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Sammanfattning     
Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion, som vid långa eller stora avbrott kan ge 

omfattande störningar och ekonomiska förluster. Om stamnätet inte fungerar tillfredsställande 

ger det stora konsekvenser eftersom det är ”hjärtat” i elnätsstrukturen. Det måste därför 

säkerställas att nätet är pålitligt, stabilt och säkert. Branschens regelverk föreskriver att drift- 

och underhållskontroller samt besiktningar ska utföras periodiskt och förebyggande. Mätning 

av jordtag är en kontroll som ska göras för att den är mycket viktigt för funktion och 

anläggningssäkerhet, men det ingår inte att kontrollera kontinuitet. Om kontinuitet inte finns, 

så kan anläggningen tappa sin tänkta funktion och det kan bli omfattande störningar.  

Det finns beskrivet i SS-EN 61936-1 att kontinuitetsmätning ska kunna utföras på 

anläggningar, men den texten är inte återkommande på något annat sätt i reglering, råd eller 

anvisningar. Det är alltså varken en vedertagen eller medveten kontroll inom branschen, som 

därför måste belysas. 

  

Kontinuitetsmätningar har utförts på totalt 5 stolpar fördelade på två stycken 400 kV-nät. 

Instrumentet, CS3 Site Continuity Meter, är ett nytt instrument för den svenska marknaden 

och mäter i spänningssatta anläggningar. Det är tillverkat i Australien med förutsättningar för 

det landet, t ex att omgivningstemperatur för mätning ska vara 0-50°C. 

Kontinuitetsmätning borde vara obligatorisk innan idrifttagning av anläggning. Därefter kan 

kommande mätning jämföras med denna, vilket ger bästa resultatet i att bedöma om 

kontinuiteten förändrats. 

Att bestämma kontinuitet utifrån uppmätta värden i jämförelse med teoretiska värden är 

osäkert, då de teoretiska beräkningarna bygger på antagande av jordlinans längd, material, 

ledararea och förläggning. För hitta eventuella samband krävs mängdmätningar samt 

teoretiska beräkningar grundade på dokumenterade uppgifter om jordlinan.  

Att fastställa om kontinuitet finns eller inte är enklare att avgöra genom att titta på de 

mätningar som är utförda inom sitt eget mätområde, t ex runt stolpben, mellan stolpben eller 

mellan stolpar. Om värdena harmoniserar mellan varandra och är under 250 mΩ kan 

kontinuitet antas finnas trots stora brus och störningar.  

 

Standardisering av alla komponenter och dess position på stolpben bör finnas. Det skulle öka 

kvalité och minska risken för fel vid mätningar och dokumentation i allmänhet och vid 

utförande med olika entreprenörer i synnerhet. Ändamålsenliga protokoll bör finnas, helst 

digitaliserade då det också borde leda till ökad kvalité i samband med registrering av data. 

Ett embryo till protokoll i kalkyleringsprogrammet Excel har påbörjats, utskrift på papper 

finns i bilagan. 

Att ta fram och implementera en enkel och personsäker branschmetod för kontinuitetsmätning 

behöver förgås av bl. a utredning av branschråd och standarder, utveckling av instrument och 

dokumentation och inte minst att utföra fler mätningar för att hitta tydligare tumregler. Det 

finns vissa delar rörande metoden som bör standardiseras och fastställas. Det måste dock 

undersökas ordentligt eftersom reglering också kan hämma utvecklingen inom området. 

 

 



Abstract 
The electricity supply is of great importance as a society function. In case of long or large 

interruptions it can generate extensive disturbances. If 130/220/400 kV-grid is not working as 

should it can result in great consequences since it is the “heart” of the power system. 

Therefore it must be ensured that the grid is reliable, stable and secure. The regulations in this 

line of business states that operation and maintenance controls should be executed 

periodically and preventively. Measuring of grounding systems is a control, which should be 

done since it is very important for function and facility safety, however controls of continuity 

are not included. If continuity does not exist the facility can lose its intended function and that 

can generate extensive disturbances. In SS-EN 61936-1 it is described that it should be 

possible to execute continuity measurements on facilities, however that text is not reoccurring 

any other way in regulations, advice or instructions. Therefore it is neither an established nor 

a conscious control in this line of business. That is why it needs to be highlighted. 

Continuity measurements have been executed on a total of 5 truss poles distributed on two 

400kV-grids. The instrument, CS3 Site Continuity Meter, is a new instrument for the Swedish 

market. It measures in powered plants. It is manufactured in Australia with conditions for that 

specific country, as an example the environment temperature for a measurement should be 0-

50°C.  

Continuity measurements should be mandatory before commissioning of a new facility.  Then 

the next measurement can be compared to it, which gives the best result when it comes to 

reviewing if the continuity has changed.  

Reviewing continuity based on measured values in comparison with theoretical values is 

uncertain since the theoretical calculations are based on a supposition of the ground line, 

length, material, conductor area and placement in ground. To find eventual connections, a lot 

of measurements and theoretical calculations based on documented information regarding the 

ground line is required. To determine if continuity exists or not is easier to decide upon, by 

looking at the measurements that are executed in its own range, for example around or 

between poles. If the values harmonize with each other and are under 250 mΩ then continuity 

can be presumed existing in spite of noise and interruptions.  

Standardization of all components and their position on poles should exist. That would 

enhance quality and reduce the risk of inaccuracy in general measurements and 

documentation and especially in case of execution with different entrepreneurs. Purpose 

accordant protocols should exist, preferably digital ones since that also should result in 

enhanced quality associated with registration of data. An early draft of a protocol in the 

calculation software Excel has been started, a print-out on paper can be found in the appendix.  

Development and implement of a simple and safe business method regarding continuity 

measurement needs to be preceded by an investigation of business advice and standards, 

development of instrument and documentation and last but not least execution of more 

measurements to find distinct regulations. There are some parts that should be standardized 

and established, although that needs to be investigated thoroughly since regulations also can 

inhibit development in this area.  

 



Begreppsförklaring 
 

Jordlina    lina i ett jordtagssystem  

Marklina   jordlina belägen i mark, t ex i en elektrisk luftledning 

Topplina  jordlina belägen över fasledarna i en elektrisk luftledning 

SVK   Svenska Kraftnät, svensk statlig myndighet och ägare av stamnätet 

EBR  ElByggnadsRationalisering, standarder och anvisningar inom 

elnätsbranschen 

Stolpe konstruktion att montera faslinor i, för elöverföring.  Kan omfatta 

ett eller flera stolpben. 

Stolpben   del i stolpkonstruktionen 

Jordtagssystem  en eller flera linor som utgör ett jordtag 

Referensjord  den punkt som väljs som jordpunkt vid mätning  

Stamnätet Elnät med spänningsnivåer på 220 eller 400 kV. Används för 

effektöverföring inom landet samt vid import och export 

Portalstolpsutförande 2 stolpben, vinklade mot varandra och med en tvärgående regel 

Stegspänning  Spänning som uppstår mellan 2 punkter med en steglängds avstånd 

Beröringsspänning Spänning som uppstår mellan 2 samtida berörbara ledande delar. 

Utsatt del   Elektriskt ledande material, som normalt inte är spänningsförande,  

  men kan bli det vid ex jordfel 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Elförsörjningen är en viktig samhällsfunktion. Långa eller stora elavbrott kan ge omfattande 

och höga kostnader ur ett samhällsekonomiskt perspektiv, men även den enskilda 

medborgaren kan bli hårt drabbad. Om ett lokalnät blir utslaget påverkas ett begränsat antal 

människor och verksamheter. Om stamnätet inte fungerar tillfredsställande ger det stora 

konsekvenser, eftersom det är ”hjärtat” i elnätsstrukturen. Därför är det av stor vikt att se över 

säkerhet och funktion och att begränsa skador vid fel.  

Elektriska apparater och anläggningar kopplade till elnätet ska jordas för att uppfylla 

nödvändig säkerhet för personer och husdjur samt som skydd för egendom. [1] En korrekt 

jordning leder till att steg- och beröringsspänningen förblir ofarlig samt att anläggningar och 

apparater inte går sönder.  

Som konsumenter och yrkesutövare använder vi oss dagligen av elektroniska och elektriska 

apparater. Vi funderar sällan på om dessa är jordade utan förutsätter att så är fallet och så ska 

det naturligtvis vara. Om en apparat skulle vara trasig så märks det troligast i samband med att 

säkringen löser ut och då byter/återställer vi den. Enkelt och tryggt tycker vi och det är bra, 

men hur ser det ut i vårt övriga samhälle idag beträffande elsäkerhet? Är det så självklart att 

anlagda jordtag och jordlinor uppfyller tänkt funktion? Hur ofta och på vilket sätt kontrolleras 

det?  

Inom elkraftbranschen finns idag ingen antagen modell om hur kontroller ska ske så att 

jordlinor uppfyller tänkt funktion ur ett kontinuitetsperspektiv. Jordtagsmätningarna kan visa 

på bra mätvärden, men jordningssystemet tappar stora delar av sin funktion om inte jordlinor 

har kontinuitet, dvs. är sammankopplade.  

Detta examensarbete utförs på uppdrag av Mats Wahlberg Elkraftkonsult AB, som är ett 

konsultföretag som har inriktat sig på uppdrag av mätningar av jordning. Det omfattar 

mätningar före byggande, efter färdigställande samt återkommande kontroller. 

1.2 Syfte 
Syftet är att undersöka om det går att fastställa, med enkel och personsäker mätning, om 

jordlinor för stolpar/stag samt mellan stolpar i ett högspänningsnät har kontinuitet, dvs. att de 

sitter ihop som planerat. Förslag till modell för mätmetod och anpassat dokument ska tas fram 

utifrån en ny mätmetod. 

1.3 Mål 
Målet med detta examensarbete är att bidra till att utforma en metod för kontinuitetskontroller 

av jordlinor.  

1.4 Avgränsningar 
Uppdraget omfattar enbart mätningar för stolpar och stag på direktjordade elnät från 130 kV 

och uppåt, inte jordtagsmätning eller beröringsspänningsmätning. 
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1.5 Metod 
Detta examensarbete bygger på litteraturstudier, mätningar, sammanställning och utformande 

av mätmetod. 

Jag har studerat styrande dokument för att få en uppfattning om regler kring kontroller och 

besiktningar av jordtagssystem. Jag har även tittat på vad som sägs kring 

dokumentation/protokoll samt vilka beteckningar som finns för ledningsnät och dess 

komponenter.  Eftersom mätningen utförs på SVK:s högspänningsnät, så har jag också tittat 

särskilt på deras egna tekniska riktlinjer. 

 

Dialog med företagshandledaren har skett vid behov, för att få svar på funderingar.  

Avrapportering till institutionshandledaren har också skett med jämna mellanrum. 

Mätningar är utförda på 400kV kraftledningsnät, 3 stolpar på en linje A och 2 stolpar på 

linje B. 

1.6 Källkritik 
De flesta källorna är plockade från regelverk och riktlinjer från statliga myndigheter, vilket 

måste bedömas som pålitliga källor. Utöver dessa, finns det även anvisningar och tekniska 

riktlinjer från branschen i övrigt, där kompetens och intresse bör innebära pålitlighet. Övriga 

källor är läroböcker samt manualer för mätinstrument. Läroböcker borde utan tvekan vara 

pålitliga källor. Manualer för mätinstrument har pålitlig information om teknisk data, men det 

kan väl också vara så att det finns mindre bra egenskaper med instrumentet som tillverkaren 

väljer att inte redovisa eller skylta med. 
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2 Teori 

2.1 Kraftledningens utformning 
Stolpkonstruktion och stolpmaterial beror på avsedd spänning, linarea, spannlängd, isolation, 

ledarens uppspänning samt maximal temperatur. Ledare, fundament och övriga komponenter 

som beskrivs under denna rubrik ska utföras enligt anvisningar från Svensk standard. 

 

För linjer med 400 kV är det uteslutande vanligast med konstruktionen portalstolpsutförande 

och att stolpen är av stålmaterial, även om aluminium förekommer. Portalstolpar på 

bergfundament placeras på betongplintar. I jordmark placeras de normalt på nedgrävda 

syllfundament, men även pålning eller betong kan förekomma om marken är dålig. Stolparna 

är antingen målade eller varmförzinkade för att skydda mot korrosion. [2] 

Betongfundament är oftast mycket beständiga och stabiliteten ökar med tiden. Avgörande för 

dess beständighet är betongens kvalité samt miljön för fundamentet. Det bästa är torr miljö. I 

fuktig/blöt miljö kan den porösa betongen dra till sig vatten som vid låg temperatur kan ge 

upphov till sprickor. För att undvika detta kan betongytorna tätas. Det finns även ett antal 

andra kemiska reaktioner som kan ge upphov till sprickbildning. [2] 

Om inte fundament används, ska stolparna vara förankrade i marken på ett betryggande sätt. 

[3] 

Isolatorerna är gjorda av olika icke-ledande material. Porslin finns i många isolatorer, det 

finns problem med att det kan uppstå mikroskopiska sprickor som är svåra att upptäcka och 

vid fukt kan de bli ledande. Härdat glas är vanligt för isolatortallrikar i kedjor som finns i 

form av häng- eller spännkedja beroende på stolpvinkeln. [4] 

På 40-talet användes ofta fasledare av koppar och stål, men på senare tid är ersatt av 

stålaluminiumledare (FeAl-lina). Kopparlinan är effektiv men kostsam och stållinan har 

begränsad ledningsförmåga samt korrosionsbenägenhet. Kopparlinan blir sällan angripen av 

korrosion, de gånger det händer beror det oftast på en skada på linan. Den har därför lång 

utesittartid, men det varierar utifrån den geografiska placeringen. Ledararea ska minst vara 16 

mm² 

Stål/Stålaluminiumlinans utesittartid beror bl. a på miljöns aggressivitet och om linorna är 

infettade. 

Ledararea för stål ska vara minst 25 mm² och för stålaluminium/aluminium ska den vara 

minst 31 mm².  [5] [3] 

Stag omfattar staglina, staglänk och stagförankring. [2] Staglänken består oftast av rundstång 

med diameter mellan 10 och 30 mm. Materialet är stål eller likvärdigt och ska vara utformad 

så reglering av staglängd kan göras. Staget ska vara lätt synligt och ska monteras så att de inte 

kan komma i kontakt med fasledare. [3]  

Högst upp i stolparna, ovanför fasledarna, sitter topplinorna som har som funktion att skydda 

fasledarna, främst mot åsknedslag [4]. Topplinan består av FeAl-lina och ingår i 

jordningssystemet. Antingen är den ansluten till stolpen via gnistgap eller klämma, eller så är 

den isolerad från stolpen men ansluten till stationsjordningen. Om den är ansluten till 

stationsjordningen så sker det via gnistgap som har en tändspänning på ca 20 kV. [6] 
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Gnistgap används för att inte korrosion ska uppstå på nätkomponenter, t ex stolpe och 

marklina. Gnistgap som placeras på stålstolpe är uppbyggt med 2 stålprofiler som separeras 

från varandra med isolationsmaterial. Tändspänningen är mellan 2-4 kV, dvs. att gnistgapet 

börjar leda felström till jordlinan när den spänningsnivån är uppnådd. [6] Det kan variera 

mellan olika gnistgap, men även 1,5 kV förekommer. [7]  

 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
Figur 2-1 Illustration av gnistgap med    
 stålprofiler som isoleras från varandra av isolation                                       

 

 

      

 

 

 

 

 

 

 
  Figur 2-2 Gnistgap, ny modell                 Figur 2-3 Gnistgap, äldre modell                                 Figur 2-4 Gnistgap för topplina 

 
Jordlina ska vara dimensionerad för att klara maximal jordslutningsström utan att fara uppstår. 

Marklinor ska bestå av koppar, varmförzinkat stål eller kopparbelagt stål och ledararean för 

respektive utförande får inte understiga 25, 50, 25 mm². [3] 

Ledare ovan jord kan även bestå av aluminium eller legerat aluminium. Minimikravet ovan 

jord, är för koppar 10 mm², varmförzinkat stål 25 mm², kopparbelagt stål 25 mm² och för 

aluminium 30 mm².  Den ska vara placerad så att den är väl synlig, lätt åtkomlig och inte 

utsätts för mekanisk åverkan. Skarvar bör helst inte finnas. Skydd ska finnas på delar som är 

åtkomliga för beröring från mark, t ex stag. [3] 

Dimensionering, utformning, tillverkning, byggnation och dokumentation av stolparna och 

dess delar finns beskrivet i Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer [8]. Bland annat beskrivs hur 

stolparna ska tåla olika belastningar, t ex vind och is, som hänvisas till i SS-EN 50341:4.2. 

Även varselmärkning av stag samt skyltning finns med i dokumentet. Byggnationen av en 
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luftledning delas upp i fyra stora moment; fundamentarbete, stolpmontering, stolpresning och 

lindragning. Jordning nämns inte i detta sammanhang. [9] Från projektstart till färdig linje är 

5 år en genomsnittstid. [4] 

                                                  

 

 

1. Fundament 

2. Stolpben 

3. Fasledare 

4. Topplina 

5. Regel 

6. Isolatorkedja 

7. Stag 

 

 

 

Figur 2-5 Stolpe i portalsutförande 

 

 

På bilden nedan illustreras en elnätslinje med fasledare, topplina (röd) samt marklina med 

jordning från en stolpe (grön). Det förekommer även att varje stolpe är jordad direkt mot 

marklina. 

 

 

 

 

 

 

Figur 2-6 Illustration av linje med topplina och marklina 
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Utformning av ledningsgatan beror på ledningstyp, funktion och geografisk lokalisering. I 

tabell 1 finns uppgifter på avstånd mellan några olika högspänningsledningar. 

Ledningstyp Avstånd mellan 

stolpar 

medelspannlängd 

[m] 

Medelstolpens 

höjd från 

mark-till regel 

[m] 

Avstånd 

mellan 

stolpben   

[m] 

Avstånd 

mellan 

faser   

 

[m] 

Bredd på 

skogsgata¹    

 

[m] 

130 kV 210 14 4 4 36 

220 kV 200 15 6 6 40 

400 kV 360 24,4 18 9 44 
¹ Området längs elledning där ledningsägaren fäller all högväxande vegetation. 

 

Tabell 1 Avståndstabell för olika högspänningsanläggningar 

SVK har ytterligare tillägg eller förändringar i vissa krav på utförandet, lägsta nivå är dock 

enligt föreskrifter och standarder. [6] 

2.2 Jordning 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter föreskriver att nödvändig säkerhet ska vidtas för att skydda 

personer, husdjur och egendom mot faror och skador som kan uppstå vid normal användning 

av elektriska installationer. [1] Detta kan uppfyllas genom att anlägga ett rätt dimensionerat 

jordningssystem. Jordning innebär att utsatta anläggningsdelar har ledande förbindelse till 

jord vilket medför att beröringsspänningen begränsas vid jordfel. Jordning kan indelas i tre 

olika grupper, systemjordning, skyddsjordning och funktionsjordning. [10] 

Vid systemjordning ansluts systemets neutralpunkt till jord som direktjordat eller icke 

direktjordat.  

Skyddsjordning innebär att direktjordning utförs av utsatt ledande del. Funktionen är att 

beröringsspänningen ska begränsas så att den blir ofarlig. Funktionsjordning utförs i en eller 

flera punkter i ett system, så att funktionen bibehålls. [10] 

Innan idrifttagning, samt vid ändring eller utökning ska varje jordtag kontrolleras och mätas. 

[10] I Elsäkerhetsverkets föreskrifter är det angivet att mätning av övergångsresistans för 

jordtag ska göras och hur ofta det ska ske. [11] Oavsett vilken typ av jordtag som används så 

ska jordtaget ha en bra förbindelse med jorden så att förekommande jordströmmar kan 

avledas. Utformningen av jordtaget kan därför variera beroende av marktyp och dess 

resistans. Jordtagsmätningens uppgift är att verifiera att jordtaget har en bra förbindelse med 

omkringliggande mark/jord. [12]  

2.2.1 Systemjordning av högspänningsnät >100kV 

Systemjordning av högspänningsnätet,>100 kV är oftast utformat som ett direktjordat system, 

dvs. nätet har en direkt förbindelse till jord. Det innebär att nolledaren är förbunden med jord, 

vilket gör att de övriga ledarnas potential är låsta i förhållande till jord. 

Eftersom högspänningsnätet är direktjordat, måste jordningssystemet klara de höga strömmar 

som kan uppstå vid fel. Jordningssystemet bestäms dels av de enskilda stolparnas jordning 

samt sammankoppling av mark- och topplina. [6] Stolparna ska också vara jordade, annars 

kan överslag mellan fas och jord uppstå, istället för att strömmen tar den tänkta vägen från 

topplina till jord. [12] Men en stolpe på t ex ett berg behöver inte ha en anslutning till jord om 

anslutning till topplina är galvaniskt säkerställd. Då erhålls tillräcklig skyddsjord från 

närliggande stolpe via topplina. [6] 
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Marklina ska finnas som en slinga runt stolpe, där stolpben och stag ska vara jordade. 

Anslutning av stolpe till marklina, direkt eller via gnistgap beror på material av stolpe, 

marklina och fundament. Om markledarring förläggs, ska anslutning ske utan direkt till 

stolpe/stag. [6] 

 

Marklina är förlagd runt bägge stolpbenen, figur 2-7.  

 

 

       

 

 

       Figur 2-7 Bild från Svenska Kraftnät, TR 05-13 stolpe och stag är sammankopplade
  

Vid ytjordning består systemet ofta av en eller flera horisontella marklinor nedgrävda i 

marken, vid djupjordning är marklina eller jordspett neddrivna i marken. [3] 

Vanligt är att marklina är av koppar eller kopparbelagt stål som ska förbindas ovan jord med 

ståldetaljer, detta kan då ske genom att montera gnistgap på stolpen.  

Topplina är vanligt förekommande i högspänningsnät och dess främsta funktion är som 

åskskydd. För att uppnå bästa effektivitet som åskskydd så bör det finnas jordtag i varje eller 

varannan stolpe. Om topplina ansluts till station så sker det via gnistgap för att undvika att 

stationens jordkopparsystem inte får galvanisk förbindelse med stolparna i ledningsnätet. [6] 

2.3 Kontinuitet 
I Svensk Elstandard står det att jordningssystemet ska behålla sin integritet under förväntad 

livstid och att konstruktion och installation av jordningssystem ska ge möjlighet till 

kontinuitetsprovning. [13] Kontinuitetstester kan visa på om det finns en sammankoppling i 

jordlina, jordtag eller mellan olika jordtag. Beroende på hur mätningen utförs kan kontinuitet 

påvisas på olika delar av nätet, eller på hela jordningssystemet. Mätning är viktigt att göra då 

jordningssystemet kan tappa stora delar av sin funktion om inte jordlinor har kontinuitet, dvs. 

är sammankopplade.  

Korrosion är en orsak till att kontinuitet kan upphöra eller bli begränsad. Dålig eller felaktig 

anslutning av delar som ska vara jordade kan leda till att kontinuiteten upphör. Dessutom 

finns andra faktor, t ex linjebrott i samband med åtgärder på stället, nötning mot ledare i mark 

eller islaster på topplina. [4] Även stölder, dåliga skarvar samt avgrävning av lina vid 

närliggande arbete kan oraska problem. [7] 

2.4 Korrosion 
Korrosion uppstår av en kemisk process av vatten och syre mellan två olika metaller. Den kan 

delas upp i fyra olika typer; allmän korrosion, lokal korrosion, spaltkorrosion och galvanisk 

korrosion, vilka kan alla uppstå i samband med kraftledningsnätet. Den sistnämnda är 

vanligast i samband med att marklina av olika metaller ska förbindas ovan jord. En marklina 

av koppar eller kopparmantlat stål som ska förbindas med stålstolpe under jord leder till 
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galvanisk korrosion och marklinan blir inte lika effektiv då ledningsförmågan i förbindningen 

blir sämre. 

Faktorer som påverkar korrosionshastigheten är bl. a areaförhållandet mellan den ädlare och 

den mindre ädlare metallen, jordens ledningsförmåga samt potentialskillnad mellan 

metallerna. Korrosion kan undvikas genom att inte tillåta metallisk kontakt mellan olika 

metaller under markytan. 

Om staglänk av stål är belagd med icke-ledande ytbeläggning eller kopparöverdrag minskar 

risken för galvanisk korrosion. Ovan jord ska gnistgap monteras mellan de olika metallerna. 

[14] 

Konstruktioner i stål är ofta överdimensionerade för att klara en viss korrosion.  För att 

minska angreppet på stolpar kan de t ex rostskyddsmålas, förzinkas eller använda sig av 

offeranoder. 

Staglänkar och stagbyglar av stål är oftast varmförzinkade, men även målade och 

kopparöverdragna. Även stålstag ingjutna i betong förekommer. 

Linskarvar, spännlinhållare och klämmor kan också utsättas för korrosion i samband med 

felaktigt montage eller varmgång pga. för hög resistans.  [14] 

2.5 Laster 
Is- och snö på kraftledningar är vanligt förekommande i Sverige och uppstår oftast som en 

kombination av snöfall och underkylt regn. Då temperaturen sjunker fryser nederbörden fast 

på linorna och fortsätter temperaturen att sjunka så växer nederbördsmängden. Islast tynger 

ned linorna och kan ge en mekanisk påverkan, så att linorna sträcks ut och infästningar kan 

försämras. [5] 

2.6 Styrande dokument för högspänningsanläggning 

2.6.1 Allmänt 

Inom Elbranschen finns ett antal styrande dokument och anvisningar om hur en 

högspänningsanläggning ska underhållas och kontrolleras för att dess funktion och säkerhet 

ska säkerställas. De omfattar bl. a reglering kring kontroller och besiktningar, dokumentation 

och till viss del beteckningssystem.  

 

I grunden finns Ellagen (1997:857) och utifrån den utformas föreskrifter (ELSÄK-FS) och 

standarder. Svensk Elstandard bevakar och påverkar svensk medverkan i internationell 

standardisering och ger ut standarder (SS-EN) och Energiföretagen Sverige utformar 

anvisningar/branschstandarder (EBR). Utöver detta finns flertalet handböcker samt företagens 

egna råd och riktlinjer. 

För att upprätthålla funktion och säkerhet av anläggning krävs fortlöpande kontroller av 

anläggningen [15]. För luftledningar ska särskilda kontroller göras baserat på ålder, 

beskaffenhet, användning och omgivande miljö samt med bestämt tidsintervall, varje år. [1] 

En högspänningsanläggning samt dess komponenter som kan bli ledande vid fel ska jordas. I 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter anges att vid jordslutningar i en högspänningsanläggning med 

direktjordat system ska automatisk frånkoppling av anläggningen ske inom 0,5 sekunder och 

därmed ska den förhöjda markpotentialen jämnas ut. Om förhöjd markspänning understiger 
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600 V, vid 3000 Ω, anses markpotentialen vara utjämnad. Detta bör mätas och kontrolleras. 

[1] 

Kontrollmätning av jordtag innebär att mätning av övergångsresistans för skydds- eller 

systemjordningar ska ske vart åttonde år. Dessutom ska kontrollmätning utföras efter varje 

förändring som kan påverka övergångsresistansen ogynnsamt.  

Mätning behöver dock inte göras eller kan ersättas med andra metoder om det går att 

säkerställa att markpotentialer är utjämnade.  [1] Vid kontrollmätning av ett enskilt jordtag, 

räknas mätvärden under 100 Ω som godkänt. [16] 

 

I högspänningshandboken, SS-EN 61936-1, anges att funktionsfordringar gällande 

jordningssystemet innebär att integritet ska behållas under anläggningens förväntade livstid 

med hänsyn till korrosion och mekaniska begränsningar. 

Det framgår också att jordningssystemet ska utföras så att dess tillstånd kan kontrolleras vid 

regelbundna inspektioner. Två lämpliga metoder som ska beaktas är schaktning och okulär 

besiktning. Vidare går att läsa att konstruktionen och installationen av jordningssystemet ska 

möjliggöra att mätningar kan genomföras regelbundet och efter större förändringar samt för 

kontinuitetsprovning. [13] 

I EBR anges att vid kontroll med slingtång kan det antas att det finns ett marklinjenät för 

potentialutjämning om resistansvärdet understiger 3 ohm. Det kan också antas finnas en 

gemensam slinga för alla uppmätta delar om mätvärdena är lika. Om mätvärdena blir väldigt 

höga så antas att jordförbindelse, dvs. kontinuitet saknas. Dessa råd är dokumenterade för 

stationer mellan 12 och 420 kV. [17]  

Energiföretagen Sverige har genom sina anvisningar i EBR beskrivit hur besiktningar ska ske 

i elnätet beträffande ledare, skarvar och klämmor, stolpar, fundament, isolatorer och stag. 

Besiktningsintervallet för stålstolpar styrs av korrosionshastigheten och besiktning av stag ska 

ske i samband med underhållsbesiktningen vilket bestäms av anläggningsinnehavaren. 

Jordningskontroll ska ske vid förändring som kan påverka jordtaget ogynnsamt. 

Driftsbesiktning av högspänningsledningar ska ske varje år och underhållsbesiktning fastställs 

av innehavaren. [18, 5] 

 

SVK har i sina tekniska råd för sin verksamhet angett hur tidsintervall för förebyggande 

underhåll ska fastställas och i detta begrepp ingår bl. a inspektioner, besiktningar och 

termografering. Tidsintervallet fastställs på individuell nivå beroende på bl. a anläggningens 

utformning, miljöförhållanden och belastningsförhållande. Men även egenskaper som 

karaktär, ålder, omgivande miljö och användning har betydelse. Tillståndsstyrt underhåll sker 

vid behov, ofta efter utförda besiktningar. [19] 

 

Underhållet för luftledningar delas upp i olika besiktningar och kontroller. Driftbesiktning av 

ledningar ska ske varje år och sker oftast med helikopter och okulär besiktning. 

Underhållsbesiktning är mer omfattande och sker från marken, då kontrolleras linor, stag 

stolpar och jordtag. 

Jordtagsbesiktning ska utföras vart 4:e år, det betyder att varannan gång sker i samband med 

underhållsbesiktningen som utförs vart 8:e år.  Övriga kontroller som ingår är kontroll av 

stagförspänning, inspektion av flyghinderbelysning, resistansmätningar av skarvar och 

klämmor. Mätning utförs varannan kilometer. Jordtagsbesiktningen ska utföras enligt ELSÄK 

och EBR U303H:10. [19] 
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2.6.2 Dokumentation 

Dokumentation är viktig för kvalitativ, effektiv, metodisk uppföljning och kontroll av 

starkströmsanläggningar. 

Märkning och dokumentation som behövs för drift och underhåll ska finnas för varje 

starkströmsanläggning. [1] De som arbetar med anläggningen ska erhålla nödvändig 

information från anläggningsinnehavaren. I medföljande dokument bör scheman, tabeller, 

relevanta ritningar och instruktioner ingå. Utförda kontroller, resultat och åtgärder ska 

dokumenteras. [11] 

 

Erforderlig dokumentation för att tillgodose uppförande, idrifttagning, drift, underhåll och 

miljöskydd ska finnas över anläggningen. Utformning av vilken dokumentation som krävs 

och vilket språk som ska användas avgörs av leverantör och innehavare. De 

delar/komponenter som ska kontrolleras bör tillverkaren leverera provningsrapporter för. I 

guiden för tillämpning av dessa föreskrifter anges att de ingående delarna i anläggningen ska 

vara identifierbara. [13]  

Jordningssystemet ska finnas dokumenterat, där det framgår vilket material som använts, 

placering/förläggning, vilka avgreningspunkter som finns samt vilket djup som systemet är 

förlagt på. Även uppmätt eller beräknad jordresistans ska finnas för varje anläggningsdel. [20] 

Energiföretagen Sverige skriver att dokumentationssystem med teknisk uppbyggnad och 

namngivning av alla ingående komponenter är viktig för planering, drift och underhåll.   

En vanlig metod för branschen är att använda sig av felkoder vid besiktningar. I 

underhållshandboken finns en metod som anger en fyrställig anmärkningskod, där de två 

första siffrorna anger anläggningstyp och de två sista anger anmärkningstypen. [21] 

Det börjar bli mer och mer vanligt att dokumentationen vid besiktning sker med handdator, 

istället för handskrivna protokoll. Till exempel så finns program som, vid besiktning av 

jordtag och rötskador, har funktioner för beräkningar för fastställande av stolpdiameter och 

jordtag. Det finns även utarbetade funktioner för lagring och hantering av övrig relevant 

information. [21] 

SVK har tydliga krav på vilka dokument som ska finnas med vid nybyggnad av luftledning. I 

den pekas det bl. a på jordningsritningar, jordningskarta, jordtagsbesiktningsprotokoll och 

protokoll för steg- och beröringsspänningar. Kontrolldokument ska upprättas för jordning vid 

varje stolpplats. Ritningar för anslutning av topplina, stag samt andra komponenter ska visa 

ingående detaljer. [22] 

2.6.3 Beteckningssystem 

I guiden för tillämpning av högspänningshandbokens föreskrifter anges att de ingående 

delarna i anläggningen ska vara identifierbara. [13]  

EBR har upprättat dokument med anvisningar hur stolpar och stolpben ska numreras för att 

protokollföring av besiktningar och mätningar ska vara enklare att genomföra. Alla 

beteckningar sker från vänster till höger i linjeriktningen. Huvudregeln är att alla 

komponenter ska numreras från lägre stolpnummer mot högre stolpnummer. Gnistgap, 

marklina och topplina finns inte med i systemet. [23] 
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SVK har också tagit fram tekniska riktlinjer för hur deras beteckningssystem ska se ut. De 

utgår från vänster i linjeriktningen och numrerar medsols med utgångspunkt från en 

bisektris.De har inte heller betckningar på gnistgap ,marklina och topplina. [24] 

2.6.4 Metoder och mätinstrument för mätningar av jordningssystem 

I Elsäkerhetsverkets föreskrifter står det att innehavaren av en anläggning ska kontrollera 

anläggningens säkerhet. Relevanta kontroller och mätningar utifrån anläggningens funktion 

ska göras och hänsyn ska tas till status, ålder, omgivande miljö och användning. [11]  

Mätningar kan innefatta jordningssystemets impedans, berörings- och stegspänningar och 

kontinuitet. [13] Det finns ett antal vedertagna metoder för dessa mätningar, de flesta är dock 

anpassade för resistansmätning av jordtag. 

Mätinstrumenten anger att 2-, 3- eller 4-trådig metod kan användas för mätning. 4-trådig 

metod kan kompensera för resistans i mätkabeln, det innebär att mätnoggrannheten blir 

mycket stor. [12] 

 

2.6.4.1 Starkströmsmetoden 

Ett separat aggregat genererar en testström som via testkabel leds ned i hjälpjordtaget. 

Frekvensen på testströmmen måste vara inom annat intervall än 50 Hz. Spänningsmätning 

utförs med den andra testkabeln som kopplas till mätsonden och till selektiv voltmeter, eller 

wattmeter vid användning av wattmetermetoden. [20] [10] 

Även mätning av beröringsspänning utförs med denna metod. Då tas ledningen ur drift och 

jordas i ”bortre” änden, ca 10 km från ställverket där generatorn är i drift. Med ett särskilt 

mätinstrument med frekvenstriggande spänning, kontrolleras bestämt objekt kopplat till 

kraftlinjen. Detta sker genom att lägga på belastningar i storleksordningen 1kΩ, 3kΩ eller 

högohmigt. 

2.6.4.2 Bryggmetoden (även kallad svagströmsmetoden eller trepolmetoden) 

En testström matas ned till jordtaget genom att ansluta mätbryggan till jordtagsledaren. En 

mätbrygga med två referenselektroder placeras i marken minst 40 m ifrån varandra.  

Hjälpjorden sluter kretsen 80 meter ut från jordtagsledaren. En mätsond placeras mitt emellan 

jordtagsledaren och hjälpsonden och mäter spänningen. Bryggmetoden används för att mäta 

enskilda och resulterande jordtag företrädesvis i luftledningsnät. Det kan även användas på 

linjer med topplinor, men då kommer andra jordtag att ingå i mätningen. Här används 

mätledningar på ca 80 m och en testström på 10-100 mA. [10] 

2.6.4.3 Högfrekvensmetoden 

Detta är egentligen ett komplement till bryggmetoden, för nät med topplina. För att få 

mätvärden på tänkt jordtag, och inte ev. andra, så måste de andra jordtagen kopplas bort.  Med 

högfrekvensmetoden utesluts dom induktiva topplinorna och kvar blir mätning det aktuella 

jordtaget om frekvensen höjs tillräckligt mycket. [20] 

2.6.4.4 Tångmetoden 

Tångmetoden är en metod avsedd för mätning av slingresistansen, bestående av det enskilda 

jordtaget i serie med övriga parallellkopplade jordtag i systemet. Som mätinstrument används 

en slingresistanstång. Mättången kan inte användas för att mäta resulterande jordtagsvärden 

eller enskilda jordtags övergångsresistans till jord.  [25] 
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2.6.4.5 Mätinstrument 

CA 6471 och CA6472 är exempel på mätinstrument som är lämpligt för mätningar av jordtag 

och kontinuitet. Även CA6470N TERCA 3 går att använda för kontinuitetsmätning. Dessa 

instrument klarar höga stör-och brusnivåer, testström är 200mA och går att välja som 2- eller 

4-trådsmetod. [12, 26]  

Metrel M13101 Eurotest AT kan utföra mätning av jordtag och kontinuitet. Testströmmen är 

200 mA. OM parallella ledare finns kommer det att påverka mätresultatet. Nätspänning får 

inte förekomma vid mätning, testspänningen mellan testpunkterna måste vara lägre än 10V. 

[27] 
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3 Metod 

3.1 Allmänt 
Beskrivna mätningar och instrument i 2.6.4.1---2.6.4.4 är vedertagna modeller för 

resistansmätning och kontinuitetsmätning. I metoden som beskrivs nedan har ett antal 

kontinuitetsmätningar utförts med, ett för Sverige nytt mätinstrument och annat 

tillvägagångssätt än vid de andra metoderna. Metoden har varit litteraturstudier, utföra 

teoretiska beräkningar, bekanta sig med instrumentet, för att därefter utföra mätningarna. 

Mätningarna är utförda på SVK:s kraftlinjenät, 400kV på linje A som är inkommande till 

ställverket och linje B som är utgående från ställverket. Varje stolpe består av 2 st. stolpben, 

med några meters avstånd.  Spannlängd mellan stolparna är ca 300 m. Alla stolpar är gjorda 

av stål och en del har olika utformning mot fundament/mark. Stag- och gnistgapsplacering 

skiljer mellan stolparna. 2 stycken topplinor finns på varje linje och de är inte isolerade med 

gnistgap i toppen.  

 

Inför mätningarna har teoretiska beräkningar av resistansvärden i jordlinor utförts. Eftersom 

det inte finns tillgång till dokumentation över mätområdet, gjordes beräkningar utifrån olika 

tänkta scenarion med olika diameter och materialslag av jordlinorna. Beräkningar utfördes 

även utifrån tänkbara kombinationer av topplina och marklina, även vid parallellt utförande. 

För att få smidighet i dessa olika beräkningar gjordes de Excel, bilaga 2.  

3.2 Beräkningar 
Beräkningar utförs för att kunna jämföra med de uppmätta värdena. Beräkningarna är 

baserade på kopparlina och FeAl-lina med olika ledarareor, samt med och utan parallell 

förläggning enligt SVK:s tekniska riktlinjer. 

 

Resistansen (R) hos en ledare bestäms av materialets resistivitet (ρ), ledarens längd (L) och 

area (A).  

𝑅 =
𝜌∗𝐿

𝐴
     [1] 

För ledare i sammansatt material beräknas resistansen med avseende på Rmaterial och längd (L). 

Värden på resistivitet och Rmaterial finns i bilaga 1. 

 

𝑅 = 𝑅𝑚𝑎𝑡𝑒𝑟𝑖𝑎𝑙 ∗ 𝐿  [2] 

 

För parallella ledare beräknas resulterande resistans (RRES) enligt formel nedan. 

1

𝑅𝑅𝐸𝑆
=

1

𝑅1
+

1

𝑅2
  [3] 
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3.3 Utrustning 
Kort testkabel med krokodilklämmor, testkabel ca 30 m/2mm², testkabel ca 350 m/ 2mm², 

slingresistanstång CA 6417, CS3 Continuity meter, kamera, papper, penna, mobiltelefon. 

 

3.3.1 Slingresistanstång CA 6417 

Detta instrument är tillverkat av Chauvin Arnoux och dess användningsområde är att testa 

resistanser i ledande slingor. Den mäter det enskilda jordtaget i serie med det resulterande 

jordtagsvärdet, som vid fler än två blir parallella. Om induktionsströmmen är större än 10 A 

kan inte instrumentet utföra mätning. Spannet för resistansmätningar är 0,01-1500 Ω.  Tången 

har automatisk kalibrering och larmar vid höga beröringsspänningar. Maximal mätbar 

diameter är 35 mm. Brusdämpning sker med två oberoende magnetiskt skärmade kretsar i 

mäthuvudet. Onoggrannhet är ± 1,5 % av mätvärdet, det gäller vid referenstemperatur 23±3°. 

Inställningar av larm kan göras för hög spänning, hög ström och låg impedans. [26] 

Tången har MEM funktion som gör att ca 2000 mätvärden kan lagras i dess minne, 

mätvärdena kan överföras till pc med Bluetooth. Även Android applikation kan användas med 

denna tång. [26] 

 

 

Figur 3-1 Slingresistanstång CA6417 Bild: Chauvin Arnoux                   Figur 3-2 Mätning med CA 6417 Bild: Chauvin Arnoux
  

3.3.2 CS3 Continuity Meter 

Detta är ett instrument som kommer från Australien och används för kontinuitetsmätning 

under spänningssatt drift. Den drivs med uppladdningsbart batteri och det är en 4-trådig 

mätmetod med testström 1 A. Testkabelns maximala längd får vara 200 m och dess mätningar 

ska ske inom 0-50° C.  

Den mäter resistansen mellan referensjord och mätpunkt inom intervallet 1-5 sekunder. 

Mättiden är beroende av vilken mätinställning som väljs; 

”Regular” är standardinställning och har en mättid på 3-5 sekunder, med låg känslighet för 

brus och störningar 

”Fast” rekommenderas om vetskap finns att det inte förekommer brus eller störningar, då 

detta läge är känsligare för det än ”Regular”- inställningen.  

”Single” kompenserar inte för DC-offset och kan ge felaktiga mätvärden. Mättiden är väldigt 

kort, mindre än 1 sekund. Denna inställning rekommenderas om SIC uppstår, se nedan. [28] 

Vid mätning kan ett antal olika koder synas i displayen. Några av dom är listade nedan; 
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NC-No Current 

Ingen testström är identifierbar vid mätning. Felkällor kan t ex vara dålig kontakt med 

urladdat batteri, dåliga kopplingar mellan enheter och testkablar eller mellan objektet som ska 

mätas samt referensjord eller för lång testkabel mellan basenhet och handenhet, 

CURRENT <MIN  

Testström är för låg och felkällor är som vid NC. [28] 

SIC – Soil in Circuit  

Funktionen kan avgöra om det media som strömmen flyter genom är av metall eller inte. Om 

det inte är ledande metall erhålls SIC och då rekommenderas ”Single”-inställningen för att 

erhålla rätt resistansvärde. Vid mätvärden under ca 200-250 mΩ är den ledande förbindelsen 

en kombination av metall och annan ledande materia. [29] 

 

N-Noise 

Funktionen visar brusnivån (%) i förhållande till mätvärdet. Det innebär att mätspannet i 

verkligheten kan vara ± %.  

 

D-DC offset 

Funktionen visar DC-nivån (%) som del av mätvärdet. 

Om det är höga brus och störningar, men mätresultaten harmoniserar med varandra, så ska 

mätvärdena betraktas som korrekta. [29] 

 

 

                                                                                                                                                                                                                                                                                               

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-3 Mätinstrument CS3 Continuity Meter Bild: Safearth Figur 3-4 Mätinstrumentet uppkopplat 
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3.4 Utförande 

 
För att tydliggöra hur mätningarna är utförda används några begrepp för vissa av mätningarna: 

”Nedsida gnistgap” betyder mätpunkt där marklina är kopplad till gnistgap 

”Ovansida gnistgap” betyder mätpunkt avseende den komponent som gnistgapet är monterat 

på, eller kopplat till (stolpe, stag) 

 

Alla mätvärden registrerades i protokollet samt när SIC, N eller D registrerades på displayen. 

3.4.1 Kontinuitetskontroll stolpe/stag och marklina 

Syftet är att kontrollera om ledande delar, såsom stag och stolpben är förbundna med 

jordlinan. I denna mätning användes slingresistanstång CA 6417 samt kort testkabel med 

krokodilklämmor. 

3.4.1.1 Förberedelse 

Mätinstrumentet startades och Ω valdes på vridomkopplaren. 

Kontaktytan på mäthuvudet på tången kontrollerades så att den var fri från skräp och partiklar, 

mätvärdet kan annars bli missvisande. 

3.4.1.2 Mätning 

Mätning nr 1 

Resistansen mättes på nedsida gnistgapet, marklinan, genom att fästa tången runt den.  

Mätning nr 2 

Testkabel användes till att bygla över gnistgap, t ex från stag till marklina eller stolpe till 

marklina. 

 

                

 

 

 

 

 

Figur 3-5 Kontroll om krets finns mellan marklina                         Figur 3-6 Topplina stolpe/stag-röd och 

och stolpe/stag/stolpben                                                                  marklina-grön, gnistgap emellan   
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3.4.2 Kontinuitetskontroll punkt till multipunkt 

Syftet med denna kontroll är att fastställa om kontinuitet finns mellan en fast punkt i marklina 

(referensjord) och olika punkter i närliggande ledande delar, såsom stolpben och stag och 

topplinor. 

Till denna mätning användes SC3 Site Community samt mätkabel 30 m 

3.4.2.1 Förberedelse 

Handenheten kopplades ihop med basenhet via mätkabel. Mätproben kopplades till 

handenhet. Därefter startades basenhet och handenhet. Därefter kalibrerades mätinstrumentet 

med medföljande verifieringsbräda genom att mätproben trycktes mot de olika 

kontrollrutorna. Registrerat värde ska vara samma värde som finns noterat vid varje 

kontrollruta. Se figur 3-7 

En fast mätpunkt valdes vid ett gnistgap i något av stolpbenen. Basenheten kopplades med 

klämma i marklina som är monterad på nedsida gnistgap, vilket då blir referensjord. 

Referensjorden kontrollerades genom att trycka mätproben mot samma mätpunkt som 

basenheten är inkopplat i, då ska inte något mätvärde uppstå. Från denna punkt valdes 

mätpunkt för kontinuitetsmätning med handenhet och mätprob vid ett annat gnistgap. När 

mätning var utförd vid detta gnistgap, valdes nästa mätpunkt. Referensjord ska hela tiden vara 

samma punkt. Se figur 3-8. 

3.4.2.2 Mätning 

Mätning nr 3 

Första mätningen var mellan ”nedsida gnistgap” på de två mätpunkterna. Den ena 

mätpunkten behölls som referensjord vid kommande mätning.  Detta är en 

kontinuitetskontroll av marklina mellan mätpunkterna. 

Mätning nr 4 

Vid andra mätningen flyttades mätproben till ”ovansida gnistgap”. Då kontrollerades om 

kontinuitet fanns från referensjord till stolpe/stag. Referensjorden är kvar på samma ställe. 

 

 

                       

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3-7 Verifiering av mätinstrument  Figur 3-8 Kontinuitetskontroll mellan referensjord och övriga 
mätpunkter 
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Figur 3-9 Basenhet kopplad till referensjord                 Figur 3-10 Mätning på gnistgap 

3.4.3 Kontinuitetskontroll mellan stolpar 

Syftet med denna kontroll är att fastställa om kontinuitet finns mellan två stolpar i ett linjenät 

via enbart marklina, enbart topplina samt marklina och topplina tillsammans.  

 

Till denna mätning används SC3 Site Community, kabelvinda ca 350 m samt 2 stycken korta 

testkablar med krokodilklämmor.  

Testmätning av mätinstrumentet sker även här innan mätning påbörjas. Vid dessa mätningar 

är det ca 300 m mellan stolparna. Basenheten står kvar vid referensjorden, handenhet med 

testkabel och mätprob förflyttas till nästa stolpe. En fast mätpunkt, referensjord, väljs på 

”nedsidan gnistgap” i något av stolpbenen. Mätningen utförs genom att trycka mätproben mot 

mätpunkt, då registreras ett mätvärde i handenheten som får antecknas i protokollet. 

3.4.3.1 Förberedelse 

Handenheten kopplades ihop med basenhet via mätkabel. Mätproben kopplades till 

handenhet. Därefter startades basenhet och handenhet. Sedan kalibrerades mätinstrumentet 

med medföljande verifieringsbräda genom att mätproben trycktes mot de olika 

kontrollrutorna. Registrerat värde ska vara samma värde som finns noterat vid varje 

kontrollruta. All kabel på mätvindan måste lindas ut, annars skulle kvarvarande kabel få 

samma egenskaper som en spole och då uppstår störande induktion. 

3.4.3.2 Mätning  

3.4.3.2.1 Kontinuitet marklina 

Mätning nr 5  

Mätningen utfördes mellan ”nedsida gnistgap” på de två stolparna, exempelvis vänster 

stolpben i stolpe 1 och 2. Mätpunkt i stolpe 1 blir då referensjord. Detta är en 

kontinuitetskontroll av marklina mellan stolparna. 

 

Mätning nr 6 

Vid denna mätning flyttades mätproben till ”nedsida gnistgap” i höger stolpben i stolpe 2. 

Referensjord är oförändrad. 

 

Mätning nr 7 

Nu flyttades referensjord till ”nedsida gnistgap” i höger stolpben i stolpe 1 och mätproben var 

kvar på ”nedsida gnistgap” på höger stolpben i stolpe 2.  
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3.4.3.2.2 Kontinuitet topplina 

Mätning nr 8 

Mätningen utfördes mellan ”ovansida gnistgap” på de två stolparna, exempelvis vänster 

stolpben i stolpe 1 och 2. Mätpunkt i stolpe 1 blir referensjord. Detta är en kontinuitetskontroll 

av topplina mellan stolparna. 

Mätning nr 9 

Vid denna mätning flyttades mätproben till ”ovansida gnistgap” i höger stolpben i stolpe 2. 

Referensjord är oförändrad. 

Mätning nr 10 

Nu flyttades referensjord till ”ovansida gnistgap” höger stolpben i stolpe 1 och mätproben var 

kvar på ovansida gnistgap på höger stolpben i stolpe 2.  

 

3.4.3.2.3 Kontinuitet mellan topplina och marklina 

Mätning 11-14 utförde inte, eftersom ingen marklina fanns, eller saknade kontinuitet. 

Utförande är enligt mätning 5-7 med det tillägget att bygling sker vid bägge gnistgapen med 

krokodilklämmor.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 3-11 Mätning av kontinuitet mellan stolpar   Figur 3-12 Stolpe 1 och 2 från sidan  
  

Figur 3-11 illustrerar hur kontinuitetsmätning av marklina går till mellan 2 stolpar. 
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Mätning 2017-04-11 kl 12:00

Ledning Stolpe Mätning mätpunkt 1 Kontroll Mätpunkt 2 Mätvärde [mΩ]

A 2 1 V2 - Stolpe 13.760000

A 2 2 H1 - Stolpe 13.510000

A 2 3 VK1 - Stag 13.980000

A 2 4 Vk2 - Stag 13.910000

B 1 5 V - Stolpe 68.620000

B 1 6 VF1 - Stag 70.480000

B 1 7 H - Stolpe 72.450000

B 1 8 VF2 - Stag 66.980000

B 2 9 V - Stolpe 63.080000

B 2 10 VF1 - Stag 60.860000

B 2 11 H - Stolpe 62.080000

B 2 12 VF2 - Stag 63.700000

Under gnistgap Byglat

4 Resultat 

4.1 Kontinuitetskontroll stolpe/stag och marklina 

4.1.1 Beräknat värde 

Det är svårt att veta hur marklinan är placerad, det kan se ut som på figur 2-7 men det kan 

även ha något annat utförande. Ett antagande blir utifrån de riktlinjer som finns beträffande 

materialval och vedertagen dimension på ledararean.  

Antagande marklina; kopparlina 35 mm², 150 m, som med uträkning [1] ger värdet 73,71 mΩ. 

Sammanställning av andra förekommande längder och ledarareor ger följande resistans (mΩ).  

 

Tabell 2 Beräknade resistanser beroende på ledararea och längd på marklina. 

4.1.2 Uppmätt värde 

Mätning sker av 2 stycken linjer, namngivna som A och B i mätresultatet. Stolparna namnges 

i löpande ordning utifrån linjeriktning.  

Mätpunkt 1 beskriver beteckning för gnistgap placerade på olika ställen i nätet, mer om 

beteckningssystemet finns att läsa under 4.4 - Beteckningssystem. ”Under gnistgap” avser 

mätning 1 och ”Byglat” avser mätning 2, se 3.4. 1.2 - Mätning.  

 

 

 

 

 

 

      

Tabell 3 Mätresultat krets stolpe/stag - 
marklina  

Kontrollmätning, mätmetod 1, visar att ingen krets erhålls. Teoretisk värde och mätvärde för 

ledning B ligger nära varandra för metod 2. För ledning A är differensen större vid jämförelse 

med teoretisk beräkning.  

Förbindelsen mellan ledande del och jordlina i stolparna i linje A och B finns, eftersom 

mätvärdena ligger nära varandra inom den egna stolpen.  
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4.2 Kontinuitetskontroll från punkt till multipunkt 

4.2.1 Beräknat värde 

Vid denna mätning är det längden på kopparlinan mellan mätpunkterna som beräkningen 

baseras på, vilket blir betydligt mindre än vid förra mätningen, då hela det enskilda jordtaget 

mättes. 

Antagande marklina; kopparlina 35 mm², 25 m, som med uträkning [1] ger värdet 12,29 mΩ. 

Sammanställning av andra förekommande längder och ledarareor ger följande resistans (mΩ).  

 

Tabell 4 Beräknade resistanser beroende på ledararea och längd på marklina. 

4.2.2 Uppmätt värde 
Mätning av de 2 linjerna anges som A och B i mätresultatet. Stolparna namnges i löpande ordning 

utifrån linjeriktning. ”Fast punkt” är referensjord, ”multipunkt” är mätpunkt för mätprob. ”Under 

gnistgap” avser mätning nr 3 och ”över gnistgap” avser mätning nr 4, se 3.4.2.2 - Mätning. 

Under 4.4 - Beteckningssystem finns förklaring till mätpunkterna. 

 

Tabell 5 Mätresultat punkt- multipunkt 

Stolpe A2 har likvärdiga mätvärden mellan fast punkt och multipunkt, vilket visar att 

förbindelse finns till samma marklina inom sin egen stolpe. A3 har avvikande mätresultat. 

Alla mätvärden har en viss påverkan av brus och DC-nivå. Mätningarna för bägge linjerna 

Klockan 11:20

Ledning Stolpe Mätid Fast punkt Multipunkt Mät [mΩ] Sic N D Mät [mΩ] Sic N D Anmärkning

A 1 - - - - - - - - - - - Inget gnistgap

A 2 1 V2NG H1NG 5,7 2 6 >10000

A 2 2 V2NG VK1NG 7,2 3 4 >10000

A 2 3 V2NG VK2NG 7,6 2 4 >10000

A 2 4 V2NG V2NG - - - - >10000 Kontroll

A 3 9 V2GG V2GG - - - - 23,5 5 1 kontroll

A 3 10 V2GG H4GG 21,7 3 1 22

B 1 5 VNG VNG - - - - NC - - - Kontroll

B 1 6 VNG HNG 14,6 5 2 NC - - -

B 1 7 VNG VF1NG 12,5 - 2 2 NC - - -

B 1 8 VNG VF2NG 11,9 - 5 3 NC - - -

B 2 11 VNG VNG - - - - NC - - - Kontroll

B 2 12 VNG VF1NG 10,8 - 9 3 NC - - -

B 2 13 VNG VF2NG 9 - 9 4 NC - - -

B 2 14 VNG HNG 10,1 5 3 NC - - -

Under gnistgap Över gnistgap
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Ex 1 marklina samt 2 topplina

Markledare: Längd: 300 Area: 95

Topplina Längd: 300 Area: 142 ρ: 3,23E-04

Beräkning:

Markledare 0,05432 R [ohm]

Topplina 0,04845 R [ohm]

RRES 0,02561

Ex 2 marklina samt 2 topplina

Markledare: Längd: 300 Area: 95

Topplina Längd: 300 Area: 142 ρ: 0,000323

Beräkning:

Markledare 0,02716 R [ohm]

Topplina 0,04845 R [ohm]

RRES 0,01740

stämmer bra överens med det teoretiska mätvärdet. Vid mätning på stolpe i multipunkt 

framgår att mätvärdet är >10 000 ohm eller att testström finns, förutom för stolpe A3 som har 

en mätbar resistans.  

Under 3.5.2 – CS3 Continuity Meter framgår vad >10 000 och NC betyder. 

 

4.3 Kontinuitetskontroll mellan stolpar 

4.3.1 Beräknat värde 

Innan mätning påbörjats går det inte att fastställa om marklina finns mellan stolparna, inte 

heller ledningsarea för de olika jordlinorna. På plats genomförs okulär besiktning och då 

fastställs att det finns 2 parallella topplinor, direktjordade i stolparna.   

Antagande: topplinorna är av FeAl med 142 mm² och marklina av koppar med 95 mm². 

Därefter beräknas ett antal tänkbara scenarion; 

1 marklina + 2 topplinor → 25, 61 mΩ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4-1 Beräkning med 1 marklina och 2 topplinor 

2 marklinor + 2 topplinor → 17,40 mΩ 

 

 

  

 

 

 

  

 

 

Figur 4-2 Beräkning med 2 marklinor och 2 topplinor 

Ingen marklina + 2 topplinor → 48,45 mΩ 

Se resultat från figur 4-1; 2 parallella topplinor 

I ett Exceldokument är formler skapade för att kunna beräkna olika scenarion. Dokumentet 

finns, se bilaga 2, men även som fil. 
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4.3.2 Uppmätt värde 

Mätning sker av 2 linjer, namngivna som A och B i mätresultatet. Stolparna namnges i 

löpande ordning utifrån linjeriktning.  

Mätpunkt 1 och Mätpunkt 2 beskriver beteckning för gnistgap placerade på olika ställen i 

nätet.  Under 4.4 - Beteckningssystem finns förklaring till namnen på gnistgapen. ”Marklina” 

avser mätning nr 5-7 och ”Topplina” avser mätning nr 8-10 , se 3.4.3.2 - Mätning 

 
Tabell 6 Uppmätt värde för kontinuitetsmätning mellan stolpar 

Vid mätning av marklina registreras curr<min samt NC på handenheten, dvs. inga mätvärden 

erhålls och därmed inte heller kontinuitet. Mätning av topplina visar att kontinuitet finns 

mellan stolparna på både linje A och B, även om SIC indikeras vid vissa mätningar på linje A. 

Det framgår också att störning av brus är högt, 99 % och att DC-off set förekommer. 

Mätvärdena ligger ca 1/3 högre på linje A och ca 2,8 gånger högre på linje B. 

4.4 Beteckningssystem 
I samband med utformning av protokoll, inför mätningarna, uppmärksammades att det inte 

finns ett heltäckande system för hur komponenter och detaljer ska betecknas. Bland annat 

saknas information om hur gnistgap, marklina och topplina ska identifieras. Det finns 

antagligen fler komponenter som saknar beteckning, men de berörs inte i mätningarna och tas 

därför inte med här. 

Med SVK:s beteckningssystem som grund kan komplettering ske med gnistgap, marklina och 

topplina. [24] 

 

Grundprincipen för beteckningssystemet är att alla delar ska ses i 

linjeriktningen. Numrering av komponenter utgår från vänster sida 

av bisektrisen och fortsätter medurs.  

 

  Figur 4-3 Illustration av bisektris och linjeriktning 

   

Ledning Mätid Stolpe Mätpunkt 1 Stolpe Mätpunkt 2 [mΩ] Sic N D [mΩ] Sic N D Anm

A 7 1 V1 2 V2Gn curr< min - - - 64,1 x 99 35 Inget gnistgap

A 8 1 V1 2 H1Gn curr< min - - - 61,7 99 99

A 9 1 H1 2 H1Gn curr< min - - - 62,7 99 78

A 4 2 V2Gn 3 V2Gg curr< min - - - 65,2 x 99 34

A 5 2 V2Gn 3 H4Gg curr< min - - - 65,7 x 99 91

A 6 2 H1Gn 3 H4Gg curr< min - - - 64,3 99 38

B 1 2 VGn 1 VGn NC - - - 105,3 99 0

B 2 2 VGn 1 HGn NC - - - 101,7 99 17

B 3 2 HGn 1 HGn NC - - - 102,9 99 -15

 Marklina Topplina



24 
 

 

 

Figur 4-4 och 4-5 visar exempel på hur stolpar, stolphörn och stag ska betecknas. 

      

      

      

      

    

 

 

 

 

 

Figur 4-4 Stolpe med fasstag framifrån i linjeriktning 
och uppifrån 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           Figur 4-5 Ledad stolpe med fasstag, framifrån i linjeriktning och uppifrån   

 

4.4.1 Stag 

För stag finns olika beteckningar utifrån dess funktion enligt SVK. [24] 

T-toppstag  

F-Fasstag  

K-Knäck/avstyvningsstag 

4.4.2 Förslag till beteckning för gnistgap 

Gnistgapen bör benämnas utifrån sin placering på stolpe eller stag och utifrån modell. I detta 

fall undersöks inte modellnamnen, benämning är nytt gnistgap eller gammalt gnistgap. 

Gnistgap för topplina förekommer inte vid dessa mätningar, men tas med i förslaget; 

Gn - Gnistgap nytt  

Gg – Gnistgap gammalt 

Gt – Gnistgap i topplina  
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Exempel från tidigare mätprotokoll ska därmed tolkas enligt följande: 

Beteckning Stolpben Stolpbens- 

hörn 

(enligt 

bisektris) 

Stag (enligt 

bisektris) 

Ledad 

stolpe 

Komponen

t 

Modell 

H1Gn Höger 1:a - - Gnistgap ny 

VK1Gn Vänster - Knäck 

främre 

- Gnistgap ny 

VK2Gn Vänster - Knäck 

bakre 

- Gnistgap ny 

V2Gg Vänster 2:a - - Gnistgap gammal 

H4Gg Höger  4:e - - Gnistgap gammal 

HGn Höger - - X Gnistgap gammal 

VF2Gn Vänster - Fas bakre X Gnistgap ny 

Tabell 7 Beskrivning av beteckning 

4.4.3 Förslag till beteckning för topplina och marklina 

Naturligt är att fortsätta med bisektrisen som grund; 

JT1 – topplina monterad på vänster stolpe 

JT2 – topplina monterad på höger stolpe 

JT3 – tvärgående topplina mellan stolpbenen 

 

JM1 – den vänstra marklinan mellan två stolpar, eller om bara en marklina finns  

JM2 – den högra marklinan mellan två stolpar  

Om bara en marklina finns, blir den naturligt JM1 

 

Marklina runt stolpben/stolpe är svårt att namnge med beteckning, då det inte är förutsägbart 

hur den är nerlagd.  

4.4.4 Förslag till symbol gnistgap 

Vid mätningar på fält, kan det vara av stor vikt att markera på medföljande ritningar var 

gnistgapen är monterade på ledningsnätet och därför finns förslag på symbol; 

 Symbolen är densamma oavsett om det gäller för stolpe, stag eller topplina. 

Figur 4-6Förslag på symbol för gnistgap 

4.4.5 Förslag till dokumentation/protokoll -Excel 

För att kunna utföra mätningar på ett rationellt och effektivt sätt har ett förslag tagits fram för 

kombinerad dokumentation och protokollföring i kalkylprogrammet Excel. 

Syftet är att t ex surfplatta med Excel ska kunna användas vid mätningar ute på fältet. Vid val 

av stolpmodell, läggs vissa parametrar till i dokumentationen, per automatik. 

Metodbeskrivning för utförande av mätning och beräkningar finns i programmet. Det går även 

att skriva ut bladen från Excel och ta med dem i pappersform och föra manuella anteckningar 

och rita in stolpmodeller. Se bilaga 2. 
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5 Diskussion-Slutsats 

5.1 Styrande dokument, mätinstrument och metoder 
Det kan konstateras att det finns flera styrdokument som anger att kontroller ska göras, både 

för drift och underhåll. Det är i viss mån upp till innehavaren av anläggningen att avgöra vilka 

kontroller och hur ofta de ska göras. Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer specificera tydligt 

vilka kontroller som ska göras och där finns jordtagsmätningar med.  

Kontroll för att verifering att jordlinor har kontinuitet är sparsamt omskriven. Det är endast i 

Högspänningshandboken SS-EN 61936-1 som det beskrivs ytterst kortfattat att 

kontinuitetsprovning ska kunna göras, samt att jordningssystemet ska behålla sin integritet 

under anläggningens förväntade livstid. Det är anmärkningsvärt att inga ytterligare direktiv, 

riktlinjer och anvisningar finns kring detta.  

Beräknade kortslutningsströmmar bestämmer storlek av jordlinor och jordtagssystem för att 

erhålla fullgott skydd mot farliga spänningar och skydd mot egendom. Resistansmätningar av 

jordtagssystem i all ära, men det bekräftar inte att kontinuitet fortfarade finns. Om kontinuitet 

inte finns utgör inte jordningssystemet den tänkta funktion. 

 

Elsäkerhetsverket föreskriver att märkning och dokumentation som behövs för drift och 

underhåll ska finnas för varje starkströmsanläggning och, att de som arbetar med 

anläggningen ska erhålla nödvändig information för att kunna utföra sitt arbete. Det åligger 

anläggningsinnehavaren att bedöma vilken information och dokumentation som krävs för 

detta. Det finns anvisningar om hur vissa komponenter i ett elnät ska benämnas, men 

slutgiltigt är det de enskilda aktörerna som bestämmer hur det ska göras. 

Att det inte finns mer lagstadgad dokumentation kring detta är förståeligt ur ett perspektiv för 

några årtionden bakåt i tiden. Då fanns oftast all kompetens inom företaget och de anställda 

hade kunskap om rutiner och riktlinjer för arbetet i det företag de var anställda. Idag är det en 

helt annan företagskultur och många jobb konkurrensutsätts. Det betyder att samma 

entreprenör kan få uppdrag hos olika elnätbolag som har olika riktlinjer och anvisningar. 

Naturligtvis är entreprenören skyldig att veta vad som gäller hos varje uppdragsgivare, men 

det borde rimligtvis vara en risk med att kvalité och säkerhet kan bli eftersatt då det inte finns 

en standardisering i dessa frågor.  

 

Eftersom kontinuitetsmätningar tydligen inte är prioriterad fråga, är inte heller området vidare 

utvecklat i fråga om metod och mätinstrument. I rapporten har några metoder nämnts, men de 

är främst avsedda för resistansmätning på jordtag. Det finns några instrument som 

uttryckligen mäter kontinuitet, men då gäller det främst spänningslösa anläggningar. Det kan 

vara möjligt att vissa av de nämnda mätmetoderna skulle gå att använda för 

kontinuitetsmätning i spänningssatt tillstånd, men det är svårt att veta utan att göra en en 

större utredning kring mätmetoderna.  

CS3 Site Continuity Meter från Australien är ett mätinstrument som använts vid mätningarna i 

detta uppdrag, i spänningssatt tillstånd. Att kunna göra dessa mätningar personsäkert under 

drift, är naturligtvis positivt för utförare och arbetsgivare. Det måste även medföra stora 

vinster ur ett företags- och samhällsekonomiskt perspektiv, då mätningen inte påverkar 

effektöverföringen  på något sätt. Denna enkla metod borde inte vara svår att addera till de 

kontroller som ska göras inför och under drift, då det uppenbart finns instrument på 

marknaden som är tillämpbara, det borde också bidra till att utvecklingen av metod och 

instrument intensifieras. 

Instrumentet är ”portföljpaketerat” och enkelt att bära och säkerställs att batteriet är laddat så 

är det en enkel mätning. Instrumentet bör dock kanske ses som en förlaga till vad som kan 

utvecklas för svenska förutsättningar. Garanterad säkerhet i mätdata bygger på att mätningar 
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sker inom temperaturområdet 0-50 °och att testkabeln inte får överstiga 200 m. Dessa två 

paramterar kan nog vara ett hinder och bör ”byggas” bort i den svenska versionen av 

instrumentet.  

Ytterligare en försvårande omständighet är dragning av den drygt 350 m långa tesktkabeln 

mellan stolparna. Den har benägenhet att fastna i vegetationen och därför borde 

rekommendationen vara att mätning ska ske under vintertid, åtminstone i de delar av landet 

som har snö under vintern.  Men då måste punkten om garanterad säkerhet i mätdata beaktas.  

 

5.2 Mätresultat 
Det bästa sättet att konstatera om kontinuitet finns, är att jämföra mätbara resultat med 

tidigare mätningar. Därför borde det vara ett branschråd om att kontinuitetsmätning ska göras 

inför idrifttagning. Det blir väldigt uppenbart att se förändringar och därmed kunna vidta 

åtgärder. 

Att beräkna resistans i en ledare under mark, är ingen enkel uppgift även om ekvationen är 

simpel. Det är svårt att veta hur marklinan är förlagd om det inte finns någon dokumentation 

att utgå ifrån. Därför bygger beräkningarna på antaganden där valet är vedertagna material. 

Kopparlinan är antagen med miniarea 35 mm² då den är mycket kostsam, men den och 

längden är ändå en mycket osäker uppskattning.  

5.2.1 Kontinuitetskontroll stolpe/stag och marklina 

Denna mätning som utförs med slingresistanstång, kontrollerar att krets finns mellan 

stolpe/stag och marklina. Därför visar mätning nr 1 att inget mätvärde erhålls, då gnistgapet 

praktiskt fungerar som en strömbrytare och därmed finns ingen krets att mäta på.  

Mätning nr 2 visar att beräknade mätvärdet harmoniserar med linje B, men definitivt inte med 

linje A. För att linje A ska överensstämma med beräknade värden måste större ledararea antas 

och/eller kortare marklina. I det här fallet fanns informationen om att topplinan är av samma 

material och diameter på bägge linjerna, så därför får det antas att differenserna mellan linje A 

och B beror på att marklinjesystemet har olika utförande. Om det istället antas att det är 

samma utförande på marklinjesystemet för de bägge linjerna, så borde skillnaden i mätvärdet 

istället bero på att topplinans infästning på stolpbenen i linje B inte är riktigt bra.  

Det viktigaste är nog att konstatera att mätvärdena för varje enskild stolpe i både linje A och 

B harmoniserar ”internt” och därmed kan det konstateras att det finns kontakt med marklinan. 

5.2.2 Kontinuitetskontroll från punkt till multipunkt 

Mätning är inte utfört på stolpe A1 eftersom inget gnistgap är monterad på något av 

stolpbenen.  

I mätning nr 3 visar att kontinuitet finns i stolpe A2, B1 och B2, det kan konstateras utifrån att 

mätvärdena från fast punkt till multipunkt för varje stolpe harmoniserar. Mätvärdena för dessa 

3 stolpar ligger också nära varandra, vilket visar att kontinuitet i marklinan mellan stolpben 

och stag är ungefär densamma för alla 3 stolpar. Stolpe A3 har signifikant högre mätvärde 

jämfört med stolpe A2. Vid mätning 3 erhålls ungefär samma värde både i marklina mellan 

stolpbenen och från referensjord till vänster stolpben och även till höger stolpben. Det går 

därför misstänka att stolpe A3 är direktjordat med marklinan och gnistgapen fyller ingen 

funktion. 

Vid mätning 4 erhålls inget värde för stolpben A2 och B1-B2, istället syns felkod >10 Ω och 

No Current syns i displayen. Det betyder att ingen kontakt finns från referensjord till 

stolpbenen vilket är rimligt om gnistgapen fyller sin tänkta funktion. Det finns viss påverkan 
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av brus och störningar, men den är förhållandevis liten och ger en försumbar påverkan på 

mätvärdena som registrerats. 

5.2.3 Kontinuitetskontroll mellan stolpar 

Ett antal olika alternativ har beräknats för att täcka in alla möjligheter till hur jordlinesystemet 

är utformat. Vid mätning konstateras att inga marklinor finns, åtminstone ingen kontinuitet. 

Därför används det beräknade resultatet för 2 parallella topplinor som ligger lägre än det 

uppmätta värdet. I det uppmätta värdet ingår även stolpe och staglina, vilket naturligtvis ger 

ett bidrag till ökad resistans, men det finns inte med i teoretiska beräkningarna. 

Mätinstrumentets begräsningar angående temperatur och kabellängd har kanske också en viss 

påverkan på mätvärdena.  

Mätning 5-7 bekräftar att det inte finns någon marklina (eller kontinuitet) mellan stolparna i 

varken linje A eller B. Mätning 8-10, visar att det finns kontinuitet i kretsen 

topplina/stolpe/stag mellan stolparna inom linje A och inom linje B. Både linje A och B har 

mätvärden som harmoniserar inom den egna linjen, men linje B har generellt högre mätvärden 

än linje A. 

 SIC finns registrerad på några mätvärden i stolpe A1 och A2. Vidare kontroller gjordes inte 

av detta, eftersom mätvärdena inte avviker från varandra nämnvärt.  

Enligt mätprotokollet finns 99 % brus och varierande med DC-offset för alla mätningar, vilket 

känns logiskt med fasledarna så nära. Det betyder att det faktiska mätresultatet är ±99 %, som 

ger mätvärden från i princip noll till dubbelt så stora. Men som tidigare nämnts om detta 

instrument, så bör dessa mätvärden betraktas som relevanta om de harmoniserar med varandra 

inom sina mätningar. 

5.2.4 Tumregler 

Att jämföra teoretiska och uppmätta mätvärden och därmed hitta tumrelger för bedömning om 

kontinuitet finns, är inte enkelt utifrån de linjer, A och B, som undersökts. Det behövs fler 

objekt med teoretiska beräkningar baserade på känd dokumentation om material, längder och 

ledarareor, förläggning, mm samt utförda mätningar på dessa objekt. EBR har angett att 

slingresistansmätning med värde < 3 Ω är en bedömning som säger att kontinuitet finns. Det 

upplevs dock som ett ganska ”grovhugget” värde, då de beräkningar och mätningar som 

utförts har alla visat på att mätningarna ska ligga i spannet för mΩ. Då det dessutom är 

angivet att vid SIC under 200-250 mΩ finns fortfarande krets till viss del med metallisk ledare 

och därmed även kontinuitet, så är bedömningen att det är ett mer relevant värde. 

Därmed är den tumregel som kan levereras från utifrån denna mätning att kontinuitet finns; 

om mätningarna understiger ca 250 mΩ och att de harmoniserar med varandra inom sina 

mätningar, med en viss felmarginal.  

Kontinuitetsmetoden går inte att tillämpa vid linjer där topplina har gnistgap, då går det inte 

att bygla eftersom klättring i spänningssatta stolpar inte tillåts. 

5.3 Dokumentation, beteckningar 
Att ha med sig ändamålsenligt mätprotokoll till mätplatsen är av stor vikt. Dessutom ska det 

finnas ett tydligt beteckningssystem, annars finns risk för att fel uppstår. Det är många olika 

mätningar som ska göras och det är viktigt att vara systematisk och metodisk. Ett förslag till 

mätprotokoll är påbörjat i kalkyleringsprogrammet Excel, men kunskapen om programvaran 

är begränsad. Tanken är att t ex surfplatta med digitalt protokoll ska kunna användas vid 

mätningar ute på fältet. Vid val från rullista erhålls automatisk ifyllnad av vissa parametrar 
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och värden per automatik.  Det bör minska risken för skrivfel i protokollet. Det bör finnas 

andra programvaror som är mer ändamålsenliga för denna typ av dokument. 

Inte heller beteckningar finns framtagna för alla komponenter i anläggningen, även om det 

finns reglerat i bl. a högspänningshandboken. Det bidrar också till förvirring och risk för 

felaktiga protokollsresultat och utvärderingar. Det borde finnas standarder för detta, då det 

idag är möjligt att uppdraget utför av entreprenör. 

5.4 Förslag till andra examensarbeten 
Eftersom det finns begränsat med kännedom och kunskap om kontinuitetsmetoden, så finns 

det möjlighet till fördjupning inom olika områden. Huruvida nedanstående punkter är möjliga 

att skriva examensarbete om är svårt att ta ställning till, men det är i alla fall identifierade 

områden för vidare utveckling, undersökning och fördjupning; 

 Att påverka branschen att få insikt om hur viktig kontinuitetsmetoden är. 

 Genomgång av nämnda mätmetoder och instrument (och kanske fler) och se om de är 

jämförbara med denna mätmetod ur ekonomiskt, anläggningssäkert, personsäkert, 

kvalitetsmässigt och arbetsmiljömässigt perspektiv. 

 Utföra mängdmätningar med denna mätmetod och konstatera om det går att hitta en 

bättre tumregel i jämförelse med beräknade resultat. Då vore det bästa att räkna på 

anläggningar där dokumentation redan finns om ledararea, spannlängd, materialslag 

och förläggning i mark. Detta omfattar även att utföra mätningar i temperaturområden 

och spannlängder inom och utanför, av instrumenttillverkaren, garanterad mätområde. 

 Utveckla mätprotokollet i ett anpassat system. 

 Utveckla applikationer till mätinstrumentet, t ex att mätvärden registreras i 

handenheten och sedan går att tanka över till dator. Att koordinatsystem finns inbyggt 

i handenhet och registrerar punkter i samband med mätvärdena. 

5.5 Om examensarbetet 
Det har varit väldigt kul att titta på kontinuitetsmätning, eftersom det inte finns så mycket 

reglerat och dokumenterat om det i dagsläget. Men självklart har det också gjort att 

frustrationen varit stor då det inte finns någon ”rätt riktning” att jämföra sina tankar med. 

En hel del av litteraturstudierna gick åt till att bekräfta att det inte fanns någon dokumentation 

om kontinuitetsmätning. 

Mätning utfördes under 2 dagar i typiskt april-väder. Blöta fötter, kalla händer och trevliga 

pratstunder med Mats Wahlberg (företagshandledare) och Anna-Maria Stridsman (skriver ett 

annat examenarbete inom samma område). 

Protokollet i Excel har varit jättekul att skapa, även om kunskapsbristen i Excel begränsar 

möjligheterna. 

En reflektion från mätuppdraget kan inte annat än leda till ett konstlat leende med samtidiga 

huvudskakningar. Inför dessa mätningar hade jag skapat ett protokoll med stöd från liknande 

mätningsprotokoll. Med detta och bläckpenna (blyerts i reserv) kände jag mig väl rustad för 

uppdraget. Det jag inte hade räknat med var snöblask/regn och blåst, så bläckpennan slutade 

fungera och papperet blev fuktigt och svårt att skriva på – med blyerts. Protokollet hade stora 

utvecklingsbehov för att ens närma sig begreppet ”ok”, för alla typer av mätningar som skulle 

göras. Därför var det rätt rörigt på både papper och i huvud när detta skulle sammanställas och 

vikten av fungerande och praktisk protokollsfunktion blev oerhört påtaglig. 
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