. Genomförande 

 

2.1 Arbetets gång 

I början av projektet lades stor kraft på att ta fram ritningar i CAD. Dessa låg sedan till grund 

för prisuppgifterna för de olika varianterna på lister. För att ta fram underlaget till ritningarna 

har Akademiska hus och KBAB kontaktats för att få fram en slags standard på lokalerna. 

Akademiska hus bidrog med kontor, konferensrum och datorsal medan KBAB bidrog med en 

lägenhet. 

 

För att få tag på prisuppgifter togs hjälp av tillverkarna av de olika listerna. För att ta fram 

elritningar till det traditionella systemet fick vi ta hjälp av en erfaren elektriker. När det 

kommer till Thorsmans produkter har vi varit i kontakt med Urban Hultqvist på Schneider-

electrics för att få förslag på hur han skulle inreda miljöerna med just deras produkter. Björn 

Brandt på Rydahls Elektriska kontaktades därefter för att få en uppskattning om hur lång tid 

en elektriker behövde för att montera elsystemen med hjälp av elritningarna, och därigenom 

även pris för material och montage. 

 

För att få fram priserna på KB-systems elsystem var vi i kontakt med Björn Lagerström på 

EL-system som är en grossist av KB-systems produkter. Björn Lagerström kunde bidra med 

både materialpriser samt priser på vad det kostar att installera KB-systems produkter. 

 

För att få tag på Eubiqs priser fanns endast en hemsida att utgå från där gruppen själva fick 

försöka lista ut hur systemet skulle monteras samt priset av själva ellisten fick vi av vår 

handledare på Arexor, Martin Larsson. 

 

Under dessa steg har kontakt med Martin Larsson på Arexor kontinuerligt hållits. 
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2.2 Ordförklaringar 

230V, 400V 

V står för Volt som är SI-enheten för elektrisk spänning. 230V används för till exempel hem 

och kontor där det inte finns så energikrävande apparater. 400V används ofta i industrilokaler 

där det finns större maskiner som är energikrävande. 

 

Ampere, A 

Ampere är SI-enheten för ström. 

 

Enpolig / Tvåpolig brytare 

En enpolig brytare är en strömbrytare där man kan styra strömmen av eller på till en utgång. 

En tvåpolig brytare kan styra två utgångar. 

 

 

 

 

Figur 1: Enpolig brytare till vänster och tvåpolig brytare till höger1 

 

EKK-kabel 

En EKK-kabel innehåller lösa trådar med en skyddande PVC-isolering som håller ihop 

trådarna till en kabel. Den är anpassad att använda där det kan förekomma fukt som till 

exempel utomhus. 

 

Figur 2: EKK-kabel2 

 

                                                 
1 Biltema 
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Fas 

En strömförande ledare kallas inom elektroniken för fas. 230 volt tas ut mellan fas och nolla i 

en trefasinstallation.3 

 

FK-kabel 

En FK-kabel består av lösa trådar. För användning av en-fas består den av tre trådar. Den ena, 

som oftast är gröngul, är kopplad till jord. De andra två, som oftast är blå och brun, är 

kopplade till fas och nolla. En FK-kabel används inomhus där risken för fukt är minimal. 

 

 

 

 

 

Figur 3: FK-kabel4 

 

Grön dosa 

En enhet som man fäster eluttaget i. Den har en ingång och en utgång vilket betyder att man 

kan seriekoppla många eluttag på rad med hjälp av de gröna dosorna. 

 

Prioriterad grupp 

En enstaka eller ett fåtal elkrävande produkter som har en säkring för sig. Ofta har till 

exempel en spis en egen säkring, en kyl en annan. 

 

Skyddsjord 

Om en ledare för elektrisk kraft kommer emot ett metallföremål exempelvis ett elskåp, 

spänningssätts denna. Om en människa då tar i metallföremålet passerar den elektriska kraften 

genom handen eller genom kroppen ned i marken. För att undvika detta gör man en jordning 

av, i detta fallet, elskåpet. Detta kallas för en skyddsjordning.5 

 

 

                                                                                                                                                         
2 Biltema 
3 Wikipedia sökord ”fas” 
4 Biltema 
5 Wikipedia sökord ”skyddsjord” 
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TED-dosa 

En dosa som man sätter ovan undertak och som kan dela upp en EKK-kabel i upp till åtta 

EKK-kablar. 

 

Trappbrytare 

Ett rum kan ha strömbrytare i olika delar av rummet. En trappbrytare medför att man kan 

tända med den ena brytaren och sedan släcka med den andra. Det vill säga att de är oberoende 

av varandra om man vill tända eller släcka. 

 
Två-vägs uttag 

Ett två-vägsuttag är en kontakt där två uttag finns. De kan vara jordade eller ojordade. Det 

förekommer även en-vägs, tre-vägs samt fyr-vägs uttag. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur4: Ett två-vägs ojordat uttag6 

 
 
VP-rör 
Ett VP-rörs funktion är att kapsla in och skydda lösa kablar. De vanligaste dimensionerna är 

16-25 mm men det finns större dimensioner. VP-rör gjuts in i betong eller monteras i 

regelväggar under en byggnation för att man sedan ska kunna dra kabel i dem.   

 
Figur 5:  VP-rör7 

                                                 
6 Biltema 
7 Biltema 
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2.3 De fem olika elsystemen 

I denna rapport behandlas en prisjämförelse mellan fyra olika elsystem samt en presentation 

av uppdragsgivaren Arexors list. Dessa system har diskuterats fram med vår uppdragsgivare 

Arexor då de anser att dessa lister skulle kunna vara möjliga konkurrenter till deras list. 

Kriteriet för prisjämförelsen mellan dessa fyra olika system var att de skulle vara någorlunda 

lika när det gäller funktionen. I detta fall finns det vissa olikheter som att till exempel vissa 

lister erbjuder tillbehör som tele/dataanslutningsmöjligheter till en mindre merkostnad. Men 

detta har vi avgränsat oss från när det gäller prisjämförelsen men inte när det gäller för och 

nackdelar för de olika systemen. 

 

2.3.1 Arexor - Electrical Track System (ETS)8 

Arexor är ett nystartat svenskt företag med grundaren och innovatören Martin Larsson i 

spetsen. De har sitt säte i Karlstad och har tagit fram en liten och smidig ellist som heter 

Arexors Electrical Track System (ETS). Den har dock inte kommit ut på marknaden ännu 

utan man väntar på att få en certifiering så att listen blir godkänd att använda. Tanken med 

denna list är att istället för att dra el till en lokal på det traditionella sättet, med kablar dragna i 

väggen och fasta eluttag, monterar man en utanpåliggande list, till exempel istället för den 

vanliga golvlisten, vilket medför att den inte tar någon extra plats för att få maximal räckvidd. 

Utmed hela listen finns ett fräst spår där separata uttag enkelt monteras. Om man vill flytta 

uttaget vrider man loss det och flyttar till önskat ställe och vrider fast det igen. Tack vare detta 

får man ett flexibelt elsystem i lokalen utan några större, tidskrävande och kostsamma ingrepp 

om man behöver ”möblera” om uttagen. 

 

2.3.1.1 Utformning 

Listen består av två olika delar, bakstycke och framstycke. I bakstycket finns själva elskenan 

och framstycket fungerar både som en säkerhet så att man inte kan komma åt den 

strömförande skenan oavsiktligt och som en möjlighet att kunna variera utseendet på listen. 

Man ska på ett enkelt sätt kunna skruva upp bakstycket där man vill ha den och sedan 

”klicka” på frontstycket. Man ska kunna välja bland olika material och färger beroende på den 

boendes tycke och smak. Frontstycket har ett fräst spår där själva elkontakten monteras 

genom att vrida ett kvarts varv. I det frästa spåret ska det finnas någon form av gummi eller 

                                                 
8 Larsson, muntlig kommunikation 
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borst vilket ska förhindra att damm orsakar kortslutning. Dessutom är spåret så pass smalt att 

man inte ska kunna få in fingrar och oavsiktligt få en stöt. 

 

Listen levereras i 5 meters längder och skarvas med ett skarvstycke för att få önskad längd. 

Listen kan även kortas av genom att man sågar av den med en vanlig fogsvans och avslutar 

med ett ändstycke. Man kan fortsätta dra listen i hörnvinklar genom att använda sig av inner- 

eller ytterhörn. Skulle man dessutom behöva fortsätta in i ett annat rum finns speciella 

genomförningar som beställs med rätt mått. Detta kräver då att man borrar ett litet hål genom 

den vägg som leder till nästa rum. Man kan anpassa listen så att den blir precis så lång man 

vill. Sedan kopplas slutstycket till en elcentral med hjälp av en elektriker. 

 

Arexor erbjuder även en list för belysning. Det är en smal heltäckt list som man kopplar in på 

Arexors ETS. Därefter går den vidare till en strömbrytare och senare till en speciell lamplist. 

Utmed denna lamplist kan man i sin tur koppla in ett uttag som är specialanpassat för 

belysning och på liknande sätt ”möblera” uttaget utmed hela lamplisten. 

 

2.3.1.2 Tillbehör 

Eftersom Arexor fortfarande håller på att förfina deras ETS för att få den certifierad har man 

ännu inte lagt mycket energi på att utveckla tillbehör till den. Men i framtiden är det tänkt att 

denna list ska kunna utrustas med en mängd olika tillbehör för att då göra den till en komplett 

lösning. Idag finns planer på att utveckla timers, jordfelsbrytare, överspänningskydd och 

dessutom en lösning för att även kunna erbjuda el/tele/datainstallation i samma list. Man ska 

då med samma metod kunna flytta på alla uttag utmed hela listen och få en komplett 

systemlösning, det vill säga att man inte blir beroende utav andra system. 

 

Det ska även gå att välja bland olika typer av material för frontlisten som till exempel 

mahogny eller borstad aluminium. Detta för att listen ska kunna smälta in i den omgivande 

miljön. Listen är ett tre-fassystem vilket medför att man kan strömbelasta listen ganska hårt. 

Tack vare detta kan man seriekoppla hela listen i till exempel en lägenhet eftersom den klarar 

av att leverera den ström som går åt. I varje rum använder man då uttag som är tillverkade för 

de olika faserna. Alltså i rum ett använder man sig av fas ett och i rum två av fas två och i rum 

tre den sista fasen, för att inte hela listen ska belastas för hårt och slå ut systemet fullständigt. 
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2.3.1.3 Certifiering och säkerhet 

För tillfället försöker företaget få en certifiering för ETS som innebär bland annat att en vanlig 

privatperson ska få behörighet att installera denna list på egen hand till exempel i den egna 

lägenheten eller villan. Det ska vara så pass enkelt och säkert att man inte ska kunna montera 

listen på ett felaktigt sätt. Det enda moment där man måste ta hjälp av en fackman är själva 

inkopplingen till elcentralen. 

 

För att listen ska vara säker för användaren täcks det frästa spåret med en gummilist eller 

borst. Detta ska förhindra att damm och liknande tränger in i listen och kan orsaka skada. Om 

det mot all förmodan skulle lyckas tränga in vatten i listen är den designad för att klara det. I 

nederkant av listen finns små hål som har som funktion att dränera bort eventuell vätska. 

Dessutom är listen designad på insidan för att klara detta problem. Den har en liten vinkel 

som styr ner vattnet i nedre delen där det dräneras bort. 

 

Även om till exempel ett barn försöker pilla in ett finger eller ett gem i spåret finns ingen risk 

för personskador då listen även är designad för detta. Om ett föremål förs in genom springan 

har det alltid kontakt med jord. 

 

2.3.1.4 Fördelar 

Listen medför många positiva egenskaper vid elmontage. Den är liten och smidig och kan 

ersätta till exempel den vanliga golvlisten som är vanligt förekommande i många olika 

utrymmen och lokaler. På så sätt kan man spara in en del pengar för material och montage av 

golvlisten.  

 

Om certifieringen går igenom innebär det stora kostnadsbesparingar för den händige i det 

egna hemmet då man slipper arbetskostnaden för en eller flera elektriker som annars enligt lag 

är tvungna att installera elsystemet. Dock måste en elektriker koppla systemet till elcentralen. 

  

Listen ger även goda möjligheter till ett flexibelt elsystem, till exempel om man har ett 

utrymme som får ett annat användningsområde. Det är enkelt att flytta och lägga till olika 

uttag utmed hela listen och man kan placera dem där det behövs. Skulle man till och med 

behöva riva utrymmet går det att återanvända listen. Det är bara att demontera den och sedan 

monterar man den i det nya utrymmet, dock får man använda de redan kapade längderna så ett 

visst spill får man räkna med i detta fall. 
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Risken att av misstag slå in till exempel en tavelspik i en elledning elimineras mer eller 

mindre då man med blotta ögat kan se var listen går och kan undvika detta. 

 

2.3.1.5 Nackdelar 

I dagens läge har inte Arexors ETS den certifiering som krävs för att den ska kunna användas 

som det är tänkt. Det finns ännu ingen riktigt bra lösning på hur man ska dra listen till ett 

öppet utrymme som till exempel en dator-ö i en datasal. 

 

2.3.2 Eubiq – Power Track System (PTS)9 

Eubiq är ett företag som ursprungligen kommer från Singapore, Asien. De har utvecklat en 

egen ellist som de kallar Power Track System (PTS), som de nu försöker få ut på marknaden 

världen över. Idag har de fått fäste i Australien och England och enligt dem själva är intresset 

stort. Denna list är enkel att montera då den kommer i färdiga längder, och det är bara att 

skruva den där man vill att den ska sitta. 

 

2.3.2.1 Utformning 

Detta är en list som kommer efter beställning i färdiga längder mellan 0,6 – 3,6 meter. Man 

monterar listen genom att skruva fast den på till exempel en vägg. Sedan monterar man ett 

uttag utmed listen genom att trycka in uttaget i listen och vrida ett kvarts varv. Skulle man 

behöva flytta uttaget är det bara vrida loss och sedan flytta till det nya stället och vrida fast 

igen.  

 

Matningen till listen kommer in bakifrån vilket medför att man måste montera till exempel 

VP-rör inuti väggen för att dra fram kraften vilket gör att denna list har ett starkt beroende av 

det traditionella systemet. Listen har bara en fas vilket medför att den inte kan strömbelastas 

med allt för många energikrävande apparater.  

 

Spåret, där man trycker in uttaget, är täckt av små fjädrande plattor som är kopplade till jord. 

Listen är utformad så med tanken på säkerheten. Man ska inte kunna ”pilla” in till exempel ett 

finger i spåret utan att man hela tiden är kopplad till jord. 

                                                 
9 Eubiq 2007-04-02 
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Figur 6: Eubiqs PTS10 

 

2.3.2.2 Tillbehör 

De tillbehör som finns idag till denna list är olika eluttag. En modell av uttag har en egen 

automatsäkring som löser ut ifall den belastas för hårt.  

 

2.3.2.3 Fördelar 

Listen är ett utanpåliggande system vilket underlättar installationen. Det finns inget krav på 

att en elektriker måste sätta upp listen, dock måste en elektriker dra kabeldragningen fram till 

listen. 

 

2.3.2.4 Nackdelar 

Denna list finns endast i färdiga längder 0,6 – 3,6 meter. Det kan vara väldigt svårt att få till 

ett system där listen täcker alla utrymmen tack vare detta. För att använda detta system måste 

den kombineras med ”traditionell eldragning” för att fungera tillfredsställande. Även tillbehör 

för belysning saknas vilket medför att man blir beroende av något annat system för 

belysningen. Ytterligare nackdel är att prisuppgifterna är osäkra då produkten inte har någon 

återförsäljare i Sverige. 

 

2.3.3 KB-system – Dynamic Workplace Power (DWP) 11 

KB-system är ett dotterföretag till Konstruktions-Bakelit AB som befinner sig i Örkelljunga, 

Sverige. De marknadsför en egen variant av ellist som de kallar Dynamic Workplace Power, 

DWP, se figur 7, och även en nedförningsstav som heter Com.along, se figur 8. KB-systems 

                                                 
10 Eubiq 2007-05-17 
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affärsidé är att de skall ”marknadsföra det mest flexibla och miljövänliga systemet för 

distribution av starkström och tele/data till laboratorier, sjukhus, skolor och industri i 

Europa”.  

 

2.3.3.1 Utformning 

Denna list monteras genom att man fäster konsoler på till exempel en vägg och sedan trycker 

fast strömskenorna i konsolerna. Eftersom det är strömskenor betyder det att det inte går några 

lösa kablar i listen. För tele/datainstallation får man beställa en speciallist där det finns en 

kabelkanal för dessa ändamål. I dessa får man i sin tur dra el/telekablar för att sedan montera 

uttag utmed listen. För att få önskad längd går det att skarva med ett skarvstycke som göms 

bakom färdiga täcklock. I varje ände monterar man ett ändstycke för att garantera säkerheten. 

Sedan är det bara att ta fram uttaget och montera det utmed listen. Efter detta får man montera 

en täcklist utmed spåret i skenan. Denna täcklist är till för att dölja och höja säkerheten så att 

inte någon av misstag får in till exempel ett finger. 

 

Utav KB-systems produkter har vi valt att använda oss av deras ellist (eller som KB-system 

kallar det installationsskena) av modellen DWP 16. Installationsskenan består av en tre-fas 

huvudgrupp 16 A, 400 V med nolla och skyddsjord samt en-fas prioriterad grupp 16 A, 230 V 

med nolla och skyddsjord. Tillhörande uttagsdon, en-fas och tre-fas, kan placeras på valfri 

plats längs skenan. 

 

Den andra produkten från KB-system som vi har valt att använda oss av är deras Com.along 

stav som ger möjlighet att komma in med ström på ett smidigt sätt på sådana utrymmen där 

det inte finns någon vägg att fästa en list på. Den fungerar så att man drar en DWP-list i taket 

och ansluter en com.along stav till den som då går vinkelrät mot listen rakt ner mot golvet. 

 

2.3.3.2 Tillbehör 

Det finns en mängd olika vinklar till DWP systemet vilket medför att man kan skräddarsy 

speciallösningar efter beställarens behov. Det finns även valmöjligheten att välja uttag i två- 

eller tre-vägs format. 

 

                                                                                                                                                         
11 KB-system 
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2.3.3.3 Fördelar 

Med denna list får man ett flexibelt elsystem. De erbjuder även el/tele/datainstallation i 

samma list. Det är endast en kanal där man får dra kablar i, vilket underlättar monteringen då 

de flesta använder sig av dessa tre moment tillsammans. 

 

Skulle man behöva utöka systemet eller flytta på det kan en elektriker utföra jobbet på ett 

relativt smidigt sätt då listen är ett utanpåliggande system som man lätt kommer åt. Man kan 

även välja 35 eller 63 Amperes lister beroende på hur mycket man måste strömbelasta skenan. 

Denna list går utmärkt att återanvända.  

 

2.3.3.4 Nackdelar 

Systemet är stort och klumpigt och lämpas bara i vissa lokaler där utrymme finns, till exempel 

i industrilokaler. De saknar system för belysning vilket medför att man blir beroende utav 

något annat system för att få belysning i lokalen. Dessutom måste en behörig elektriker 

installera systemet vilket kan späda på kostnaden för installationen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          Figur 7: KB-system DWP-system12 
 

 
      Figur 8: KB-systems Com.along stav13 

 

2.3.4 Thorsman14 

Thorsman är ett varumärke som ingår i Schneider Electric Sverige koncernen. Det är ett 

välkänt märke och deras ellist används idag flitigt på till exempel högskolor och kontor på 

grund av dess funktion och flexibilitet. Det som skiljer denna list från de övriga är att det inte 

                                                 
12 KB-system  
13 KB-system 
14 Schneider-electric 
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är en elskena där man kan flytta uttagen på ett enkelt sätt utmed listen utan här måste man 

planera var man vill montera uttagen, och en behörig elektriker måste utföra jobbet. 

 

2.3.4.1 Utformning15 

Thorsmans list är en plastlist innehållande olika kanaler där kablarna kan separeras beroende 

på användningsområde. Listen finns i olika storlekar beroende på hur många kanaler och 

kablar den ska rymma. Alla Thorsmans lister är utanpåliggande och de monteras på till 

exempel en vägg, med hjälp av konsoler, på den höjd där man vill ha den. Sedan dras lösa 

kablar från elcentralen in i listen i rätt kanal och klipps av där uttaget skall sitta. Elektrikern 

monterar sedan uttaget utmed listen och kopplar kabeln till en elcentral. Kablarna döljs med 

en täcklist som trycks fast på listen. För att anpassa längden kan man såga av listen eller 

skarva den med ett skarvstycke. Eftersom man drar lösa kablar inuti listen kan man bestämma 

själv hur många faser man behöver koppla, och sedan välja en list som är anpassad för rätt 

antal kablar. Thorsman har en rad olika sorters ellister med olika design.  

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 Figur 9: Thorsmans ellist TEK-12316 

 

Thorsman erbjuder även en golvbox som döljs i golvet. Den kan monteras i betonggolv med 

hjälp av en ingjutningslåda. Själva boxen består av två delar. Montageramen installeras tidigt 

under bygget och lämnas under golvnivån. Trimramen och locket monteras sedan efter att 

golvbeläggningen är på plats. Detta minskar kraftigt risken för skador på trimram och lock 

under den pågående byggnationen. Locket är förstärkt med 4 mm stålplåt och kan förses med 

valfritt ytmaterial med en tjocklek upp till 8 mm. Locket kan monteras så att öppningen 

anpassas för möblering samt även riktning på anslutningssladdar. Det går även att helt ta bort 

                                                 
15 Hultqvist, muntlig kommunikation 
16 Egen bild 2007-05-17 



 18 

locket genom att knapparna vid gångleden hålls intryckta. Golvboxarna kan levereras 

färdigkopplade med den bestyckning som kunden beställt. 

 
Figur 10: Thorsmans golvbox17 

 
2.3.4.2 Tillbehör  

Det finns en mängd tillbehör till denna list för att få ett komplett system, bortsett från 

belysning. Till exempel olika vinklar, genomförningar, el/tele/datauttag. Thorsman erbjuder 

en variant av förinstallerad nedsänkbar möbelbox som monteras i bordskivan. Denna frigörs 

med ett tryck på locket och drivs av gastryck. Produkten finns i vit plast eller grå metall med 

två stycken två-vägsuttag och två stycken nätverksuttag men boxen kan beställas med 

kundanpassad bestyckning. All inmatning sker underifrån. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 11: Thorsmans nedsänkbara möbelbox18 

 

                                                 
17 Hultqvist, muntlig kommunikation 
18 Hultqvist, muntlig kommunikation 



 19 

Thorsman erbjuder även en förinstallerad möbelbox, en så kallad ELJO-box, som monteras 

under bordskivan. Den är bestyckad med fyra stycken en-vägs uttag samt två stycken 

nätverksuttag men går att beställa med kundanpassad bestyckning. All inmatning sker från 

gaveln och utmatningen ovanifrån. Den levereras med fyra snabbfästen samt ett sladdställ på 

3 meter med stickpropp. Boxar med nätverksuttag levereras även med 3 meter 

nätverkskablage samt en grå slitsad flexibel slang som håller ihop kablagen.  

 

Figur 12: Thorsmans ELJO-box19 

 

De olika listerna går att få i designad eller odesignad form vilket innebär först och främst en 

betydande prisskillnad. Den odesignade listen, vilket är den billiga, är tillverkad i vit plast 

medan den designade, som är dyr, i aluminium. 

 

2.3.4.3 Fördelar 

Thorsman erbjuder ett stort utbud till ett komplett system, bortsett från belysningsdelen. 

Beroende på hur man väljer att dra listen och vilka tillbehör som ska ingå i den erbjuder listen 

el/tele/dataanslutningsmöjligheter utmed listen. 

 

2.3.4.4 Nackdelar 

De större listerna är utrymmeskrävande. Eftersom detta system delvis bygger på det 

traditionella systemet måste en elektriker utföra monteringen. Thorsman har inte utvecklat 

tillbehör för belysning. 

 

2.3.5 Traditionellt system20 

Med ett traditionellt system menas det system där man monterar VP-rör, kablar och 

kopplingsdosor infällt i väggen. Det enda som är utanpåliggande är fasta eluttag och 

                                                 
19 Schneider-electric 
20 Brandt, muntlig kommunikation 
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strömbrytare. Detta system är det äldsta och mest använda systemet och används vanligtvis i 

till exempel lägenheter. Detta system kräver en behörig elektriker som utför jobbet. 

 

2.3.5.1 Utformning 

Denna metod medför ingen färdigkopplad list som man monterar utanpåliggande väggen utan 

här får man, under tiden man bygger lokalen, förbereda för elinstallationen som ska döljas 

bakom väggen. Inuti väggen monterar man VP-rör, vilket är en variant av plaströr som är 

anpassade för att dra elkablar i. Dessa klamras fast eller monteras i till exempel reglar genom 

att borra hål genom dem och sedan trä igenom röret. Plaströren kapas genom att man klipper 

av dem med en sekatör och kan skarvas med muffar till önskad längd. VP-rören böjs med 

böjfjädrar som finns i dimensionerna 10 (ovanlig) 16, 20 och 25 millimeter. VP-rören finns i 

olika dimensioner men vanligast är 16 och 20 millimeter då de oftast rymmer de kablar som 

ska gå genom dem om det är en normal installation, alltså om det inte gäller installationer för 

energikrävande industrier då man inte använder sig av VP-rör utan av kabelstegar som 

rymmer fler och större kablar. 

 

Rören dras mellan kopplingsdosor som även de fästs på reglar inuti väggen. Även här finns 

det olika kopplingsdosor som grenar ut sig i olika antal utgångar. När dessa moment är 

färdiga kan man montera upp ytskiktet på väggen, till exempel på gipsskivor. Man måste i sin 

tur fräsa hål i gipsskivorna med hjälp av en dosfräs för kopplingsdosorna. Efter detta dras 

kablarna i VP-rören med hjälp av en dragfjäder som består av en lång wire. När kablarna 

dragits genom rören får en elektriker montera de kontakter och strömbrytare som 

installationen kräver. 

 

Eftersom man i detta system drar lösa kablar kan funktionen lätt ändras genom att ta bort eller 

lägga till nya kablar så länge VP-rörens dimensioner räcker till. 

 

2.3.5.2 Tillbehör  

Eftersom detta system har funnits med en längre tid har det utvecklats en mängd olika 

tillbehör som gör att detta system är självständigt och klarar sig från att ta hjälp av andra 

system. Många av de andra alternativen av elsystem som finns på marknaden är eller 

använder sig av utvecklingar av det traditionella systemets tillbehör. 
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2.3.5.3 Fördelar 

Detta är en väl beprövad metod som man vet fungerar. Skulle det uppstå ett kabelbrott går det 

relativt enkelt för en elektriker att bara byta den felaktiga kabeln. Dessutom finns det många 

tillbehör och detta räknas som en komplett systemlösning. 

 

2.3.5.4 Nackdelar 

Den största nackdelen med denna metod är om man skulle behöva ”möblera” om uttagen. Det 

skulle innebära att man behöver bryta upp hela väggen för att montera nya VP-rör och kablar 

och medför en stor kostnad.  

 

Eftersom större delen av systemet är dolt bakom en vägg finns viss risk att man ofrivilligt 

skadar en elledning om man till exempel ska sätta upp en tavelspik. Det kan medföra stora 

kostnader för reparation samt att skaderisken på den som orsakat skadan är stor. 

 

Vid nybyggnation och renovering medför detta system en tidskrävande uppgift för elektrikern 

då arbetet måste anpassas till det pågående byggandet. Finns inte reglarna som systemet ska 

fästas i uppmonterade ännu måste elektrikern vänta på att snickaren blir klar. Sedan måste 

snickaren vänta på att elektrikern ska bli klar för att fortsätta montera väggen klart. Efter det 

får elektrikern återigen fortsätta sitt arbete med att montera uttag och andra utanpåliggande 

kompletteringar. I många fall ska även målare och andra hantverkare vara med däremellan. 

Det betyder att det måste finnas en god planering och ett bra samarbete mellan alla 

yrkesgrupper för att få ett bra resultat. 

 

En behörig elektriker måste utföra större delen av arbetet för monteringen av detta system. I 

vissa fall finns det elektriker som godkänner att någon obehörig person monterar VP-rör och 

dosor och även till och med drar kablarna men sedan måste elektrikern koppla alla kablar i 

uttag och dosor. Många elektriker föredrar dock att utföra hela arbetet själva då de har 

fullständig kontroll på hur systemet är uppbyggt och kan garantera ett fullgott jobb. 
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Figur 13: Ström till elcentral 

Figur 14: Eubiqs ellist med ett envägs eluttag 

2.4 De fyra olika miljöerna 

För detta projekt har vi valt att jämföra de olika systemen i olika miljöer. Eftersom olika 

användningsområden använder olika många tillbehör valdes miljöer istället för meterpris. De 

fyra olika miljöerna har vi valt genom att resonera och diskutera med vår uppdragsgivare 

Arexor. Kriteriet för dessa fyra miljöer var att det ska vara en vanligt förekommande miljö där 

en standard kunde sättas med tanke på utformningen av miljön. De miljöer vi valt är ett 

kontor, ett konferensrum, en datorsal och en lägenhet.  

 

För att få tag på hur ett standardutseende av ett kontor, ett konferensrum och en datorsal ser ut 

kontaktades Akademiska Hus, som är ett av Sveriges största fastighetsbolag. ”Deras 

verksamhet går ut på att projektera, bygga, äga och förvalta fastigheter och deras viktigaste 

kundgrupp är högskolor och universitet.”21 

 

För att få tag på hur en standardlägenhet ser ut kontaktades det kommunala bostadsföretaget 

Karlstads Bostads AB (KBAB). De hjälpte oss att ta fram en ritning på en lägenhet som de 

ansåg kunde anses som en standardlägenhet.  

 

2.4.1 Teckenförklaringar 

När en pil ritas ut i en ritning, se figur 13, betyder det att kabeldragningen går därifrån till en 

elcentral där strömmen ursprungligen kommer in i byggnaden. Dom tre strecken på pilen 

representerar fas, nolla och jord, där jord är strecket längst till höger på figur. Desto mer 

streck det är på linjen desto mer faser finns det. Figur 13 illustrerar en en fas, hade det funnits 

ytterligare två streck på pilen hade det varit en symbol som symboliserar tre faser. 

 
 
 
 
 
 
I figur 14 visas Eubiqs ellist där de två klossarna på ellisten representerar ett envägs eluttag. 

 
 
 
 
 

                                                 
21 Akademiska hus 



 23 

Figur 15: KB-systems ellist. 

Figur 16: Thorsmans ellist 

Figur 17: Thorsmans golvbox. 

Figur 18: Thorsmans Eljo-box 

Figur 19: Kabeldragning 

Figur 20: Eluttag 

 
Längst till vänster i figur 15 ser vi inmatningsenheten till KB-systems ellist, följd av själva 

ellisten. Rektangeln som sitter på ellisten representerar ett eluttag som kan vara både två-vägs 

eller tre-vägs. Längst till höger i figur 15 ser vi en vinkel som används i hörn på ett rum för att 

fortsätta att dra ellisten utmed nästa vägg. 

 
 
 
 
 
I figur 16 representerar de gröna linjerna Thorsmans ellist, den röda linjen kabeldragningen 

inne i listen och den röda symbolen utanför listen representerar ett infällt eluttag. 

 

 
 
 
 
 
Figur 17 visar en golvbox från Thorsman, där de röda ringarna representerar eluttag. 
 
 
 
 
 
 
 
I figur 18 visas en Eljo-box från Thorsman (används i datorsalen under borden). 
 
 
 
 
 
 
I figur 19 visas kabeldragningen, vilken kan gå i tak, väggar eller i en Thorsman list. 
 
 
 
 
 
Figur 20 visar ett eluttag. 
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2.4.2 Kontor 

Ritning på kontoret har vi fått från Akademiska hus i Karlstad. Måtten på kontoret är  

2,5m x 3,5m, det vill säga 8,75 m² stort. I kontoret finns fyra stycken uttag för kraft för att 

man ska kunna använda till exempel datorer och andra 

elkrävande apparater i lokalen. Dessutom finns ett uttag 

för armaturen uppe i taket med tillhörande strömbrytare 

vid ingången till lokalen. Vi har dragit en systemgräns 

inuti väggen. Elen kommer in från det nedre högra hörnet 

på ritningen. Kontoret har ett undertak, alltså ett extra 

utrymme under taket där man kan dra elkablar lite hur 

man vill. (Se bilaga 1 Kontor) 

 

 

2.4.2.1 Kontor Eubiq 

Vi har valt att inreda med två stycken Eubiq ellister som är vardera 2 m långa och som har två 

stycken en-vägs uttag vardera. Elen kommer in ovan undertak i hörnet längst ner till höger i 

figur 22 via en EKK-kabel som är dragen i ett VP-rör. Där elen kommer in placeras en TED-

dosa för att dela upp EKK-kabeln i två stycken EKK-kablar. De två EKK-kablarna dras ner 

till 1,2 m över golvet med hjälp av VP16-rör som går inne i väggen. Där kopplas de samman 

med de två Eubiqlisterna med hjälp av två gröna 

dosor. (Se bilaga 1 Kontor)  

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor Eubiq 

Benämning Längd/ Antal 

TED-dosa 1st 
EKK 3G1,5 1,7m 
VP16 1st 
Grön dosa 2st 
Surface Mount Compact 
Powertrack 2m/2st 
Adapter 1-vägs uttag 4st 

Tabell 1: Åtgång av material i kontor med Eubiq 

Figur 22: Ritning på kontor inredd med Eubiq 

Figur 21: Kontor 
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Figur 23: Ritning på kontor inredd med KB-system 
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2.4.2.2 Kontor KB-system 

Här har vi inrett med två stycken installationsskenor av modellen DWP 16. Den ena 

installationsskenan går längs med långsidan och innehar standardlängden 2395 mm medan 

den andra installationsskenan som går längst kortsidan har en längd som inte finns som 

standard i KB-systems produktsortiment utan får specialbeställas. Denna list är 2150 mm 

lång. Till de båda listerna har man varsin inmatningsenhet som vardera är 260 mm lång samt 

har varsitt ändstycke som är 30 mm långt. För att komma fram med strömmen till 

inmatningsenheterna dras VP16-rör med EKK-kablar i, från där elen kommer in ner till 

ellisterna. En TED-dosa är placerad där elen kommer in i rummet för att inmatningsenheterna 

ska få varsin EKK-kabel. 

 

Varje installationsskena har varsitt två-vägs eluttag som kan placeras var som helst längs med 

skenan, dock inte på någon av inmatningsenheterna eller på något av ändstyckena. 

(Se bilaga 1 Kontor) 

 

 

 

 

 

 
 

 

2.4.2.3 Kontor Thorsman 

Ellisten går längs ena långsidan och ena kortsidan, enligt figur 24. Vi har satt två stycken 

uttagsenheter med vardera två stycken uttag i varje. För att nå fram med elen till listerna dras 

Kontor KB-system 

Benämning 
Längd 
[mm] 

Antal 
[st] 

Inmatningsenhet 16A 400V 260 2 
Installationsskena 16A 

400V 2395 1 
Installationsskena 16A 

400V 2150 1 
Täcklist 1200 4 

Konsol 19mm   8 
Ändstycke 30 2 

Uttag 3-vägs 329V   2 
TED-dosa   1 

Tabell 2: Åtgång av material i kontor med KB-system 
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VP16-rör med en EKK-kabel i, från där elen kommer in ner till listerna. Observera att det inte 

behövs någon TED-dosa eftersom man drar matningen direkt ner i Thorsmanlisten och delar 

upp kabeln vid första kopplingen av vägguttaget. (Se bilaga 1 Kontor) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.1.4 Kontor Traditionell eldragning 

Med den traditionella typen av eldragning får elektrikern sätta en TED-dosa ovan undertak 

precis vid det hörn där elen kommer in, detta för att dela upp EKK-kabeln till två kablar. 

Sedan drar elektrikern VP16-rör ända ner till golvet. Via VP16-rör i väggen går EKK-kabeln 

ut i ett varsitt två-vägs uttag. (Se bilaga 1 Kontor).  

 

 

 

 

Kontor Thorsman 

Material Längd/Antal 

VP16 2st 
EKK 3G1,5 6,5m 

Kontor Traditionell eldragning 

Material Längd/ Antal 

TED-dosa 1st 
EKK 3G1,5 9,5m 
Grön dosa 2st 
VP16 3st 
Jordade uttag 2-vägs 2st 

Tabell 3: Åtgång av material i kontor med Thorsman 

Tabell 4: Åtgång av material i kontor med  
Traditionell eldragning 

Figur 25: Ritning på kontor inredd 
med Traditionell eldragning 

Figur 24: Ritning på kontor inredd med Thorsman 
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2.4.3 Konferensrum 

Konferensrummet är 6,35m x 3,3m, det vill säga 21 m². I rummet finns ett långbord med 

sittplatser för tio personer. Elen kommer in vid dörren. Helst ska man kunna via bordet få 

ström till sin bärbara dator, men om något elsystem 

inte kan förse med detta får man lösa det på annat sätt 

till exempel via ett uttag fån väggen. I 

konferensrummet finns ett undertak utifall man skulle 

vilja dra elkablar där.  

 

 

 

 

 

 

2.4.3.1 Konferensrum Eubiq 

Här drar vi en FK-kabel med hjälp av VP16-rör ner till golvet och därifrån fortsätter VP-rören 

inne i väggen under fönsterpartiet ända fram till hörnet och halvvägs in på kortsidan. På vägen 

dit är en ellist placerad utmed långsidan och en ellist placerad på kortsidan. Halvvägs in på 

kortsidan går kabeln upp ovan undertak och längs med taket snett in mot långsidan. Därifrån 

går den ner i golvet där den stöter på den sista ellisten. (Se bilaga 2 Konferensrum) 

 

 

 

 

 

 

Konferensrum Eubiq 

Benämning Längd/Antal 

TED-dosa  1st 
VP16 8st 
EKK 3G1,5 13m 
Surface Mount Compact Powertrack 2m/1st 
Surface Mount Compact Powertrack 3m/2st 
Adapter 1-vägs uttag 12st 

Tabell 5: Åtgång av material i konferensrum Eubiq 

Figur 27: Ritning på konferensrum inredd med Eubiq 

Figur 26: Konferensrum 
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2.4.3.2 Konferensrum KB-system 

Vi har valt att dra installationsskenor av modellen DWP 16 utmed väggarna. Vi kommer att 

behöva fem stycken installationsskenor. Tre stycken av dom kommer att ha standardmåttet 

2395 mm medan två stycken måste specialbeställas. Den ena av dom ska vara 2220 mm lång 

och den andra ska vara 2740 mm lång. Eftersom installationsskenorna är seriekopplade 

behöver man bara en inmatningsenhet och ett ändstycke. I hörnen har KB-system en 

innerhörnsvinkel till installationsskenan så att man kommer runt hörnen på ett lätt och smidigt 

sätt. Längden på innerhörnsvinkeln är 280 mm åt varje håll, och man kan inte sätta en 

uttagsdosa någonstans på denna innerhörnsvinkel.  I detta elsystem finns fem stycken olika 

eluttag av modellen ”Uttag två-vägs en-fas 230V 10A-C” som kan placeras ut var man vill 

längs med installationsskenorna, dock inte på inmatningsenheten, i något av innerhörnen eller 

på ändstycket. Man skulle kunna ha gjort en annan lösning där man drar en DWP 16 

installationsskena upp längst med undertaket och kopplar på en Com.along stav på 

installationsskenan som går ner mot golvet, men eftersom detta är ett konferensrum ansåg vi 

att man behöver kunna ha full ögonkontakt med personen på andra sidan bordet och då skulle 

staven vara ett irriterande moment.  

(Se bilaga 2 konferensrum) 

 

 

 

 

 

 

 

Konferensrum KB-system 

Benämning 
Längd 
[mm] 

Antal 
[st] 

Inmatningsenhet 16A 400V 260 1 
Installationsskena 16A 

400V 4620 1 
Installationsskena 16A 

400V 2740 1 
Installationsskena 16A 

400V  5600 1 

Täcklist 1200 10 

Innerhörn 16/63A   2 

Konsol 19 mm   16 

Uttag 3-vägs 230V   5 

Tabell 6: Åtgång av material i konferensrum KB-system 

Figur 28: Ritning på Konferensrum inredd med  
                 KB-system. 
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2.4.3.3 Konferensrum Thorsman 

Thorsmans lösning består av en golvbox som är placerad i mitten av rummet.  

Golvboxen och kabeldragningen till golvboxen gjuter man in i plattan, alltså är detta ett 

alternativ som bara kan göras vid en nybyggnation om inte byggnaden har uppreglat golv.  

För att kunna få ström direkt vid bordet har Thorsmans rekommenderat en lösning där man 

använder sig av en nedsänkbar möbelbox som placeras i bordsskivan. (Se bilaga 2 

Konferensrum) 

 

 

Konferensrum Thorsman 

Material Längd/Antal 

5G1,5 2m 
VP25 1st 

Golvbox Thorsman UFB 700 1st 
Pop-up Möbelbox 1st 

 

 

 

 

2.3.3.4 Konferensrum Traditionell eldragning 

Här drar vi en FK-kabel med hjälp av VP16-rör ner till golvet, och därifrån fortsätter   

VP-rören inne i väggen under fönsterpartiet ända fram till hörnet och halvvägs in på 

kortsidan.  På vägen dit är två jordade två-vägsuttag placerade utmed långsidan och ett  

två-vägsuttag placerat på kortsidan. Halvvägs in på kortsidan går kabeln upp i taket och längs 

med taket snett in mot långsidan. Därifrån går den ner i golvet där den stöter på ett  

två-vägs uttag. Därefter fortsätter den utmed golvet tills den kommer fram till det sista  

två-vägsuttaget i detta rum. (Se bilaga 2 Konferensrum) 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

Konferensrum Traditionell eldragning 

Material Längd/Antal 

VP16 7st 
Grön dosa 5st 
Jordade 2-vägs uttag 5st 

FK 1,5mm3 25m*4 

Tabell 6: Åtgång av material i konferensrum KB-system 

Tabell 6: Åtgång av material i konferensrum  
Traditionel eldragning 

Figur 29: Ritning på konferensrum inredd med 
Thorsman 

Figur 30: Ritning på konferensrum inredd med 
traditionell eldragning. 
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2.4.4 Datorsal 

I datorsalen finns 15 datorer, en skrivare och en plotter som inryms på en area av 8 m x 7,5 m, 

det vill säga 60 m². Efter att ha studerat ritningar från Akademiska hus har vi antagit att det 

behövs två uttag per dator samt ett uttag till skrivare och plotter, totalt 32 uttag. Mitt i salen 

finns en liten ö med 7 datorer. Elen kommer in vid dörren. Eftersom vi inte anser att det är 

realistiskt att man drar vanlig traditionell kabeldragning i en datorsal, på grund av att man 

normalt sett även installerar ett system för datatrafik, har vi bortsett från det elsystemet i 

jämförelsen, och eftersom Eubiq fungerar 

som ett komplement till det traditionella 

elsystemet faller även det bort i jämförelsen. 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.4.1 Datorsal KB-system 

Här har vi inrett med 11 stycken installationsskenor längs med alla fyra väggarna plus fyra 

stycken installationsskenor som går upp till taket. Åtta stycken av de installationsskenor som 

går utmed väggarna har standardmåttet 2395 mm medan de återstående tre är 2670 mm, 2150 

mm respektive 2650 mm långa. I taket går fyra stycken installationsskenor. Tre av dom har 

standardlängden 2395 mm medan en av dom får specialbeställas på längden 835 mm. På 

listen i taket har vi kopplat tre stycken Com.along stavar som går rakt ner i golvet.  

 

Till installationsskenorna som går längs med väggen behöver man en inmatningsenhet, tre 

stycken innerhörnsvinklar, tio stycken uttagsdosor av modellen ”uttag 3-vägs 230V” samt ett 

ändstycke. Till installationsskenorna som går upp längs med taket, behöver man en 

inmatningenhet, två stycken hörn av modellen ”L-stycke 16/63A ytter” samt ett ändstycke. 

(Se bilaga 3 Datorsal) 

Figur 31: Datorsal 
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Datorsal 

Benämning 
Längd 
[mm] 

Antal 
[st] 

Inmatningsenhet 16A 
400V 260 2 

Installationsskena 16A 
400V 7460 1 

Installationsskena 16A 
400V 6940 1 

Installationsskena 16A 
400V 7440 1 

Installationsskena 16A 
400V 6120 1 

Installationsskena 16A 
400V 3510 1 

Installationsskena 16A 
400V 7000 1 

Innerhörn 16/63A   3 
L-stycke 16/63A   2 

        Konsol 19 mm   40 
Uttag 3-vägs 320V   12 

Täcklist 1200 30 
Skarvkonsol 120mm 10 
Ställbar Fot   3 

Com along enkel 2700 3 
Fast takfäste T-Profil   3 

3-vägs grå   3 
Kat 5E UTP 2400 3 

Tabell 7: Åtgång av material i datorsal KB-system  

Figur 32: Ritning på datorsal inredd med KB-system 
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2.4.4.2 Datorsal Thorsman 

Här placeras tre stycken golvboxar ut, en längs varje rad med datorer. Från golvboxarna dras 

åtta stycken ELJO-boxar som placeras under bordet. Varje ELJO-box har fem stycken uttag 

för el. För att få fram strömmen till golvboxarna får elektrikern gjuta in VP25-rör i plattan 

som dras bort till ingången av salen. Därifrån dras VP-rören upp i väggen och kopplas på där 

elen kommer in i rummet. (Se bilaga 3 Datorsal) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.4.5 Lägenhet 

Utformningen av lägenheten har vi fått från Karlstads Bostads AB (KBAB) som ansåg att 

denna lägenhet var en standardtrea. Lägenheten har en area av 97,5 m² och har 28 stycken 

enfasuttag och en stycken trefasuttag som 

används till spisen. Här har vi inte tagit med 

KB-system eller Thorsmans i jämförelsen 

efter som det är högst osannolikt att en 

privatperson vill använda sig av deras stora el-

system i ett boende. (Se bilaga 1 ”De fyra 

miljöerna – Lägenhet”) 

Datorsal Thorsman 

Material 
Längd/ 
Antal 

VP25 5st 
5G 1,5 13,5m 
Golvbox Thorsmans UFB 700 3st 
ELJO Möbelbox 8st 

Figur 33: Ritning på datasal inredd med Thorsman 

Tabell 8: Åtgång av material i datorsal Thorsman  

Figur 34: Lägenhet 
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2.4.5.1 Lägenhet Eubiq 

I hallen går kabeldragningen från elcentralen ovan undertak fram till rakt ovanför ellisten där 

den delas upp i två kablar med hjälp av en TED-dosa. Den ena går in i vardagsrummet och 

den andra ner till listen. 

 

I vardagsrummet kommer kabeldragningen in ovan undertak från hallen ner längs med hörnet 

fram till den första ellisten. Den fortsätter sedan genom en grön dosa fram till den andra listen 

i vardagsrummet. Därifrån går kabeldragningen rakt upp ovan undertak och in i köket. 

 

När det gäller köket kommer kabeldragningen in ovan undertak från vardagsrummet, går ner 

längs med hörnet ner till golvet och sedan fram till ellisten. Där spisen ska stå är ett trefas 

uttag placerat. Från trefasuttaget går kabeldragningen upp i väggen till ovan under tak och 

vidare till elcentralen. Från el-listen i vrån dras kabeldragningen längs med hörnet upp ovan 

undertak och därifrån till elcentralen. 

 

Kabeldragningen i badrummet går från eluttaget som sitter 1,2 m över golvet, upp ovan 

undertak och därifrån till elcentralen. 

 

I sovrum 1 går kabeldragningen fram till hörnet, sedan rakt upp i taket och genom taket in till 

vardagsrummet. 

 

I sovrum 2 kommer kabeldragningen in ovan undertak från sovrum 1, går ner till en grön dosa 

som ger ström till listen, går upp ovan undertak och därifrån till elcentralen. 

(Se bilaga 4 ”Lägenhet Eubiq”) 
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Lägenhet Eubiq 

Grupp Material 
Längd/ 
Antal 

5 VP16 7st 

5 
Surface Mount Compact 

Powertrack 2m/ 2st 

5 
Surface Mount Compact 

Powertrack 3m/ 1st 
5 Grön dosa 3st 
5 Kopplingsdosa Vägg 1st 

6,7,8 3-fasuttag 1st 
6,7,8 VP20 5st 
6,7,8 Infälld apparatdosa 1st 

9 VP16 4st 
9 Grön dosa 1st 

9 
Surface Mount Compact 

Powertrack 0,8m/ 1st 
10 VP16 4st 
10 Grön dosa 1st 
10 Infällt jordatuttag 1st 
11 VP16 8st 
11 Grön dosa 4st 

11 
Surface Mount Compact 

Powertrack 3m/ 2st 
12 Utanpåliggande jordat uttag 1st 
12 EKK 3G1,5 5m 

13,4 VP16 4st 
13,14 Grön dosa 2st 

13,14 
Surface Mount Compact 

Powertrack 0,8m/ 1st 

Figur 35: Ritning på lägenhet inredd med Eubiq 

Tabell 9: Åtgång av material i lägenhet inredd med Eubiq 
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2.4.5.2 Lägenhet traditionell eldragning 

I hallen är en kabel dragen från elcentralen ovan undertak fram till dörröppningen. Därifrån 

går den ner till eluttaget och via en grön dosa upp ovan undertak och in i vardagsrummet. 

 

Kabeldragningen i vardagsrummet kommer in ovan undertak vid dörröppningen, ner till 

golvet där den följer golvet fram till det första eluttaget för att sedan gå ner till golvet och 

fram till det andra eluttaget. Från det andra eluttaget går kabeln upp ovan undertak och in i 

köket. 

 

Kökets kabeldragning kommer in från vardagsrummet ovan undertak ner till golvet längs med 

hörnet. Därifrån går kabeln längs med golvet fram till de två eluttagen. Där spisen ska stå är 

ett trefas uttag placerat. Från trefas uttaget går kabeldragningen i väggen till ovan undertak 

och vidare till elcentralen. Från eluttaget i vrån dras en kabel längs med hörnet upp ovan 

undertak och därifrån vidare till elcentralen. 

 

I badrummet går kabeldragningen från eluttaget som sitter 1,2 m över golvet upp ovan 

undertak och därifrån till elcentralen. 

 

Kabeldragningen i sovrum 1 går från eluttagen ner till golvet in i hörnet och sedan upp ovan 

undertak där den går in i Sovrum 2. I sovrum 2 fortsätter kabeldragningen ner till golvet och 

fortsätter längs med golvet till två eluttag. Sedan går kabeln upp ovan undertak vid hörnet och 

därifrån till elcentralen. 

(Se bilaga 4 ”Lägenhet Traditionell eldragning”)
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Lägenhet Traditionell Kraft 

Grupp Material 
Längd/ 
Antal 

5 VP16 7st 
5 Jordade infällda uttag 5st 
5 Grön dosa 5st 
5 Kopplingsdosa Vägg 1st 

6,7,8 3-fasuttag 1st 
6,7,8 VP20 5st 
6,7,8 Infälld apparatdosa 1st 

9 VP16 4st 
9 Grön dosa 1st 
9 infällt jordatuttag 1st 

10 VP16 4st 
10 Grön dosa 1st 
10 infällt jordatuttag 1st 
11 VP16 8st 
11 Grön dosa 4st 
11 jordade uttag 4st 

12 
Utanpåliggande jordat 

uttag 1st 
12 EKK 3G1,5 5m 

13,4 VP16 4st 
13,14 Grön dosa 2st 
13,14 Jordade enkla uttag 2st 

Tabell 10: Åtgång av material i lägenhet 
inredd med Traditionell eldragning 

Figur 36: Ritning på lägenhet inredd med Traditionell eldragning 
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3. Resultat 

 
3.1 Eubiq 

Priserna på miljöerna inredda med Eubiq har vi fått fram genom att skicka våra ritningar och 

materialåtgångar på allt utom Eubiq-listerna till Björn Brandt på Rydahls Elektriska i 

Karlstad. Han räknade fram en offert på hur stor materialkostnaden samt 

installationskostnaden skulle bli. Priserna på Eubiqs lister har vår handledare på Arexor 

bidragit med. Eftersom Eubiqs produkter inte ännu säljs i Sverige är priserna tagna från en 

återförsäljare i Storbritannien. 

 
 

Eubiq 

Miljö Materialkostnad Arbetskostnad Total kostnad 

Kontor 4 336 SEK 997 SEK 5 333 SEK 
Konferensrum 6 828 SEK 2 105 8 933 SEK 
Lägenhet 14 160 SEK 3 423 SEK 17 583 SEK 

 

3.2 KB-system22 

Priserna på miljöerna inredda med KB-systems produkter har vi fått fram genom att skicka 

våra ritningar till Björn Lagerström på EL-system som är en återförsäljare av KB-systems 

produkter. Han kunde bidra med materialpriser samt installationspris för en elektriker att 

installera deras produkter i respektive miljö. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

                                                 
22 Lagerström, muntlig kommunikation 

KB-system 

Miljö Materialkostnad Arbetskostnad Total kostnad 

Kontor 4 900 SEK 509 SEK 5 409 SEK 
Konferensrum 10 000 SEK 424 SEK 10 424 SEK 
Datorsal 35 700 SEK 1321SEK 37 021 SEK 

Tabell 15: Material-, arbets- och total kostnad av att inreda med Eubiq i respektive miljö 
 

Tabell 16: Material-, arbets- och total kostnad av att inreda med KB-system i respektive miljö 
 

Observera att alla priser är exklusive moms 
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3.3 Thorsman 

Priserna på miljöerna inredda med Thorsmans produkter har vi fått fram genom att skicka 

våra ritningar och materialåtgångar till Björn Brandt på Rydahls Elektriska i Karlstad. Han 

räknade fram en offert på hur stor materialkostnaden samt installationskostnaden skulle bli. 

  
 

Thorsman 

Miljö Materialkostnad Arbetskostnad Total kostnad 

Kontor 7 479 SEK 1 421 SEK 8 894 SEK 
Konferensrum 16 161 SEK 1 833 SEK 17 994 SEK 
Datorsal 33 173 SEK 2 642 SEK 35 815 SEK 

 

3.4 Traditionell eldragning 

Priserna på miljöerna där traditionell eldragning har utförts har vi fått fram genom att skicka 

våra ritningar och materialåtgångar till Björn Brandt på Rydahls Elektriska i Karlstad. 

Han räknade fram en offert på hur stor materialkostnaden samt installationskostnaden skulle 

bli. 

 
 

Traditionell eldragning 

Miljö Materialkostnad Arbetskostnad Total kostnad 

Kontor 1 844 SEK 1 019 SEK 2 863 SEK 
Konferensrum 3 177 SEK 1 609 SEK 4 786 SEK 
Lägenhet 5 277 SEK 2 227 SEK 7 504 SEK 

 

Tabell 17: Material-, arbets- och total kostnad av att inreda med Thorsman i respektive miljö 
 

Tabell 18: Material-, arbets- och total kostnad av att inreda med traditionell el-dragning i respektive miljö 
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4. Utvärdering 

4.1 Diskussion 

Eftersom denna uppgift är begränsad till att enbart jämföra priset för elsystem kan det 

medföra att denna prisjämförelse till viss del är missvisande. Vissa lister erbjuder olika 

tilläggsfunktioner som tele/data och blir då delvis svåra att jämföra på ett rättvist sätt när det 

gäller hela systemet. Till exempel har inte Eubiq och ”Traditionell eldragning” någon 

möjlighet att idag erbjuda tele/data-installation utan man måste då använda sig av något annat 

system för att lösa detta. Thorsman och KB-system erbjuder däremot olika lister där man kan 

kombinera el/tele/data, så kallad triple-play, som inte kostar mycket mer än vad enbart deras 

ellist kostar. Även om Eubiq och ”Traditionell eldragning” är billigare, både materialmässigt 

och installationsmässigt, jämfört med KB-system och Thorsman använder sig de flesta i 

dagens IT-samhälle utav el/tele/data installationer. 

 

Metodvalet, hur vi gått tillväga i jämförelsen, har varit bra bortsett från att gruppen skulle ha 

haft större kunskaper inom området el så att vi inte blev så beroende utav hjälp utifrån. Under 

tiden som gruppen utförde detta projekt hade vi svårt att få hjälp av utomstående på grund av 

att det är högsäsong för olika elkonstruktionsföretag, och de hade svårt att hinna med att 

hjälpa oss. Som tur var fick vi hjälp av Björn Brandt på Rydahls Elektriska i Karlstad, dock 

nämnde han att på grund av brist på tid och ”ekonomisk icke vinning” var hans offerter inte 

exakta utan mer en avancerad fingervisning på var priserna kan hamna. 

 

När det gäller Eubiqs installationer har vi inte varit i kontakt med företaget Eubiq utan vi har 

utgått från den information vi har fått dels från deras hemsida och dels från vår handledare på 

Arexor Martin Larsson. Arbetskostnaden för att sätta upp listen är ej medräknat i priset dels 

beroende på att det inte finns någon tidsuppgift på detta och dels för att det inte finns något 

krav på att en elektriker måste installera listen, utan gemene man kan utföra jobbet. 

 

Thorsmans innehar utan tvekan det största utbudet av produkter och lösningar för de olika 

miljöerna. Till exempel kan datorön i datorsalen inredas med någon av Thorsmans stolpar 

istället för med golvboxar som vi har blivit rekommenderade. Dessutom har Thorsmans ett 

utbud på designade varianter av sina produkter vilket ger en extra dimension, estetiskt sett.  
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I konferensrummet behöver man inte inreda med pop-up boxen utan kan bara ha en golvbox 

som man tar ut ström från. Detta skulle medföra att konferensrummet inrett med Thorsmans 

produkter skulle bli 5400 kronor billigare än vad vi har räknat fram. 

 

I detta projekt har vi försökt montera de olika systemen på liknande sätt för att installationerna 

ska kunna jämföras med varandra. På grund av att djupgående kunskap saknas inom gruppen 

för hur el installeras har vi tagit hjälp av erfarna personer som visat oss hur man installerar 

deras system i dessa miljöer som i sin tur har velat dra listerna på bästa sätt så att det ska 

gynna deras alternativ. Vi har dock försökt styra detta så att de olika systemen ska vara så lika 

som möjligt när det gäller utformningen för att få en någorlunda rättvis jämförelse. Skulle 

man välja att montera ett system i verkligheten kan det skilja sig något från hur vi har gjort i 

denna rapport. 

 

Ett komplement till Arexors och de övriga systemen som saknar anslutningsmöjligheter för 

tele/datatrafik, kan vara att installera ett trådlöst nätverk i datorsalen som nu blir allt mer 

vanligt i dagens samhälle. Dessutom finns det trådlösa telefonsystem eller ip-telefoni som gott 

och väl kan ersätta den traditionella fasta telefonin. 

 

Eftersom meningen är att en vanlig person ska kunna få montera Arexors system själv finns 

stora pengar att spara för den händige. I de andra systemlösningarna måste en behörig 

elektriker utföra jobbet och det är oftast en stor del av kostnaden för deras systemlösningar. 

Det märks att Arexors produkt har ett bra systemtänkande då systemet anpassas för 

användaren och inte tvärtom. Den har även ett attraktivt utseende då den är liten och att det 

går att välja olika material så att den smälter in i omgivningen. Tyvärr har inte denna list 

kommit ut på marknaden ännu men väntas komma ut framåt senhösten 2007 och intresset för 

listen förväntas vara stort. KB-systems och Thorsmans lister är något stora och klumpiga och 

lämpas inte för vissa miljöer. Eubiqs system är egentligen inget fristående system utan har ett 

stort beroende utav den ”traditionella eldragningen”. 

 

En fortsättning på detta arbete kan vara att titta närmare på hur tele/datatrafik fungerar med de 

olika listerna och hur detta påverkar prisbilden i en ny jämförelse, då en sådan jämförelse 

troligen skulle vara mer rättvisande eftersom man vanligtvis använder sig utav el/tele/data-

installationer tillsammans. 
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5. Slutsats 

 

Av denna rapport kan man dra slutsatsen att den mest kostnadseffektiva lösningen för kontor, 

konferensrum och lägenhet är den ”traditionella eldragningen”. Det man dock ska tänka på är 

att Thorsman och KB-system erbjuder tele- och datalösningar till en mindre merkostnad vilket 

inte det traditionella systemet eller Eubiq gör. När det kommer till datorsalen är de två 

konkurrenterna Thorsman och KB-system relativt jämlika i en prisjämförelse.  
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6. Tackord 

 

Tack till: 

 

Namn  Funktion  Företag 

Martin Larsson Initiativtagare Arexor 

Bertil Persson -  Akademiska hus 

-  -  KBAB   

Urban Hultqvist -  Schneider-Electrics 

Marianne Edsfeldt -  KB-system 

Björn Lagerström Försäljare  EL-system 

Björn Brandt  Kalkylator  Rydahls Elektriska 

Per-Erik Ekeberg Cadhjälp  KaU 

Henrik Thuresson F.d. elektriker -  

Carina Rehnström Handledare  KaU 

Malin Olin  Examinator  KaU 

 

Dessa nämnda personer och företag har på något sätt hjälpt oss att lösa denna uppgift på ett 
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Bilagor 

 

Bilaga 1 – Kontor 
Bilaga 2 – Konferensrum 
Bilaga 2 – Datorsal 
Bilaga 4 – Lägenhet 
 



 

Bilaga 1 - Kontor 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontor med KB-systems lösning 

Kontor med Thorsmans lösning Kontor med Traditionell lösning 

Kontor med Eubiqs lösning 

Observera att all kabeldragning går inne i väggen.  Det enda som 
syns i färdig skick är ellister/ eluttag. 



 

Bilaga 2 - Konferensrum 

 

 

Konferensrum med KB-systems lösning 

Konferensrum med Traditionell lösning 

Konferensrum med Thorsmans lösning 

Konferensrum med Eubiqs lösning 

Konferensrum med Thorsmans pop-up box 

Observera att all kabeldragning går inne i väggen, i golvet eller ovan 
undertak.  Det enda som syns i färdigt skick är ellister / golvboxar/ eluttag. 



 

Bilaga 3 - Datorsal 

 

 

Datorsal med KB-systems listdragning 

Datorsal med Thorsmans kabeldragning fram till 
golvboxar 

Undersida av bord i datorsal med 
Thorsmans ELJO-box 

Observera att all kabeldragning går inne i väggen, i golvet eller ovan 
undertak.  Det enda som syns i färdigt skick är ellister / golvboxar/ eluttag. 



 

Bilaga 4 - Lägenhet 

 
 
 
 
 

Lägenhet kök Eubiq 

Lägenhet Vardagsrum Eubiq 

Observera att all kabeldragning går inne i väggen eller ovan 
undertak.  Det enda som syns i färdigt skick är lister och uttag 

Lägenhet Hall Eubiq  



 

Lägenhet Sovrum 1 Eubiq 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lägenhet Badrum Eubiq 

Lägenhet kök Eubiq 



 

Lägenhet Sovrum 2 Eubiq 



 

 

Lägenhet Vardagsrum traditionell eldragning 

Lägenhet kök traditionell eldragning 

Lägenhet Hall traditionell eldragning 



 

 

Lägenhet Kök traditionell 
eldragning 

Lägenhet Sovrum 1 traditionell eldragning 

Lägenhet Badrum traditionell eldragning 



 

 

Lägenhet Sovrum 2 traditionell eldragning 


