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Sammanfattning 

Säkerhetskraven för jordning har skärpts under senare  år; det finns nya regler och lagar samt 

rekommendationer och praxis för hur moderna kraftproducerande anläggningar skall jordas på ett 

korrekt och säkert sätt. Syftet med detta examensarbete har varit att dels sammanställa dessa krav samt 

att göra en bedömning av jordningen hos Vattenfalls vattenkraftanläggning G5 i Stornorrfors. 

 

En litteraturstudie har genomförts och en platsstudie utfördes med jordtagsmätningar, strömmätningar 

och inspektion av kraftverket ur jordningssynpunkt.  

 

Mätningarna visar att G5:ans kraftstation är en gedigen och föredömlig anläggning som har mycket goda 

förutsättningar vid jordfel, transienter och förbyggande av vagabonderande strömmar. Anläggningen är 

mycket väl potentialutjämnad där såväl kabelstegar, trappor, armering, rör och exponerade metallytor 

utjämnats. Anläggningen har goda förbindelser till jord vid jordtagen då utförda jordtagsmätningar 

visade på att samtliga jordtagsvärden ligger under 1 Ω. Jordtagen och jordsystemen visade endast 

marginell ökning i impedans vid mätning med högfrekventa strömmar och anläggningen bedöms 

kapabel att hantera högfrekventa strömmar på ett tillfredsställande sätt.  

 

Genom jordströmsmätningar upptäcktes strömmar som flyter i jordledare, mycket på grund av de 

kraftiga magnetfält som generatorn genererar, och det är oklart hur dessa påverkar utrustningen under 

lång tid då vissa uppmätta strömmar låg över 10 A.  

 

Inga ventilavledare fanns i anslutning till generator och anläggning, dock fanns ventilavledare vid 

övergång från kabel till luftledning efter den sk. dieselbyggnaden. En inventering av förekomst av 

ventilavledare rekommenderas.  

 

De åskledare som finns på anläggningens tak bör repareras och eventuellt förebyggas mot skador från 

kraftigt snöfall. Anläggningen är dåligt avgränsad och åtkomst till anläggningen bör begränsas genom en 

inhägnad. Ytterligare undersökning krävs för att klarlägga hur jordfelsströmmarna påverkar jordningar, 

dess funktion och påverkan på utrustning i anläggningen. 

 

Att jorda en producerande anläggning idag innefattar många olika områden inom eltekniken och 

innefattar därför också en mycket bred variation i hur ett säkert utförande klassas och bedöms. Att göra 

en anläggning ”helt säker” är inte självklart och det måste alltid göras överväganden och kompromisser 

då ingen situation är den andra lik i verkligheten. 



 

 

Abstract 

The safety regulations for grounding have been made stricter during later years; there are new rules and 

laws as well as recommendations and methods for how modern power producing facilities are to be 

grounded in a correct and safe manner. The purpose of this thesis has partly been to gather knowledge 

on these regulations as well as conducting an analysis of the grounding carried out at Vattenfalls hydro 

power plant G5 in Stornorrfors. 

A study of literature has been conducted and a site study was conducted with testing of earthing sites, 

measurement of currents and inspection of the hydro power plant G5 from a grounding perspective. 

Measurements show that the G5 power plant is a thorough and exemplary facility with very good 

qualities for handling earth faults., transients and preventing stray currents. The facility has a rigorous 

equipotential bonding where cableladders, stairs, pipes and exposed metal surfaces are all 

equipotentially bonded. The facility holds a good connection to earth at earthing sites when 

measurements revealed all earth sites having an earth resistance value less than 1 Ω. The earth sites and 

earth system showed only slight increases in impedance when measurements with high-frequency 

currents were carried out and the facility is deemed to be able to handle high-frequency currents in a 

satisfying manner. 

Through measurements of earth currents it was revealed that currents run in the earth wires, most likely 

due to the strong magnetic field generated by the generator, and it is unclear how these currents affect 

the earthing system and equipment over longer periods of time when some currents exceeded 10 A. 

No surge arresters were found by the facility or the transformer next to it, some were found however 

where the cable is replaced by hanging wires after the emergency power building. An inventory of surge 

arresters is recommended. 

 

The lighting protection system found on the roof of the facility should be repaired and possibly adressed 

in order to withstand damage caused by heavy snowfall. The facility is very exposed to the public and 

access to the facility should be restricted through fences and gates.  

 

Grounding a power producing facility today incorporates many different areas within electrical 

technology and therefore also holds a broad variation in how a safe installation is classified and 

examined. Making a facility “completely safe” is not obvious there will always be a need for 

compromises and considerations as no situation is similar to the next one in real life. 
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Inledning 
I dagens läge prioriteras elsäkerheten främst vid nybyggnationer och elinstallationer inom industrin. 

Detta avser även producerande anläggningar såsom vattenkraftverk, kraftvärmeverk, vindkraftverk och 

så vidare. I de flesta befintliga vattenkraftverk i Vattenfalls ägo är elsystemen konstruerade flera 

decennier tillbaka, vilket medför att de skiljer sig gentemot dagens standards och normer för elsystem. 

Vidare kan man utveckla att befintlig digital teknologi idag är betydligt känsligare än tidigare nyttjad 

teknologi såsom elektromekaniska brytare. De digitala framgångarna har banat väg för flertalet 

förenklingar och effektiviseringar men är alltså känsliga för störningar och då i synnerhet inom 

producerande anläggningar där det kan bli kraftiga jordfelsströmmar.  

Störningarna namnges som transienter och övertoner; transienter kan orsakas av t.ex. åska, jordfel, 

induktion från generatorer eller transformatorer, in och urkoppling av utrustning (olinjära laster) eller 

start och stopp av utrustning. 

För att minimera dessa störningar är det viktigt att snabbt avleda och förhindra att störningarna når 

fram till känslig utrustning. I dag PUS-jordas (Potentialutjämnas) nästan all metallkonstruktion i 

byggnader för att undvika vagabonderande strömmar (felgående strömmar) och störningar. 

På grund av en snabb utveckling av teknologin, ett ökande krav på effektivitet och en kontinuerlig 

strävan efter att göra allt säkrare så har såväl regler som praxis ändrat sig avsevärt sedan 1950- och 60-

talen då vattenkraftsutbyggnaden var enorm.  

Att jorda en producerande anläggning idag kan vara svårtolkat och tvetydigt. Det finns väldigt många 

regler, rekommendationer, riktlinjer och guider som ibland kan göra utförandet otydligt då vissa 

motsätter varandra eller förespråkar olika utföranden.  

Syfte 
Syftet med detta examensarbete var att sätta sig in i hur producerande anläggningar av industriell typ 

bör jordas efter såväl  lagar, regler, rekommendationer och funktion. Den nybyggda anläggningen G5 vid 

Stornorrfors i Umeå  analyserades närmare i synnerhet för att tillämpa den omfattande litteraturstudie 

som skulle generera en förståelse för jordsystemets uppbyggnad. 

Mål 
Målet med litteraturstudien, som upptog största delen av examensarbetet, var att sätta sig in i och få en 

förståelse för vilka regler som gäller, vilka tillämpningssätt som utövas och bör utövas. Genom att få en 

god kunskap i hur jordningssystem skulle denna kunskap nyttjas för den specifika analysen av G5:ans 

kraftstation i Stornorrfors som genomfördes. Till den efterföljande analysen av G5:an efter 

litteraturstudien var målet att ge en bild av riktigheten och funktionsdugligheten av jordningssystemet 

som tillämpats. 
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Teori 

Impedans 
I elkraften baseras alla matande system på en sluten krets med skiljande potential mellan två punkter. 

När energi överförs mellan dessa två punkter finns alltid ett visst motstånd, även kallat impedans [1]. 

Impedansen av en sluten krets beskrivs av ohms lag enligt följande: 

                1 

Där U är spänningen i volt [V], Z impedansen i ohm [Ω] och I strömmen i ampere [A]. 

Impedansen Z kan vidare uppdelas i reaktiva och resistiva egenskaper: 

                     2 

Där R är resistansen i ohm [Ω],  XL är induktiva reaktansen i ohm [Ω] och XC är kapacitiva reaktansen i 

ohm [Ω]. 

R är beroende av ledarens area, längd och resistivitet: 

  
  

 
          3 

Där   är resistiviteten i ohm per meter [Ω/m], l är ledarens längd i meter [m] och A är ledarens 

tvärsnittsarea i kvadratmeter [m2]. 

Den induktiva och kapacitiva reaktansen har också ett beroende relaterat till ledaren: 

                4 

   
 

    
         5 

Där är f frekvensen på växelspänningen i hertz [Hz], L är ledarens induktans i henry [H] och C är ledarens 

kapacitans i fahrad [F]. Det är alltså tydligt att impedansen påverkas av frekvensen på den spänning som 

ligger över kretsen. 
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1 

Figur 1. Impedansens frekvensberoende för rund kopparledare med längden 1 m 

Förträngning i ledare 

I svenska växelströmsnät växlar strömmen riktning 50 gånger per sekund, alltså med en frekvens av 50 

Hz. Det magnetfält som bildas kring en strömförande ledare ändrar sig när polariteten på strömmen 

ändrar sig och inte bara det yttre magnetfältet påverkas men också det inre; det bildas så kallade 

virvelströmmar inuti ledaren som alstrar en motspänning och de kan närmast beskrivas som små 

                                                           
1
 
1
 Potentialutjämning i industriella elanläggningar, SEK Handbok 449, Utgåva 1 
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motsättningar till en ström av vatten i en vattenledning. Det blir alltså små motstånd för varje gång 

polariteten växlar och dessa blir fler ju högre frekvensen är eller ju fler gånger polariteten växlar2.  

Dessa motspänningar är kraftigast i centrum på ledaren vilket förskjuter strömmen till de yttre delarna 

av ledaren för passage; lite plumpt sagt kan man säga att effektiva ledande arean för ledaren minskar 

och därmed ökar resistansen på ledaren. Ju högre frekvensen är desto mindre effektiv ledande area blir 

kvar och vid riktigt höga frekvenser nyttjas endast den yttersta delen av ledaren till strömföring; detta 

yttersta skikt som blir kvar för ledning kan liknas ett skinn och därför kallas detta fenomen även för skin-

effekten.  

 

Figur 2. Förträngning av effektiv ledararea  vid ökande frekvens 

                                                           
2
 Potentialutjämning i industriella elanläggningar, SEK Handbok 449, Utgåva 1 
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Jordning 
Att jorda ett föremål innebär att man har en ledande förbindelse mellan anläggningsdel och jorden.  

Jordningssystem 

När en anläggning skall jordas skiljer man på tre slag av jordning beroende på det ändamål jordningen 

avser. Systemjordning, skyddsjordning och funktionsjordning.  Man separerar även ut skyddsutjämning 

och funktionsutjämning för sig. 

Systemjord 

Systemjord kan definieras som en eller flera punkter i ett elkraftsystem som funktions- och 

skyddsjordas, exempelvis jordningen av en transformators nollpunkt. Systemjordning innefattar en 

koppling för systemets neutralpunkt till jord och det finns inga regler för var man har ett direktjordat 

system gentemot en icke direktjordat system.  Som princip kan man säga att allt under  1kV är 

direktjordat, allt mellan 1 och 100kV är icke direktjordat och allt över 100kV är direktjordat i Sverige.  

Systemjord är den punkt där ett systems alla jordningar sammanfogas för att gemensamt anslutas mot 

jordtaget eller neutralpunkten. På större anläggningar och eldistributionssystem ligger systemjord ofta i 

direkt anslutning till jordtaget, medans i t.ex. villor föreligger systemjord ansluten mot PEN-ledaren på 

distributionsnätet (i elcentralen på villan) som i sin tur är anslutet mot jordtaget.  

Direktjordade system har jord och neutralledare direkt anslutna till systemjord i fördelningssystemet. 

Icke direktjordade system saknar direkt anslutning till systemjord och kan ha en anslutning till 

systemjord via spänningstransformator, nollpunktsmotstånd, nollpunktsreaktor eller en kombination av 

dessa. Systemets neutralpunkt är alltså anslutet till ett jordtag via en strömbegränsande anordning [2]. 

Vilket system som väljs för en anläggning baseras på ett antal olika kriterier, bland annat lokala 

föreskrifter, kontinuitet som krävs, begränsning av skador som krävs, selektiv bortkoppling, 

fellokalisering, berörings- och stegspänningar, drift- och underhållsskäl med mera [3]. 

Skyddsjordning & funktionsjordning 

Det är viktigt att man skiljer på skyddsjordning och funktionsjordning. Skyddsjordning innebär att man 

jordar ett föremål för att just undvika elchock och skador, t.ex. att man jordar höljet på tvättmaskinen 

för att minimera risken ifall det blir strömförande. En funktionsjordning syftar till att bevara funktionen 

av föremål, såsom ventilavledare för åsknedslag, men får aldrig påverka eller försämra funktionen hos 

skyddsjordningar [4].  

Skyddsjordning 

En elanläggning ska ha alla utsatta delar skyddsjordade liksom alla främmande delar som vid fel, 

antingen genom induktion eller influens, kan bli spänningsförande och medföra fara för person eller 

frambringa utrustningsskada [3].  Om en utrustning skyddsjordas skall även samtidigt berörbara utsatta 

delar anslutas till samma jordningssystem. 



 

6 
 

Funktionsjordning 

Det finns inga krav eller gränser för funktionsjordning utan detta appliceras enbart där det finns ett 

behov för utrustning att ha en referensjord för funktions- och driftskäl. 

Berörings- och stegspänning 

Ofta pratar och refererar man till kraven och nivåerna för beröringsspänningen på en anläggningsdel. 

Beröringsspänningen definieras som den spänning som finns mellan två ledande delar när de ej är i 

kontakt med varandra. 

Stegspänning definieras som den spänning som upplevs med en meters mellanrum på marken när en 

punkt blir spänningssatt i marken [5].  

I figur 3 nedan påvisas zoner för hur olika strömstyrkor påverkar kroppen med tiden: 

3 

Figur 3. Tid- och strömzoner för effekten på kroppen vid AC inom 15-100 Hz 

 AC-1 där strömmen understiger 0,5 mA förefaller vanligtvis ingen reaktion 

 AC-2 mellan 0,5 mA och kurva b ger vanligtvis ingen skadlig effekt 

 AC-3 mellan kurva b och c1 ger vanligen ingen organisk skada, dock är kramp och andnöd 

sannolika när varaktigheten överstiger 2 s. 

                                                           
3
 Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Utg. 2, med kommentarer. 
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 AC-4 ovanför kurva c1 ger ökad risk för t.ex. hjärtstillestånd, andnöd och brännskador med ökad 

ström och varaktighet 

 AC-4.1 mellan c1 och c2 ger en sannolikhet för hjärtflimmer på 5% 

 AC-4.2 mellan c2 och c3 ger en sannolikhet för hjärtkammarflimmer på 50% 

 AC-4.3 ovanför kurva c3 ger en sannolikhet för hjärtkammarflimmer över eller lika med 50% 

När ett fel inträffar i en krets och jordledaren leder strömmen tillbaka till systemjord kan även andra 

icke tilltänkta delar anta en beröringsspänning som är av fara för människor och djur. Tidigare var man 

tvungen att kontrollera att ett fel där frånkopplingstiden översteg 0,4s i lågspänningssystem fick 

beröringsspänningen inte överstiga 50V. Om spänningen steg över 50V vid fel skulle felet frånkopplas 

inom 0,4s eller skulle en ytterligare skyddsutjämning installeras för att undvika fara. I och med 

elinstallationsreglerna SS 436 40 00 – 2009 finns inte kravet på beröringsspänningen längre utan har 

ersatts av större krav på korta frånkopplingstider [6]. 

Potentialutjämning 
När man potentialutjämnar något förbinder man utsatta och främmande utsatta delar för att minimera 

beröringsspänningen genom att ge en likvärdig potential för båda delar. Potentialutjämning blir allt 

vanligare i dagens elinstallationer i och med en ökande användning av digital teknik men också för att 

minska risken för elchock. Man skiljer i potentialutjämning mellan skyddsutjämning och 

funktionsutjämning.  

Skyddsutjämning 

Skyddsutjämning sker i bemärkelsen av att minimera risken för elchock av ett fel i nätet, exempelvis 

avbrott i PEN-ledaren. Förutom jordtagsledare, huvudjordningsskena ska även främmande ledande 

delar som är en del av byggnaden och är åtkomliga under normala förhållanden anslutas till 

skyddsutjämningen. Man ansluter ledande delar till en gemensam punkt, ofta neutralpunkten för 

systemet men ibland kan det vara en koppling mellan två ledande delar i sig, så att de innehar samma 

potential under såväl drift som fel.  

Man kan se en skillnad i funktionen av de delar som är skyddsjordade respektive skyddsutjämnade, men 

i praktiken kommer en skyddsutjämning att fungera i det närmaste på samma sätt som en 

skyddsutjämning; det som kan skilja sig åt, men oftast inte gör det, är ledarareor och frånkopplingstider 

vid automatisk frånkoppling men de måste alltid ligga inom bestämda frånkopplingstider för systemet. 

Alla skyddsledare skall uppfylla kraven så att de klarar maximal jordslutningsström, uppfyller villkoren 

för automatisk frånkoppling, har lämplig mekanisk hållfasthet, motstår korrosion och är tillförlitlig och 

lämplig för installationen [6]. 

En skyddsledares area kan bestämmas antingen via IEC 60494 eller med en formel som är giltig för 

frånkopplingstider upp till och med 5 s [6]: 

  
√    

 
         6 

 S är ledararean i kvadratmillimeter [mm2] 
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 I är effektivvärdet för den förväntande maximala felströmmen vid ett fel med försumbar 

 impedans i ampere [A] 

 t är bryttiden i  sekunder [s] för automatiskt frånkopplande skyddsanordningen 

 k är en faktor som beror på materialtyp, isolering och andra delars material samt 

 begynnelse- och sluttemperaturer; för beräkning av k var vänlig se bilaga 1. 

Även alla delar som förs in i byggnaden utifrån (såsom rörledningar för gas eller vatten), delar som är 

åtkomliga under normala förhållanden såsom centralvärmeanläggningar och ventilation ska 

skyddsutjämnas. Frågan om armeringsjärn i betong måste skyddsutjämnas kommer ofta upp och det är 

rekommenderat att den skyddsutjämnas men det är endast krav på detta där den är beröringsbar och 

tillförlitligt sammankopplad. Ett skyddsutjämnat armeringsjärn, även om det inte är berörbart, har visat 

sig förbättra jordegenskaperna för ett jordsystem avsevärt [7]. 

Ibland ställs frågan om t.ex. kabelstegar, dörrar med mera ska skyddsutjämnas och det står skrivet att 

alla främmande ledande delar som är en del av byggnaden och åtkomliga under normala förhållanden 

ska skyddsutjämnas [6]. Frågans ursprung kan tänkas komma från tveksamheten om vad som är en 

främmande ledande del. Definitionen för vad som anses vara en främmande ledande del som kan bli 

farligt spänningssatt vid jordfel beskrivs nedan: 

Om man antar maximal beröringsspänning och bortser från kroppsresistansen samtidigt som man sätter 

30 mA som maximal strömstyrka kan ett värde beräknas för vad som kan betraktas som främmande del 

som kan anta farlig beröringsspänning [6]: 

  
  
 

     
         7 

Där R är resistansen mellan utsatt del och ledande del i ohm [Ω], U0 är fasspänningen för angivet system 

i volt [V] och 30 mA är den maximala ström som får gå mellan utsatt del och ledande del. 

För exempelvis ett TN-system med en fasspänning på 230 V resulterar resistansvärdet i följande: 

  

   
 

     
         

Lägger man till lite av en säkerhetsmarginal anses värdet 4 kΩ vara gränsen för vad som är en 

främmande ledande del. Allting under 4 kΩ i ett TN-system av 230 V ska alltså skyddsjordas medan det 

som ligger över inte behöver skyddsjordas.  

En mindre väl formulerad sektion i potentialutjämningshandboken (kap 2.2.2) är att det för 

skyddsutjämning är tillåtet att dra en skyddsutjämningsledare till ett objekt och från detta objekt göra 

förgreningar eller ansluta flera objekt; det är dock inte tillåtet att använda vissa metalldelar som 

skyddsledare eller skyddsutjämningsledare (t.ex. vattenrör, kabelstegar, skärmar, rörliga metalldelar 

med mera). Detta kan tolkas som att det inte är tillåtet att enbart koppla en kabelstege till 

skyddsutjämning för att lättare kunna fortsätta skyddsutjämning vid en annan ände av kabelstegen, men 

det är fullt tillåtet att koppla in en kabelstege till skyddsutjämningen och fortsätta förgrena 
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skyddstujämningen i en annan ände av kabelstegen om avsikten var skyddsutjämning för både 

kabelstege och nästföljande del. 

Standarderna idag förelägger att metalliska delar som är enhetliga utan avbrott, fogar eller skarvar 

(godkända skarvar, t .ex. kabelskarvar appliceras inte) får användas för att göra avgreningar på i 

skyddsutjämningssyfte. Av denna anledning får exempelvis kabelstegar inte användas som förgrening då 

de består av flertalet skarvar och fogar. Resonemanget är att man aldrig kan garantera funktion för 

skarvar eller fogar under längre tid och därför är de ej godkända. I fallet av kabelstegar måste en 

skyddsledare dras tillsammans med kabelstegen för att få en enhetlig skyddsledare. En skyddsledare 

skall uppfylla sin funktion under hela anläggningens användning och detta kan inte garanteras med delar 

som ej är enhetliga i sin konstruktion [8]. Delar som är rörliga får ej heller användas som ledare eller 

förgrening. 
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4 

Figur 4. Exempel på godkänd och icke godkänd skyddsutjämning av en kabelstege. 

 

Skyddsutjämningen omfattar även alla metallmantlar på data-, tele och it-kablar. Skyddsutjämning av 

dessa förutsätter ett samråd med kablarnas innehavare. Skyddsutjämning skall ske på alla främmande 

ledande delar som kommer in i byggnaden utifrån där de förs in i anläggningen [9]. Kompletterande 

skyddsutjämning inne i anläggningen ska utföras för vissa elinstallationer där så fodras.5 

                                                           
4
 Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Utg. 2, med kommentarer. 

5
 Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Utg. 2, med kommentarer.  
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Kompletterande skyddsutjämning 

Kompletterande skyddsutjämning är när utsatta delar som går att beröra samtidigt ges en koppling till 

varandra för att minimera risken för elchock ifall att ett jordfel uppstår på en av de utsatta delarna [6]. 

Exempelvis kan man tänka sig två motorer med skyddsjordade kåpor som även ansluts till varandra med 

en kompletterande skyddsutjämning. 

6 

Figur 5. Kompletterande skyddsutjämning mellan exempelvis två motorer där Spb är 
kompletterande skyddsutjämningsledare och SPE1 och SPE2 är skyddsjord till respektive motor. 

Funktionsutjämning 

Funktionsutjämning sker i bemärkelsen av att minimera störningar och skapa god elmiljö. 

Funktionsutjämning beror på behovet av skydd eller funktion, t.ex. skydd mot åsköverspänningar. När 

funktionsutjämning utförs finns inget krav på ledarens färg, dock rekommenderas det att samma färg 

används igenom hela anläggningen [6].  

För stora elanläggningar förefaller ofta skyddsutjämning naturligt i TN-system och behöver sällan 

kompletteras. I producerande anläggningar finns många elkomponenter med stor störningspåverkan 

varvid funktionsutjämning har blivit en viktig åtgärd i t.ex. kraftstationer för att tillgodogöra en korrekt 

och ändamålsenlig funktion av all utrustning som ingår i systemen, exempelvis larm, skydd, 

mätutrustning, vakter med mera.  

Det finns inga krav på funktionsutjämning annat än att det kan behöva utföras för att upprätthålla 

funktion när störningar blivit för stora. Hur mycket störningar som utrustning skall tåla och hur mycket 

                                                           
6
 Elinstallationsreglerna, SS 436 40 00. Utg. 2, med kommentarer.  
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de får emittera bestäms av standarderna SS-EN 61000-6-2 och SS-EN 61000-6-4 eller i tillämpliga 

produktstandarder [4].  

Ofta tar dessa krav inte eventuellt kraftiga störningar i beaktning och detta kan ses som otillräckligt då 

långvarig drift ibland är av stor vikt. Svensk elstandard säger att anläggningen måste dimensioneras för 

bästa möjliga installationsförutsättningar för att undvika störningar under drift [4]. Detta kan tolkas som 

att man skall ha viss marginal för utrustningen innan den påverkas av ytterligare störningar än de som 

finns vid installationen. Följaktligen finns inga exakta krav utan det är snarare starkströmsförordning 

2009:22 som får anropas där det uttrycks att en anläggning skall utföras säkert och att detta ansvar 

faller på rådande för anläggningen. 

Potentialutjämnande nätverk 

När man potentialutjämnar en elanläggning kan det ibland vara av extra stor vikt att se till att inga 

potentialskillnader finns mellan utrustning som t.ex. fungerar som övervakning, skydd, larm, styrning 

eller kommunikation.  

För att åstadkomma ett bra potentialutjämnande nätverk i en byggnad är det fördelaktigt att man 

inkluderar alla stora metallytor i byggnaden; det är sällan så att alla byggnader har stora plåtytor överallt 

som finns tillgängliga och därför försöker man skapa ett nät av de fasta ledande metallkomponenter 

som finns i byggnaden (armering, rännor, stålbalkar, ventilation, rör med mera) tillsammans med 

utrustningen. Nätet blir tredimensionellt och ger ett bra skydd mot elektrostatiska urladdningar om det 

också förenas med ett överspänningskydd. Det ger också visst skydd mot elektromagnetiska 

påverkningar.  Det får aldrig påverka eller försämra personskyddet då det alltid går före.  

Vagabonderande strömmar 
Vagabonderande strömmar, eller läckströmmar som de ibland kallas, uppstår när det finns en 

potentialskillnad mellan anläggningsdel och jord; de kallas för just vagabonderande strömmar då de tar 

en väg som inte är tänkt till jord. Ibland är vägen de tar avsiktligt jordad och ibland inte, men strömmen 

är oavsett inte avsedd att ledas till jord via den kopplingen. Dessa strömmar kan ge upphov till vissa 

problem, bland annat bränder, galvanisk korrosion, skador på lager i maskiner samt försämrad EMC på 

grund av ökad förekomst av magnetfält [6].  

Vagabonderande strömmar har blivit vanligare i modern tid och detta på grund av ett mer utvecklat och 

sammankopplat jordningssystem som innefattar fler metallkonstruktioner i elanläggningarna. 

Vagabonderande strömmar kan uppmätas i nästan varenda elanläggning och är oftast inte av stor fara, 

men strömmar som är av en storlek på 0,3 A eller mer kan ge bränder i känslig utrustning och detta får 

ses som allvarligt. I vissa fall uppmäts flera ampere i vagabonderande strömmar i jordsystemet men utan 

att för den skull lösa ut något skyddssystem. T.ex. kan det vara interna potentialskillnader i ett 

jordsystem som gör att de aldrig passerar något skyddssystem och därför aldrig aktiverar något skydd 

[10]. 

Magnetfälten som finns i anläggningen blir inte mindre av ett väl utvecklat potentialutjämningssystem 

utan kommer tvärtom att öka förekomsten av magnetfält och försämra EMC [11]. 
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Det är i huvudsak i TN-C och TN-C-S system som vagabonderande strömmar är ett problem; när 

apparater bidrar med läckströmmar så tar de som sagt en oväntad väg till jord till exempel via 

jordledaren i TN-C-S system eftersom den är sammankopplad med nolledaren tidigare i installationen.  

TN-S system ger ett mycket bra skydd mot vagabonderande strömmar då strömmen inte får någon 

annan väg än neutralledaren att gå tillbaka genom eftersom neutralledare och skyddsledare är 

separerade i TN-S systemet. Det kan naturligtvis vara så att det vid t.ex. isolationsfel på en utrustning går 

vagabonderande strömmar genom jordnätet eller via en annan utrustning om det utförts 

kompletterande skyddsutjämning.  

Ett vanligt förekommande skydd idag är jordfelsbrytare i lågspänningsinstallationer. En jordfelsbrytare 

detekterar om det finns en skillnad mellan strömmen som leds till utsatt del och strömmen som kommer 

tillbaka (skillnad mellan faser och neutralledare), alltså om det ”läcker” ström någonstans. Alla uttag 

avsedda för allmänbruk (under 20 A), all flyttbar utrustning som nyttjas i utomhusmiljö samt 

gruppledningar för badrum, duschrum, bastu och våtrum skall vara försedda med jordfelsbrytare med 

maximal avvikande utlösningsström på 30 mA [6].  

Jordtag 
Den slutliga punkt dit jordfelsströmmar skall ledas är ett jordtag; ett jordtag är en fysisk förbindelse med 

sann jord som eftersöks i marken. Jordtaget kan konstrueras på en rad olika sätt, bland annat i avseende 

till ekonomi, funktion men också för rådande omständigheter i marken vid önskad plats av jordtag. 

Sann jord definieras som ett område tillräckligt långt från jordtaget att inga potentialskillnader uppstår 

mellan två punkter i området när jordtaget belastas med en ström [12]. 

Kopplingen mellan jordtaget och sann jord beskrivs att ett jordtagsvärde eller jordtagsresistans; det är 

den resistans som upplevs mellan jordtaget och den sanna jorden. Idag finns riktvärden för ett godkänt 

jordtagsvärde för lågspänningsanläggningar och dessa är 50 Ω för ytjordtag och 100 Ω för djupjordtag. 

Dessa riktvärden är till för att tillgodose kravet att ett jordtag innehar en oföränderlig jordtagsresistans i 

bemärkelsen att yttre årssäsonger, klimat och åldrande inte utvecklar ett funktionsmässigt bristande 

jordtag. Märk väl att dessa värden enbart är resistanser och inte impedanser varför den reaktiva delen i 

jordtaget inte tas i beaktning [6]. 

Jordtagsvärden för högspänningsanläggningar bestäms av tillåtna beröringsspänningar och 

frånkopplingstider [13].  

För jordning av högspänningsanläggningar av icke direktjordad typ med nominell spänning om högst 24 

kV så gäller att jordtagsresistansen bestäms beroende på kravet av beröringsspänning vid jordfel som 

återfinns i figur 11 [13]. 

För icke direktjordade anläggningar med nominell spänning över 25 kV gäller att beröringsspänningar 

och stegspänningar jämnas ut eller begränsas till samma värden som för anläggningar under 25 kV. 

Potentialen anses vara utjämnad om den inte överstiger 150 V och kopplas bort inom 5 sekunder eller 

240 V och kopplas bort inom 2 sekunder [13]. 
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För direktjordade högspänningsanläggningar (i praktiken bara 130 kV och högre) finns inga krav på 

jordtagets resistans- eller impedansvärde men praxis är att resistansvärdet skall vara under 1 ohm för 

att tillgodose de jordfel som kan uppstå [14].  Alla fel skall kopplas bort inom minst 0,5 sekunder och en 

spänning får anses utjämnad om den inte överstiger 600 V under denna frånkopplingstid [13]. 

Hur väl ett jordtag leder strömmen beror till viss del på hur bra jordtaget är kopplat till sann jord i 

marken. En sak som påverkar detta mycket är resistansen som upplevs mellan 

jordelektroderna/slingorna och marken i sig. All mark har en viss permittivitet vilket är en karaktäristik 

som beskriver hur ledande jorden är. Ju högre permittivitet desto bättre koppling får 

elektroderna/slingorna till sann jord. En stor faktor som påverkar hur permittiviteten ser ut är just 

fukthalten i marken. Ju fuktigare marken är desto bättre blir permittiviteten och kopplingen till sann 

jord.  

Två begrepp för jordtag som ofta förekommer är ytjordtag respektive djupjordtag. Skillnaden är ganska 

självförklarlig och ligger i att ytjordtaget etableras nära ytan med en kopparlina eller kopparnät just 

under frostgränsen medans djupjordtaget förläggs minst 2 meter under markytan med hjälp av 

jordelektroder vilket kan beskrivas i det närmaste som antingen kopparlinor eller rigida kopparspett som 

med kraft eller i förborrade hål förs ned i marken [5]. I de förborrade hålen har det visat sig att man med 

fördel anlägger jordelektroden tillsammans med en ledande fyllnadsmassa för att få bra förläggning till 

sann jord.  

Man skiljer på jordelektroder och jordledare i den benämning att jordledare är den som skall leda ned 

till jordtaget medans jordelektroden är den kopparlina eller nät som lagts under marken för att få 

koppling till sann jord. 

Jordtagsimpedansen kan påverka den väg strömmen tar och en av de saker som påverkar 

jordtagsimpedansen är bland annat jordelektrodens längd; ju längre elektroden är desto högre 

impedans utvecklas för höga frekvenser och påverkar därför strömmens väg. Mäts jordtaget med enbart 

resistansen i åtanke kan man få en mycket felaktig bild av hur jordtaget kommer att uppföra sig vid 

exempelvis åska. 

Själva utläggningen av jordelektroden i jordtaget kan variera stort. Allt ifrån rutnät av kopparlinor, 

kopparspett neddrivna i marken, en kombination av rutnät och spett, långa linor som sträcker sig i skilda 

riktningar och plåtar som nedförs antingen vertikalt eller horisontalt är några exempel.  

På grund av höga frekvenser som ibland uppkommer via transienter bör alltså jordtagets karaktäristik 

också utvärderas i hänseende till impedansen; vid högfrekventa strömmar så kan ett jordtag renderas 

som en mindre ideal väg och strömmen kan ta andra, farliga vägar till jord. 

Högfrekventa transienter från kopplingar i näten kan undvikas, men i synnerhet åska är transienter som 

kan orsaka stor skada. Mer om detta beskrivs under avsnittet ”transienter”. 

Enligt EBR kan man beräkna resulterande jordtagsresistans genom följande formel: 
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         8 

Där Rkrav är den tillåtna jordtagsresistansen man kan ha i ohm [Ω], Ukrav är högsta tillåtna 

spänningssättning i jordade delar enligt ELSÄK i volt [V], Ij är resulterande jordfelsström som antingen 

beräknas eller mäts [5].  

Erforderlig linlängd eller spettlängd beskrivas av följande formler:  

för beräknad linlängd vid ytjordtag         
   

              
  9 

för beräknad spettlängd vid djupjordtag        
 

              
  10 

där Llina och Lspett är längderna för lina respektive spett i meter [m],   är beräknad markresistivitet i ohm-

meter [Ωm], RB är maximalt enskilt jordtagsvärde i ohm [Ω] och Rkrav är maximalt resulterande 

jordtagsvärde i ohm [Ω] [5]. 

När flera spett parallellkopplas i ett djupjordtag multipliceras formeln med en konstant k enligt följande 

för att få resulterande jordtagsresistans: 

Tabell 1. Värdeskonstant enligt antal parallella spett i ett jordtag 

Antal 
parallella 
spett 

k 

2 0,6 

3 0,4 

5 0,25 

10 0,13 

 

Fördelningssystem 
Idag finns ett par olika typer av fördelningssystem som nyttjas. Alla innefattar trefas växelström (men 

kan även appliceras mot likström) men skiljer sig något i funktion. Enligt internationella standarden IEC 

60364 skiljer man mellan 3 olika typer av jordningssystem; TN, TT och IT. TT-system, där allt är särjordat 

lokalt, är i Sverige förbjudet på de flesta håll och då i synnerhet i industrianläggningar och ingår därför 

inte i rapporten.  

I Sverige används i huvudsak TN-system för eldistribution, och i synnerhet för allmän eldistribution där 

det enligt lag måste matas via TN-system.  Det föreligger också så att om TN-system inte nyttjas får 

endast IT-system nyttjas för industriella elanläggningar [4].  

TN-S 

TN-S systemet är uppbyggt med tre faser, en neutralledare och en jordledare separerade från varandra. 

Både neutralledaren och jordledaren kopplas direkt till systemjorden (jordtaget)och alla utsatta delar 
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jordas alltså direkt mot jordpunkten. Man kan ej sammankoppla neutral- och jordledare efter 

systemjord [6]. 

7 

Figur 6. Systembild av ett TN-S system 

Fördelen med TN-S är att man minskar risken för vagabonderande strömmar och jordströmmar vilket 

ger en god elmiljö. Induktion från kablar reduceras i och med att jordledaren inte leder någon ström och 

neutralledaren ligger tillsammans med resterande strömförande kablar i en koncentrisk ledare vilket 

skyddar mot induktion.  

Idag synes kraven för applikation av TN-S system öka mer och mer, bland annat till följd av en 

uppmärksammad elöverkänslighet i samhället. SEK handbok 427 kräver TN-S i rum som innehåller 

explosiva eller brandfarliga ämnen, liksom SS EN 60 204 – ” Maskinsäkerhet - Maskiners elutrustning” 

kräver TN-S för industrianläggningars elektriska och elektroniska utrustning och system som 

tillhör maskiner.  

Ett intressant fenomen påvisades dock efter Stormen Gudrun i januari 2005. Efter att stormen dragit 

fram och slagit ut flertalet distributionssystem för elkraften så försökte såväl företag som privatpersoner 

att koppla in reservkraft. Detta visar sig betydligt krångligare med TN-S system då jordledare och 

neutralledare är skilda från varandra.  

TN-C och TN-C-S 

TN-C systemet är uppbyggt med 3 faser och en gemensam ledare för neutralledare och jordledare, även 

kallad PEN-ledare. PEN-ledaren är direkt kopplad till systemjord och ansluter såväl utsatt utrustning som 

                                                           
7
 Voltimum, http://www.voltimum.se/news/4125/cm/f-rdelningssystem.html , hämtad 2012-06-15 

http://www.voltimum.se/news/4125/cm/f-rdelningssystem.html
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matningskretsen. En PEN-ledare kan kopplas till flera systemjordar och ger därför en bättre säkerhet ifall 

att den skulle haverera någonstans [6]. 

Detta system är mycket vanligt för lågspänningsdistribution i Sverige, exempelvis från en 

transformatorstation i ett boendeområde fram till servisen för bostäderna. Från servisen sker i Sverige i 

princip alltid en uppdelning av PEN-ledaren till en neutralledare och en jordledare och systemet övergår 

alltså till att fungera som ett TN-S system. Denna typ av övergång från TN-C till TN-S kallas för ett TN-C-S 

system. 

Det blir billigare att dra ett TN-C system än ett TN-S, i synnerhet för distributionsnät, och därför nyttjas 

denna lösning vid boendeområden. I fallet av lång distribution nyttjas enbart 3 faser via en på 

sekundärsidan deltakopplad transformator. Efter den punkt där en uppdelning av PEN-ledaren skett får 

neutralledare och jordledare aldrig sammankopplas igen [6].  

8 

Figur 7. Systembild av ett TN-C system 

                                                           
8
 Voltimum, http://www.voltimum.se/news/4125/cm/f-rdelningssystem.html , hämtad 2012-06-15 

http://www.voltimum.se/news/4125/cm/f-rdelningssystem.html
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9 

Figur 8. Systembild av ett TN-C-S system 

IT 

IT systemet grundar sig i att neutralledaren isoleras från jord eller ansluts till jord via en högohmig 

impedans. Utsatta delar kan jordas antingen var för sig, tillsammans eller till en systemjordning. Som 

regel bör ingen neutralledare distribueras överhuvudtaget. Syftet med IT systemet är att även om ett 

jordfel inträffar så ska utrustning kunna fortsätta att köras. Denna funktion visar sig användbar för 

processindustrier, sjukhus och vårdcentraler. 

I de icke direktjordade nät där nollpunktsreaktorer nyttjas parallellkopplades de med en resistans så att 

strömmen från jordfelet blir väldigt både den effektiva strömmen och den kapacitiva strömmen som blir 

av ledare. 

                                                           
9
 Voltimum, http://www.voltimum.se/news/4125/cm/f-rdelningssystem.html , hämtad 2012-06-15 

http://www.voltimum.se/news/4125/cm/f-rdelningssystem.html
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10 

Figur 9. Systembild av ett IT system 

Ombyggnationer eller nybyggnationer av elanläggningar 
I det fall att en industriell elanläggning byggs på nytt eller att en befintlig anläggning, byggd efter gamla 

föreskrifter, utvidgas eller byggs om så måste de nya bestämmelserna tillämpas på nybyggnaden, 

ombyggnaden eller utvidgningen [13]. 

I fallet av jordning gäller att alla elanläggningar som då byggs om eller nybyggs som nyttjar automatisk 

frånkoppling av matningen måste ett system för skyddsutjämning ingå. Till systemets 

huvudjordningsskena ska jordtagsledare, ledande delar som förs in i byggnaden, främmande ledande 

delar, armering i golv väggar och tak anslutas. 

Gränsen för vad som klassas som ombyggnation definieras av matningen. Om en ombyggnation eller 

utvidgning av en elanläggning är av den storlek att kopplingsutrustningen som matar anläggningens 

utrustning kräver en ny elkraftmatning ska anläggningen utföras enligt de nya bestämmelserna och med 

andra ord då förses med ett potentialutjämningsystem för skyddsutjämning. Befintliga anläggningar som 

integreras med nybyggnationen bör kontrolleras för behov av ett nytt potentialutjämningssystem för 

funktionsutjämning. 

Vid nybyggnation eller ombyggnation måste elanläggningens nya elektriska och elektroniska system 

fungera sida vid sida med såväl varandra som med befintliga system utan att störa varandra. Av 

funktionsskäl kan det därför vara nödvändigt att systemet innefattar funktionsutjämning för att 

minimera störningar och undvika potentialskillnader mellan utrustning [4].  
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Sammankoppling av gamla och nya fördelningssystem 

Ibland förefaller det så att gamla producerande anläggningar byggda flera decennier tillbaka kan ha ett 

annorlunda fördelningssystem än nya anläggningar som antingen byggs i anslutning till eller direkt i den 

gamla anläggningen. Det vanligaste fördelningssystemet fram till 1990-talet i Sverige var fyrledarsystem 

av typen TN-C med tre faser och en PEN-ledare. Att utvidga en anläggning från TN-C fyrledarsystem till 

ett TN-C-S femledarsystem, då detta är det givna systemet i dagens installationer, är inte särskilt svårt 

och går oftast att genomföra utan större problem. Ett TN-C system kan dela upp PEN-ledaren i en 

neutralledare och en jordledare och på så vis övergå till ett TN-S system. Beroende på om man vill 

omvandla en hel anläggning från TN-C till TN-C-S så får man avgöra var man vill påbörja delningen av 

PEN-ledaren till neutralledare och jordledare [15]; det är dock mycket viktigt att de aldrig 

sammankopplas igen efter att de delats. 

Det problem som kan uppstå när man gör om ett gammalt TN-C system till TN-C-S är att PEN-ledaren 

aldrig var tänkt till att bära en ström, i alla fall inte någon stark ström, under drift. I takt med ökande 

övertoner så ökar nollföljdsströmmarna och PEN-ledaren får högre belastningar. Det är därför viktigt att 

se till när man bygger om ett TN-C system att PEN-ledaren har en godtycklig area för att klara av 

strömmar i ordning med faserna.  Det finns flera fall där detta inte tagits i beaktning och det har då 

resulterat i bränder och avbrott på såväl producerande anläggningar, industrier och bostadsrätter [15]. 

Att koppla samman en anläggning av typen TN-S med en annan anläggning med typen TN-C kan vara 

knepigt. Bland annat för att jord och PEN aldrig får komma i kontakt i TN-S medan de är en och samma i 

TN-C. Lösningarna brukar vara få i sådana fall och den första är att göra om hela TN-C systemet till ett 

TN-S. Det innebär omfattande omdragningar av kabel och byte av utrustning och kan bli kostsamt [16]. 

Det andra alternativet är att skapa en neutral mötespunkt för de två systemen. Om man sätter en 

spänningstransformator med samma antal lindningar på både primär- och sekundärsidan får man en 

övergång mellan de två systemen där de kan kopplas ihop utan problem med felgående strömmar. Det 

är då mycket viktigt att man jordar neutralledaren (PEN på TN-C sidan) på transformatorn på båda sidor 

mycket noggrant och även jordledaren på TN-S sidan. Förslagsvis med ett eget jordtag vid denna 

transformator [15].  

Frånkopplingstider vid jordfel 

TN-system 

Under 1 kV 

För fel i industriella elanläggningar där matning överstiger 32 A är frånkopplingstiden satt till 5 sekunder 

eller mindre. Anledningen till den relativt långa frånkopplingstiden är följande tanke: När ett system 

matar mer än 32 A är det med högsta sannolikhet matning till utrustning och delar som är fastsatta och 

ej mobila för handkraft; de utsatta delar som finns är således konstruerade och installerade så att de ej 

med lätthet kan nås för personer och djur. När det gäller matningar under 32 A syftar man till alla 

matningar av mobila, bärbara och flyttbara saker som blir lättillgängliga för personer och djur [16]. 
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I händelse av att ett fel inträffar, oavsett funktion av matningen, gäller följande frånkopplingstider för 

spänningar i AC-nät under 1 kV där matningen understiger 32 A i direktjordade system och även icke 

direktjordade system vid dubbelt jordfel [4]: 

11 

Figur 10. Fråkopplingstider för nät med nominell spänning under 1 kV 

Över 1 kV 

För AC-nät med en spänning över 1 kV i direktjordade system gäller frånkopplingstid av högst 0,5 

sekunder [13]. Praxis går efter frånkopplingstider under 0,2 sekunder [17]. 

Detta påvisas dock nästan enbart på 130 kV direktjordade system och högre i Sverige då dessa 

överföringsnät genererar så kraftiga strömmar. Allt under 130 kV kan sägas vara av icke direktjordad 

konstruktion ned till 1 kV varefter allt under 1 kV kan sägas vara direktjordat igen. 

IT-system 

Under 1 kV 

Skulle ett fel inträffa i ett icke direktjordat system med AC-spänning och en nominell spänning under 1 

kV, antingen till jord eller utsatta delar ska systemets isolering från jord eller konstruering av jord 

därefter generera en så låg ström att frånkoppling inte är nödvändigt. Dock förutsätter denna regel att 

beröringsspänningen inte blir farlig. 

Inträffar två fel samtidigt gäller samma frånkopplingstider såsom för icke direktjordade system i figur 10. 

1 kV till 24 kV 

För icke direktjordade system med en nominell spänning över 1 kV men under 25 kV gäller följande 

frånkopplingstider beroende på anläggningsdel och beröringsspänningsnivåer: 

                                                           
11
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12 

Figur 11. Frånkopplingstider för IT-system från 1-25 kV 

Det finns ett undantag och detta är för icke direktjordade system under 25 kV där ingen luftledning ingår 

i installationen; där behöver enpoliga jordfel enbart signaleras. 

Över 25 kV 

I anläggningar med IT-system i AC-nät med nominella spänningar över 25 kV skall förhöjda 

markpotentialer jämnas ut och sker det att ett föremål blir spänningssatt så skall beröringsspänningen 

begränsas till värdena i figur 11 och följande frånkopplingstider. 

Nollpunktsreaktorer 

Idag tillämpas i större och större utsträckning en kompensering av den kapacitiva jordfelsströmmen med 

hjälp av så kallade nollpunktsreaktorer.  

En nollpunktsreaktor finns i olika upplagor men det är i huvudsak två typer man talar om och dessa är 

stegreaktorer och reglerbara reaktorer. 
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Stegreaktorer består av en induktiv komponent (spole) med reglerbart antal lindningar. Man kan alltså 

ansluta eller koppla ur antalet lindningar på spolen för att få rätt kompensering. Det blir dock aldrig 

exakt varför antalet lindningar inte kan styras minutiöst utan endast i steg. 

Reglerbara reaktorer består av en spole med reglerbar kärna; kärnan är mobil och kan därför förflyttas 

till nära perfekt precision mot felet, dock kostar de betydligt mer än stegreaktorer. Större anläggningar 

och i synnerhet distributionsnät med höga effekter nyttjar med fördel reglerbara reaktorer då dessa 

klarar höga effekter bättre [18]. 

En nollpunktsreaktors syfte är att hålla nere den totala felströmmen genom att kompensera för det 

kapacitiva strömbidraget av nätet. Det har visat sig att kapacitiva strömmar blir betydligt större i 

kabelnät än i ledningsnät på grund av sin närhet till jord [18]. 

Nollpunktsreaktorn framhåller flera viktiga säkerhetsfunktioner för större industriella elanläggningar; för 

det första hålls spänningen nere vid jordfelspunkten och för det andra så kommer, om en ljusbåge 

uppstår vid felets början, ljusbågen att självsläckas då den kapacitiva strömmen reduceras till nära noll. 

Det genererar även stabilare nät då t.ex. olika inkommande matningar faller bort från systemet 

kompenseras för. Det är dock viktigt att påpeka att avstämning eller synkronisering med systemet sker 

på ett bra och noggrant sätt så att kompenseringen inte blir felaktig [18]. 

Nollpunktsreaktorer blir vanligare och vanligare i Sverige och får beivras som en bra trend för att 

kompensera jordfel. En av de stora anledningarna till att användningen ökar är den ökade kablifieringen 

av elnäten [19].  

Jordning av producerande anläggningar 
När man  jordar större producerande anläggningar med starkström så finns olika typer av jordningar 

efter den funktion de har inom anläggningen. Man brukar särskilja jordningar för generatorer, 

jordningar för att minimera steg- och beröringsspänningar samt systemjordningar för t.ex. 

transformatorer eller ställverk. 

I elinstallationsreglerna finns enbart beskrivet kraven för matande anläggningar av lågspänningstyp; 

detta gör att utförandet för en matande anläggning av högspänningkaraktär inte finns lika väl 

standardiserat eller regelbelagt. Ofta används för högspänningsanläggningar riktlinjer eller 

rekommendationer på utförande av producerande anläggningar. Lagstiftningen är belagd så att 

Elsäkerhetsverket inte bestämmer efter punkt och pricka hur något skall utföras då detta skulle resultera 

i stora bekymmer om en olycka till trots skulle hända även om alla regler följts. Tanken är att 

anläggningen skall vara utförd på ett säkert sätt och detta kan variera vad som fodras för att 

anläggningen och anordningar skall bli säkra. Att följa väl beprövade riktlinjer, såsom Vattenfalls VAST-

regler, får ses som god elsäkerhet då de är väl beprövade och har utformats under lång tid. Om en 

myndighet skulle begränsa vilken typ av lösning som fick användas för att göra en anläggning och dess 

anordningar säkra skulle det bryta mot lagen om att en myndighet aldrig får hindra teknisk utveckling 

[14].  
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Samma regler gäller för generatorer och transformatorer, anordningar inom en anläggning i andra ord, 

som står i ELSÄK-FS 2008:1 vad gäller automatisk frånkoppling och jordningskrav av högspänningssystem 

[15]. 

Generatorer 

I fallen av ett enkelt jordfel nyttjas ofta ett nollpunktsmotstånd mot generatorn så att felströmmen blir 

låg; när dubbla jordfel sker kan anläggningarna anta extremt höga felströmmar (från 10-100 kA) och 

därför krävs utförlig jordning av generatorerna. Ledaren måste dimensioneras så att de tål de 

felströmmar som kan genereras vid dubbelt jordfel. Det måste också tas i beaktning att jordledaren bör 

dimensioneras för den tid det tar att få primärskyddet att lösa ut; detta för att undvika orimliga areor på 

ledarna [20].  

När kraft överförs från generatorn till transformatorn som vidare matar ut mot nätet så finns alltid 

problemet av induktion; stora strömmar påträffas i fasledarna från generatorn ger upphov till 

inducerade spänningar i såväl skärmar som fästningskomponenter som t.ex. kabelstegar. Beroende på 

hur överföringen konstruerats (kablar, durescaskenor, blanka skenor med mera) så kommer 

skärmningen se lite annorlunda ut och det är viktigt att försöka eliminera spänningen mellan skärm och 

jord. 

Ibland jordas skärmarna på två ställen (start och slutpunkt) och detta ger upphov till en ström som flyter 

i skärmen men kan anses nödvändigt då långa ledare med endast en jordpunkt på medföljande skärm 

ger upphov till kraftigt ökad potential mellan skärm och jord ju längre man kommer från jordpunkten. 

Det kommer att uppstå förluster när en ström flyter i en skärm och dessa kan vara rätt stora, ju större 

area på skärmen desto större förluster brukar det bli [20]. 

Transformatorer 

Det som kan särskilja jordningen av en transformator är bland om den är placerad ovan eller under jord 

och om den är direkt- eller icke direktjordad.  

När en transformator är belägen ovan jord är det ofta önskvärt att dra två ledare till jordlinenätet för att 

få en god kontakt och bra distribution av potentiella felströmmar i jordlinenätet. Ligger transformatorn 

under jord så behövs inte två ledare då en enskild ledare i sig ligger under jord fram till jordlinenätet.  

Vid väldigt höga spänningar (130 kV och uppåt där direktjordning råder) är det önskvärt att se till att 

kopplingen från nollpunkten till jordtaget är installerad via en isolerad kopparskena på transformatorn; 

detta för att inte riskera att transformatorn skadas vid jordfel med mycket höga strömmar. Mindre 

transformatorer har i regel endast kablar som är fast förlagda till nollpunkten. 

Utomhusställverk  

De flesta producerande anläggningar har ett utomhusställverk som distribuerar elen; ett vanligt 

förekommande problem är just galvanisk korrosion mellan koppar och en oädlare metall.   

Galvanisk korrosion förekommer väldigt ofta i utomhusställverk eftersom marklinenätet och 

jordelektroderna är av koppar och utgör ett galvaniskt element mot andra metaller som de är förbundna 

till. Marklinenätet är ett symmetriskt rutnät av kopparlinor kopplat till spett av koppar i hörnen av nätet 
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(jordelektroder) som grävts ned i marken i ställverket för att ge en jämn spänningsfördelning samt 

eliminera höga beröringsspänningar [21]. 

När koppar och en oädlare metall blir förbundna så uppstår en ström och oädlare metaller än koppar, 

såsom bly, zink och järn fräts bort och ger upphov till konstruktionsskador. Hur stora skador som uppstår 

beror på strömmen som går i kretsen och denna bestäms av resistansen i kretsen. En tumregel är 35 kg 

bly, 12 kg zink och 10 kg järn per år vid galvanisk korrosion i utomhusställverk [20]. 

Det viktigaste åtgärderna för att motarbeta galvanisk korrosion är att se till att inga konstruktioner som 

är kopplade till marklinenät eller jordtag av andra metaller än koppar förläggs helt isolerade från 

marken. Alla kablar som förläggs intill en kopparlina bör vara isolerade och om kabeln har en järnmantel 

kan det vara fördelaktigt att ha ett avstånd på 0,5 meter till närmaste kopparlina [20].  

Att försätta stålkonstruktioner direkt i marken i utomhusställverk kan visa sig ödesdigert och ska 

undvikas helt och hållet. Vid mycket fuktig och korrosiv mark, till exempel vid kuster, kan det uppstå 

korrosion flera hundra meter från ställverket. Stålkonstruktioner bör gjutas in i betong eller monteras 

mot betongfundament som sticker upp ovan jord [20]. 

Alla kopplingar från en metall annat än koppar till en annan koppardel bör undvikas helt under marken. 

Kopplingarna bör göras väl ovanför marken och den oädlare metallen bör isoleras så att ett avstånd i 

mark på minst 1-2 meter erfordras. Ibland har tanken om ett gnistgap implementerats; detta är en liten 

brygga mellan de två metallerna, t.ex. vid sammankoppling av topplina till marklinenät, som ger upphov 

till att strömmen kan hoppa över det lilla gapet vid jordfel men sedan ska slockna när felet försvinner. I 

högspänningsanläggningar och i synnerhet i utomhusställverk har det visat sig mycket svårt att få ett 

gnistgap som möjliggör bryggning vid jordfel men sedan slocknar; ofta drivs strömmen vidare av 

induktionsspänningar som råder under normal drift [20]. 

En viktig skyddsdel för alla ställverk och transformatorer är ventilavledare. Ventilavledare fungerar så att 

de känner av om en kraftig spänningshöjning sker och ”öppnar” då för strömmen att ta en annan väg 

och undvika skador på utrustning och anläggning. I praktiken består en ventilavledare av ett ämne som 

har ett starkt spänningsberoende karakteristik. Förut nyttjades kiselkarbid som ventilavledande ämne 

men idag är zinkoxid den klart dominerande; detta på grund av den icke-linjära relation zinkoxid har 

mellan avledningsförmåga och strömstyrka [22]. 

När man placerar ut ventilavledare är det viktigt att tänka på att de placeras så nära transformatorn som 

möjligt och helst ska de finnas på både primär- och sekundärsidan. En ventilavledare bör alltid placeras i 

en transformators neutralpunkt om den är tillgänglig och inte direktjordad [22]. 

Hinder och inhägnad 

En producerande högspänningsanläggning har som tidigare nämnts ofta ett utomhusställverk eller 

komponenter av öppet utförande och alla anläggningar av öppet utförande måste vara gjorda så att det 

försvårar och hindrar obehörigt tillträde men ändå ger möjlighet för besiktning och underhåll av behörig 

personal (skydd mot direkt beröring av alla spänningsförande delar, grundisolerade delar och delar som 

anses kunna anta farlig spänning). Det måste finnas yttre stängsel runtom den öppna anläggningen och 
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där det inte går måste skyddsanordningar installeras. Master, stolpar och torn kräver inte stängsel då 

dessa anses vara otillgängliga för allmänheten [3]. Olika typer av skyddsanordningar kan vara skydd 

genom kapsling, skyddsskärmning, hinder eller placering utom räckhåll. 

För utomhusanläggningar måste tillträde förhindras genom en yttre inhägnad som ska ha sådan höjd 

och vara utförd så att den avskräcker klättring. Höjden kan variera bland annat beroende på om det sker 

mycket snöfall på platsen; detta kan fodra betydligt högre inhägnad [3]. Alla yttre inhägnader får klassas 

som främmande utsatt del då jordlinor och jordtag i marken kan spänningssätta inhägnaden och de 

måste därför skyddsjordas med enhetlig medföljande ledare eller godkända skarvar.  Höjder och avstånd 

till inhägnad, skärmar och hinder finns bifogade i bilaga 2 och 3.  

Störningar 
Störningar förekommer hela tiden på alla elsystem; ibland stora och ibland små. Det har alltid funnits 

störningar på elnätet så länge som elnätet funnits. Definitionen av en störning kan tydas till ett förlopp 

som begränsar, utökar eller förändrar det naturliga förloppet. Störningar kan således förorsakas av 

många olika saker. Ett par exempel på störningar som är frekventa i elnätet är spänningsförändringar, 

över- och mellantoner, transienter (åska, till och frånslag av brytare i elkraftsystem med induktiva 

laster),överslag, kortslutningar med mera.  

Ofta refereras till funktion av zonindelning av en anläggning för att kunna minimera störningar inom 

varje zon och erhålla en god elmiljö, dock är detta endast en rekommendation enligt svensk elstandard 

och inte något krav. Det som föreligger för störningar inom varje anläggning är att en anläggning skall 

vara säker och detta faller på rådande för anläggning. Det är sagt att anläggningen skall vara säkert 

utförd vilket innebär bland annat funktion av skydd men också störningseliminering i allra högsta grad 

[22]. 

Hur mycket en utrustning får störa och ska vara immun mot går isär lite; idag gäller det att SS-EN 61000-

6-2 och SS-EN 61000-6-4 anger gränserna för hur mycket en utrustning får emittera och vilken nivå av 

immunitet den skall ha, men ibland gäller tillämpliga produktstandarder istället beroende på vilken typ 

av utrustning det är som nyttjas [4]. Eftersom störningarna blir fler och fler, särskilt av typen övertoner 

från olinjära laster (läs mer i kommande kapitel ”övertoner”), så behövs åtgärder för att stävja och även 

minimera dessa störningar. 

Dagens standarder tittar på att störningarna skall vara låga nog för att inte påverka analog 

radioutrustning, och när en digital apparat istället installeras eller ersätter den analoga uppstår problem; 

möjligtvis inte direkt men då med tiden [23].  

Nya standarder behövs för att komma till rätta med problemen, och det blev nyligen föreslaget i Martin 

Lundmarks avhandling vid LTU om övertoner att man bör skilja på standarder för immunitet och 

standarder för emission. De skall relateras till varandra genom ett så kallat ”hosting-capacity” koncept. 

Detta innebär att ett systems sammanlagda störningar inte får överskrida gränsen för immunitet. Både 

emissions- och immunitetsstandarderna måste vara satta så att chansen att immunitetsgränsen nås är 

tillräckligt liten [23]. 
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Figur 12. "Hosting-capacity" förhåller antalet apparater samt den sammanlagda mängden 
störningar mot immunitetsgränsen för systemet 

Enligt SS-EN 50522 skall ett jordsystem undvika skada på utrustning på grund av överdriven ökad 

potential och potentialskillnad inom ett jordsystem och i banor som inte är avsedda för att leda 

felströmmar [12]. 

Transienter 

Transienter kallas de förlopp där spänningen snabbt och kraftigt stiger för att sedan snabbt återgå och 

kallas även för spänningsspikar. Transienter kan komma direkt i ledaren eller genom en inducerad 

transient från transienta magnetfält vid exempelvis kortslutningar. Man brukar skilja på 

impulstransienter och oscillerande transienter.  

Impulstransienter kan beskrivas som en kortvarig och kraftig spik, antingen positiv eller negativ, som 

som påverkar spänningen.  Oscillerande transienter är snabba förändringar av polariteten på spänningen 

eller strömmen som kan vara snabba eller längre pågående förlopp. 

Det som orsakar spänningspikar är bland annat åska, jordfel, induktion från generatorer eller 

transformatorer, in och urkoppling av utrustning (olinjära laster) eller start och stopp av utrustning. Att 

skydda sig mot transienter i industriella elanläggningar är av särskilt stor vikt där felsystem, larm, 

mätsystem och olika vakter förekommer av digital natur som är känsliga för potentialskillnader. Man 

pratar idag ofta om funktionsutjämning snarare än skyddsutjämning i industriella elanläggningar; detta 
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är för att det är funktionen av olika system i anläggningarna som måste utföra sin funktion korrekt och 

överskådligt med tiden [16]. 

Transienter kan innehålla stora mängder energi eller små; de med mycket energi kan ge upphov till 

överslag mellan ledare och annan utsatt del vilket kan göra stor skada lokalt. En transient med låg 

energi, t.ex. kopplingstransienter, kan tack vare den låga energi färdas lång väg (ibland upp till 80 mil) 

utan att ge upphov till överslag och påverkar i den ordningen mycket mer utrustning som kan ta skada 

och ger på så vis en mycket utbredd skadeeffekt. 

Skydd mot kopplingstransienter 

Ett sätt att undvika skador från kopplingstransienter är att nyttja modern teknik såsom ABB Switchsync 

controller. Switchsync synkroniserar spänningen från ena sidan till andra när kopplingen av en brytare 

sker. Efter att kopplingen initierats uppstår en transient eller deformation av spänningen och Switchsync 

jobbar då genom att ta fram rätt referenspunkt för inkoppling (inom millisekunder) och lägger då över 

spänningen i korrekt fasföljd utan en påverkande transient [24]. 
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Figur 13. ABB Switchsync lägger över spänningen efter att ha synkroniserat nollpunkten för rätt 
inkoppling utan transient 
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Figur 14. ABB Switchsync i användning vid inkoppling av ett kondensatorbatteri på 72 kV. a. visar 
en koppling utan hjälpmedel och b. visar en koppling med Switchsync; lägg märke till att den 

annars störande transienten elimineras i b. 

Transienter som uppkommer till följd av kopplingar i nätet kan undvikas med modern teknik och det är 

därför inte de som bör skapa störst oro för kraftbolagen. De transienter som ej kan kontrolleras på 

samma sätt förekommer i samband med åska. 

Åska 

Åsknedslag är inte ovanliga inom elnätet och de transienter som uppstår till följd av ett åsknedslag är 

högfrekventa och energirika transienter. Åskskydd i form av ventilavledare och åskledare används 

frekvent för att förebygga störningar från åsknedslag.  

Typiska åsknedslag i Sverige uppbringar spänningar mellan 10-100 MV, strömmar mellan 5-100 kA och 

ger i snitt 3 urladdningar för varje blixtkanal [25]. Stigtiden för en blixt, alltså tiden tills blixten nått sin 

fulla strömstyrka, varierar mellan 1-25  s. Falltiden eller halvvärdestiden, alltså tiden då blixten gått från 

största strömstyrka till 50 % av sin styrka varierar mellan 50-1000    [26]. Det är viktigt att påpeka att 

det mesta av energin i åsknedslaget övergår till värme i kanalen mellan molnet och nedslagspunkten, 

liksom i själva nedslagspunkten. En tabell från rapporten ”Jordningar – verifieringar ur ett 

impedansperspektiv”, 2010, visar på strömmens styrka efter de frekvenser som påfinns i åsknedslag, där 

I0 är blixtströmmens toppvärde i ampere [A], η är en korrektionsfaktor som är enhetslös, :   är 

strömmens stigtid i sekunder [s] och    är strömmens falltid i sekunder [s]: 
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16 

Figur 15. Blixtströmmens styrka efter frekvens, enligt IEC 62305-1 

Det snabba förlopp som blixttransienter är innehåller också många olika frekvenser och de flesta av hög 

frekvens; detta innebär att strömmen för en enskild frekvens kan tyckas ganska låg enligt figur 15, men 

eftersom blixten består av flera frekvenser måste man sammanställa alla frekvenser för en total 

strömstyrka och detta genererar ändå höga strömmar uppemot 10 kA eller mer [27]. Nedan i tabell 2 

redovisas sannolikheten för strömstyrkan i en blixt enligt SS-EN 62305. 
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Tabell 2. Sannolikheten för strömstyrkan i blixtnedslag med strömmen i kA och sannolikheten i 
kvot av 1. 

17 

På grund av höga frekvenser uppstår också förträngning i de ledare som ska fungera som åskskydd och 

fenomenet ger alltså kraftigt försämrad ledningsförmåga i ledarna varvid det löper större risk att 

strömmen tar en annan väg till jord än åskskyddsledaren. 

Ett annat element av problem för de högfrekventa blixtströmmarna är impedanspåverkan. Impedansen i 

en ledare är i allra högsta grad frekvensberoende och ju högre frekvenser som spänningen har desto 

högre blir impedansen på grund av ett stort tillskott till reaktansen (kapacitansen går mot 0). 
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Resistansen förblir opåverkad, kapacitansen blir 0 men reaktansen ökar dramatiskt och tillsammans 

bildar resistansen och reaktansen ett mycket högohmigt impedanstal. Detta ligger till stor nackdel för 

åskavledare då de skall klara av att ge åsknedslaget ”fri väg” till jordtaget men vid höga frekvenser kan 

strömmen ta helt andra, potentiellt farliga, vägar till jord på grund av impedanspåverkan. 

Nedan i figur 16 visas påverkan på en ledare av längden 1 m med både impedanspåverkan och 

förträngning till följd av frekvensen. Tidigare har praxis varit att jordtag bedöms utefter det 

resistansvärde som uppmäts till dem och inte impedansen [28]. Detta praxis är fortfarande nästan 

uteslutande den metod som används och det kan visa sig ödesdigert att inte ta impedansen i beaktning 

istället då den är starkt frekvensberoende. 

 

Figur 16. Impedansens frekvensberoende illustrerad med hänsyn till strömförträngning för en rund 
ledare av längden 1 m 
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På grund av den mer invecklade påverkan från frekvensinnehållet i blixten behöver inte en stark blixt 

vara värre än en svag blixt med kort stigtid. Det är stigtiden som ger blixten väldigt höga frekvenser och 

ju kortare stigtiden är desto högre blir frekvenserna och desto större blir innehållet av höga frekvenser; 

detta gör att impedansen kan öka dramatiskt i jämförelse med en stark blixt och därav ge skador. 

I svensk elstandards handbok för potentialutjämning industriella elanläggningar påpekas att ledare för 

strömmar som har högre frekvenser, generellt över 1 kHz och högre, bör ha så kort längd som möjligt för 

att undvika stor induktans. Åska kan liknas en högfrekvent ström men åskledare dimensioneras sällan 

för att undvika stor induktans. Enligt svensk elstandard bör längden aldrig uppgå till mer än 5 gånger 

ledarens bredd [4]. Ledaren kan geometriskt vara ett spett, en ledningsstolpe eller ett nät av 

konstruktioner för att åstadkomma en tillfredsställande kvot mellan bredd och längd.  

Egentligen står inget specifikt i reglerna om att man måste ta hänsyn till impedansen men det står klart 

och tydligt att ett jordsystem måste klara av att distribuera och avleda en felström utan att överskrida 

sin mekaniska design [12]. Att en ledare inte klarar av att leda högfrekventa strömmar pga. 

impedanspåverkan kan tolkas som en mekanisk begränsning. 

Att försöka förutse vägen för en blixtström är alltid svårt, men en tumregel är att strömmen alltid tar 

den lättaste vägen varför impedansen inte får bli för hög i åskledaren. Man kan ge en idé av hur höga 

strömmar som kommer att påverka utrustning och delar som är sammankopplade till samma jordsystem 

som åskledaren. Enligt SS-EN 62305 kan strömmen för en sammankopplad del eller ledare beskrivas av 

följande formel: 

          11 

Där IF är den ström som blir relevant för varje extern del eller ledare i ampere [A], ke är en 

fördelningsfaktor av strömmen till externa utsatta delar eller ledare, I är strömstyrkan i blixttransienten 

[27].  

Fördelningen av strömmen beror på fördelningsfaktorn ke som varierar beroende på om installationen 

ligger ovan eller under jord och består av följande: 

                                            
 

            
  
  

 
  12 

                                           
 

            
  
  

 
  13 

Där Z är den konventionella impedansen till jord för jordsystemet i ohm [Ω], Z1 är den konventionella 

impedansen för delar eller ledare förlagda under marken till jord i ohm [Ω],  Z2 är impedansen från  

respektive del eller ledare ovan marken i träffpunkten till jord i ohm [Ω], n1 är antalet externa delar eller 

ledare förlagda under marken, n2 är antalet externa delar eller ledare förlagda ovan marken. 

Externa delar eller ledare kan beskrivas som alla ledande delar som går in eller ut ur anläggningen som 

bör skyddsjordas såsom rör, kablar, skärmar, trummor med mera som kan leda del av en felström 

orsakad av en blixt. 
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Denna formel (11) visar också att ju lägre kvoten är mellan impedansen till jord för blixten och 

impedansen för externa delar till jord desto lägre ström kommer externa delar att utsättas för.  

En stor påverkan till de konventionella impedanserna är resistiviteten i marken, alltså den karaktäristiska 

resistansen som upplevs i olika material per meter, och nedan i figur 17 finns några jordtypers 

resistivitet beskrivna: 

18 

Figur 17. Resistivitet och konduktivitet för olika material 

Typiska värden för markresistivitet i Sverige finns illustrerade i figur 18 nedan: 
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 Daniel Farvardini, Modellering med programmet RES2DINV för bedömning av bergkvalité från resistivitet och 
inducerad polarisation, University of Gothenburg, 2010 
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19 

Figur 18. Markresistivitet i Sverige 
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 EBR, Jordningskonstruktioner för distributionsnät och nätstationer 0,4-24 kV, Maj 2010 
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Nedan i tabell 3 visas värden på konventionella impedanserna Z och Z1 efter resistivitetsvärden för olika 

marktyper och skyddsnivåer för åskskydd (dessa bestäms av hur kraftigt skydd som skall installeras): 

Tabell 3. Konventionella impedanser Z och Z1 efter markens resistivitet 

20 

Det finns många saker som påverkar fördelning av strömmen över ett jordsystem; bl.a. kabellängd, 

impedanser av neutral och fasledare, jordtagsimpedans och närliggande producenter/konsumenter på 

nätet för att nämna några. Av denna anledning är denna formel (11) enbart en fingervisning och inte 

något man bör använda som grund för beslut kring jordsystemet. 

För att se definitionerna/värdena för varje åskskyddsnivå (LPS I-IV) se tabell 4 nedan: 
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Tabell 4. Värden för åskskyddssystem nivå I-IV 

21 

Sannolikheten att blixtnedslagen som träffar ligger under värdena för åskskyddssystem nivå I är 99% 

[27]. 

Övertoner 

Det svenska elnätet har en grundfrekvens på 50 Hz; polariteten växlar 50 gånger per sekund och kan 

liknas vid en sinuskurva som svänger 50 gånger på en period. Övertoner är spänningar och strömmar 

med andra frekvenser än 50 Hz som förvränger och distorsionerar sinusvågens form. Det är oftast de 

heltalsmultipplar av grundfrekvensen som nämns i störningssammanhang, t.ex. 100 Hz, 150 Hz, 200 Hz 

etc. och dessa kallas för harmoniska övertoner.  
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Dessa övertoner kommer från så kallade olinjära laster som t.ex. svetsutrustning, datorer, 

lågenergilampor, frekvensomriktare med mera. Användningen av switchar och tyristorer med mera 

inom elektroniken har blivit omåttligt populärt de senaste decennierna och det är detta som gjort att 

störningarna från övertoner blivit så stora idag. När ström och spänning hackas upp (pulseras) så ges 

upphov till snabba frekvenser och de breder ut sig på nätet (distorsioner); distorsionerna i sig kommer 

påverka annan utrustning i lite olika avseenden. 

Ofta tänker man sig en besparing av energi genom att använda dioder, tyristorer, triacer med mera för 

att få en effektiv och precis användning av den energi som verkligen bara är nödvändig. Idag syns dock 

att stora problem uppstår från övertoner på även väldigt stora elanläggningar och tyds bli väldigt 

kostsamt de kommande åren [29].  

När väldigt många strömmar av olika frekvenser läggs ihop får man en nästan ren fyrkantsvåg på 

spänningen; vilket idealiskt ska vara en jämn och balanserad sinuskurva. I figur 19 nedan illustreras 

effekten av flera distorsioner (förändringar från grundläget av spänningen) läggs samman: 

22 

Figur 19. Spänningsändring vid summering av flera distorsioner 

Övertoner ger bland annat upphov till effektförluster då frekvensen inte är optimala 50 Hz såsom all 

utrustning dimensioneras för. Utrustningen kan pga. detta därför inte nyttja den energi som finns inom 

den frekvensen och den går förlorad från den tilltänkta funktionen; energin försvinner dock inte utan 
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kan ofta bli värme i t.ex. generatorer och motorer vilket leder till att utrustningen tappar i 

verkningsgrad.  Övertoner ger också upphov till driftstörningar och skador på elektronisk utrustning 

liksom att de utgör en brandrisk då utrustning kan haverera till följd av dem. Skenor och brytare kan bli 

överbelastade till följd av övertoner liksom transformatorer kan bli överhettade och man kan tvingas 

sänka effektuttaget på transformatorn radikalt; ibland ända ned till hälften av det tidigare effektuttaget 

[30].  

En av de absolut vanligaste bränderna är överhettning av kondensatorer som faskompenserar i olika 

sammanhang; t.ex. lysrörsarmatur, kondensatorbatterier med mera [31].  

Sammantaget ger övertonerna påverkan mot impedansen i ledarna, om än små i enskilda fall, men kan 

över det hela taget ge upphov till stora effektförluster inom elnätet [32]. 

Alla harmoniska övertoner får en viss fasföljd till spänningen i grundfrekvens och denna varierar 

beroende på vilken heltalsmultipel av grundfrekvensen (vilken ordning av harmonisk överton) det är. 

Nedan i tabell 1 finns beskrivet vilken fasföljd olika harmoniska övertoner får: 

Tabell 5. Fasföljder vid olika harmoniska övertoner 

Fasföljd Nummer av harmonisk överton 

+ 1 4 7 10 

0 3 6 9 12 

- 2 5 8 11 

 

De heltalsmultiplar som är av en faktor tre ger en fasföljd av nollkaraktär och summeras i nolledaren i 

trefasnätet; dessa ger upphov till strömmar i nolledaren och ibland kan dessa strömmar bli måttligt 

kraftiga. 

I äldre elinstallationer med 4-ledarsystem (t.ex. TN-C) dimensionerades systemet så att PEN-ledaren 

alltid var av mindre area än fasledarna; detta för att strömmarna tog ut varandra i nollpunkten och PEN-

ledaren skulle som regel inte ha någon ström gående i sig. Dagens harmoniska övertoner, i synnerhet 

övertonen av 3:e ordningen har visat sig ge mycket kraftiga strömmar i dessa PEN-ledare och det är inte 

ovanligt att bränder orsakas till följd av dessa strömmar. Ökningen av övertoner i elnäten har blivit så 

kraftig att äldre elinstallationer idag kan vara otillräckliga för rådande omständigheter [15]. 

Slingor i jordsystem 
Det förekommer ofta slingor i jordsystem, vare sig det gäller skyddsjordning, skyddsutjämning, 

funktionsjordning eller funktionsutjämning; det har varit en återkommande fråga vare sig slingor ska få 

finnas eller inte och det finns tyvärr inget enkelt svar på detta. 

Slingor i jordsystem kan absolut orsaka problem; om två punkter med olika potential sammankopplas 

kan man få jordströmmar som både kan vara farliga för personer men också som kan orsaka flertalet 
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skydd att lösa ut, såsom jordfelsbrytare, lastskydd med mera och de kan även ge upphov till störningar 

på utrustning. 

Exempelvis skyddsjordas ibland kabelskärmar mellan två ställverk på båda ändar av kabeln; detta ger 

upphov till strömmar i skärmen om potentialerna inte är exakt lika vid båda ställverk och man kan då få 

en utlösning av primärskyddet för jordfel i kabeln. 

När man konstruerar jordsystem för elanläggningar är det fördelaktigt att konstruera radiella jordsystem 

där man avgränsar jordningen av ett visst system till en jordpunkt för att undvika potentialskillnader. 

Med radiella jordsystem minimerar man också behovet av att skydds- och funktionsutjämna systemet 

[33]. 

Det är högst individuellt för den plats där man skall utföra ett jordsystem vad för konstruktion som är 

användbar. Har man t.ex. två jordtag som är nära varandra och de visar sig hålla samma förhållande till 

sann jord så blir ett radiellt system inte viktigt. Man kan förslagsvis även koppla ihop två jordtag innan 

man ansluter dem till en jordbock/jordpunkt i elanläggningen för att undvika strömmar i 

elanläggningens jordsystem. 

Såsom beskrivits tidigare så är det rekommenderat enligt svensk standard att potentialutjämning sker i 

form av ett tredimensionellt nät, detta för att få samma potential överallt även om det kan ge upphov 

till vissa jordströmmar [6]. Ett tredimensionellt nät blir också en typ av faradays bur; en inneslutning 

som har hål mindre än våglängden på strömmarna/störningarna som försöker ta sig in. Det betyder att 

det alltså blir ett skydd mot störningar med våglängder större än öppningarna. 

Den plats där slingor bör undvikas helt och hållet är i producerande anläggningar med kraftiga strömmar 

i närheten till överföringen från t.ex. en generator. De kraftiga magnetfälten kring de skenor som leder 

strömmen från generatorn kan ge upphov till mycket kraftiga strömmar som drivs runt av magnetfälten 

från skenorna [20].  

En efterföljande tanke när man pratar om jordfelsströmmar är ofta om man verkligen skall skydds- 

och/eller funktionsjorda/utjämna alla metallföremål i en elanläggning. Detta behandlas i diskussionen. 

Metod 

Uppbyggnad av jordsystemet vid G5 i Stornorrfors 
En enkel schematisk ritning över hur jordsystemet är sammankopplat kring G5 ses nedan i figur 20: 
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Figur 20. Schematisk bild över jordlinenätet vid G5:ans kraftstation 

Ett nytt jordtag byggdes vid transformatorn (6/10 kV) utanför G5:ans byggnad för att tillgodose 

jordningsbehoven vid G5:an. En lina drogs från jordbocken i G5:ans hus upp till observationshuset vid 

intaget.  Vidare utfördes en koppling från jordbocken i observationshuset till dieselbyggnadens jordbock.  

Där dieselbyggnaden står idag fanns tidigare ett ställverk för distribuering ut på det allmänna 

distributionsnätet men revs senare (oklart vilket år). Det jordtag som fanns i ställverket lämnades kvar i 

marken och nyttjades som jordtag för den nya dieselbyggnaden samt som jordtag för de ventilavledare 

som finns installerade på luftledningen som går ut på det allmänna distributionsnätet i närheten. En 

komplettering utfördes 2004 för jordtaget vid dieselbyggnaden med en 60 meter lång hjälpjord. Denna 

är också ansluten till jordbocken i dieselbyggnaden. 

Mätmetoder för jordtag 
För att få en uppfattning om ett jordtags kapacitet till att leda felströmmar kan man mäta den resistans 

som upplevs mellan sann jord och jordelektroder. Det är även av stort intresse att mäta impedansen vid 

högre frekvenser för att få en uppfattning om jordtaget klarar av t.ex. blixtströmmar.  

Mätningar av jordtag gjordes vid jordbock i dieselbyggnad, på jordledare på transformator T1 utanför G5 

kraftstation och på jordbock inne i generatorrummet i G5 kraftstation. 

Mätinstrument 

Instrumentet som användes var en Chauvin Arnoux CA 6472. Instrumentet kan nyttja flera olika metoder 

t.ex. trepolmetoden, trepol svep och högfrekvensmetoden.  
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Instrumentet kan mäta jordtagsvärdet uppåt, nedåt och även resulterande jordtagsvärdet när flera 

jordtag finns ihopkopplade. Mätinstrumentet kan mäta över flera frekvenser från 41 Hz upp till 5 kHz. 

 

Trepolmetoden 

Vid alla jordtagsmätningar idag, officiella eller inte, tas alltid resistansen i beaktning. Enbart resistansen 

kallas för jordtagsvärdet och beskriver alltså kopplingen till sann jord (man kan på bryskt sätt säga att 

man vill ha ett så lågt värde som möjligt för att ge strömmen ”lättaste” vägen mot just jordtaget).  

Trepolmetoden mäter just resistansen för jordtaget och nyttjas framförallt för jordtag i 

lågsspänningsanläggningar där det finns riktvärden för vad jordtagsvärdet bör vara. 

I högspänningsanläggningar är det också intressant att veta jordtagsvärdet men det är betydligt mer 

kritiskt att värdet ligger väldigt lågt och den största vikten ligger vid snabb frånkoppling och låga 

beröringsspänningar snarare än ett bra jordtagsvärde. I direktjordade högspänningsanläggningar (130 kV 

och uppåt) uppgår jordtagsvärdet ofta till 0,5 ohm eller mindre [17].  

Mätningen med CA 6472 utfördes genom att två referenselektroder, RS och RH, placerades minst 30 

meter ifrån varandra i marken för att ge en referens och mätelektroden RE placerades vid önskad 

mätpunkt (t.ex. jordbock i dieselbyggnad, nedledare på transformator, jordbock i generatorbyggnad 

etc.). Det säkerställdes att referenselektroderna fördes ned i marken minst 30m ifrån mätpunkten också.  

Instrumentet ställdes in på ”3 poles” med ratten enligt figur 21 nedan: 
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23 

Figur 21. Inställning för mätning av jordtagsresistans och impedans. 

24 

Figur 22. Uppställning av trepolsmetoden med CA 6472 

De två referenselektroderna fungerar som referenser till jord och beror av markresistiviteten i området. 

Ju lägre markresistivitet som råder desto bättre kommer mätvärdena att bli; resistanserna för 

referenselektroderna får inte bli för höga då de riskerar att ge större mätfel. Fuktig mark är att föredra 

och man kan även själv komplettera med vattning för att få fram bra markresistivitet. 
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En tabell över mätfelets variation beroende på uppmätta resistanser finns illustrerad nedan i tabell 6: 

Tabell 6. Mätfel beroende på uppmätta resistanser och frekvenser. pt står för points och betyder 
värdesiffror. 

25 

Mätmetoden sattes att mäta resulterande jordtagsvärdet för jordtaget då sammankoppling skett med 

andra jordtag. En ström över spänningen 32 V skickas ut mot jordtaget för att mäta jordtagsvärdet vid 

128 Hz. Mätningen sker vid 128 Hz för att undvika störningar från spänningar kring 50 Hz som kan 

förekomma från elnätet när det är ett idrifttaget jordtag [34]. 

När man mäter med jordtaget fortfarande inkopplat mot nätet så får man det resulterande 

jordtagsvärdet vilket i sann bemärkelse är den som är mest intressant; det är detta värde som kommer 

att upplevas av de felströmmar som genereras. Vid mätningar för jordtagsvärdet uppåt eller nedåt så 

krävs separering av jordelektroden som förbinder till jordtaget. 
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Figur 23. Uppställning av CA6274 för mätning av jordtagsresistans och impedans. 

Trepol svepmetoden 

Trepol svepmetoden har exakt samma uppställning som trepol metoden men skiljer sig åt i de strömmar 

den mäter med. Trepol svep mäter inte bara vid 128 Hz utan hela vägen från 41 Hz upp till 5078 Hz. 

Genom att variera frekvensen på spänningen den mäter över så mäter trepol svep jordtagets impedans 

och hur den förändrar sig i samband med högfrekventa strömmar. Detta är intressant för såväl 

högfrekventa kopplingstransienter men också för blixtnedslag.  

Genom att ha jordtaget inkopplat mot nät även vid denna mätning så får man den resulterande 

impedansen vilket är viktigt i hänsyn till blixtnedslag. Ratten ställdes även denna gång på ” 3 poles” men 

frekvensen ändrades till ”sweep” som då sveper från 41 Hz till 5078 Hz. 

Felen för mätningar vid impedansen över olika frekvenser beroende på markresistiviteten och värdena 

för referenselektroderna ges av tabell 6 också; resistansvärdet RE ersätts bara med ZE. 

Denna typ av mätningar där impedansen tas i beaktning anges som regel inte i mätprotokoll för 

jordtagsmätningar och får anses vara synd. Att mäta impedansen för jordtaget är inte bara lättsamt men 

också en intressant egenskap som kan vara värd att notera; det skadar inte att få veta om jordtaget är av 

väl fungerande konstruktion eller om det kanske kan ge problem vid högfrekventa strömmar.  
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Mätmetod för vagabonderande strömmar i jordnätet 
För att få en uppfattning av förekomsten av strömmar i jordnätet, mycket på grund av vetskapen av att 

starka magnetfält finns överallt i producerande stationer, så användes en amperetång av märket Hioki 

3287 för att mäta strömmarna i olika punkter i jordnätet. 

Inspektion av jordningssystemets uppbyggnad 
En stor del av arbetet gick ut på att undersöka och granska hur jordning och potentialutjämning utförts i 

G5:an och sedan relatera till huruvida dessa överensstämmer med gällande regler idag. Inspektion av 

såväl potentialutjämning i form av skyddsutjämning, funktionsutjämning, skyddsjordning och 

funktionsjordning observerades för att kunna återge en bild av stationens utförande.  

Resultat 

Jordtagsmätningar 

Dieselbyggnad 

Resultat vid mätningen för enbart jordtagsresistansen vid 128 Hz visas nedan i tabell 7: 

Tabell 7. Jordtagsresistans för jordbock i dieselbyggnad 

Test Frekvens Hz R E Ohm 

128 0.37 

 

Tabell 7 är en mätning av resistansen som upplevs från jordledaren på jordbocken i dieselbyggnaden till 

sann jord. 

Resultat vid mätning av impedansen under ett svep över frekvenser från 41-5078 Hz visas nedan i tabell 

8: 

Tabell 8. Impedansvärden för jordbock i dieselbyggnad 

Test frekvens Hz 
R E 
Ohm 

41.1 0.37 

73.2 0.37 

128.1 0.37 

292.9 0.38 

585.9 0.4 

634.7 0.42 

1269.5 0.51 

2050.7 0.69 

2539 0.76 

3125 0.88 

3515.6 0.96 

4101.5 1.05 
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4687.5 1.17 

5078.1 1.25 

 

Tabell 10 är en mätning av impedansen som upplevs vid olika frekvenser från jordledaren på jordbocken 

i dieselbyggnaden till sann jord. 

 

 

Figur 24. Impedansmätning på jordbock i dieselbyggnad 

Figur 24 är ett diagram över de impedanser som uppmättes vid dieselbyggnaden vid olika frekvenser. 

Tabell 7, 8 och figur 24 påvisar ett mycket lågt jordtagsvärde samt en låg ökning av impedansen som 

påföljd av högfrekventa strömmar. Håll i åtanke att impedansen mäts för varje enskild frekvens och att 

en ström kan innehålla flera olika frekvenser. Det är också viktigt att komma ihåg att ju högre frekvens 

strömmen har, desto lägre styrka kommer strömmen ha. För blixtar är strömmar med en frekvens över 5 

kHz försumbara. 

Transformator T1 6/10 kV utanför G5 

Resultat vid mätningen för enbart jordtagsresistansen vid 128 Hz visas nedan i tabell 9: 

Tabell 9. Jordtagsresistans för transformator 

Test Frekvens Hz R E Ohm 

128 0.43 

 

Tabell 9 är en mätning av resistansen som upplevs från jordledaren på transformatorn T1 till sann jord. 
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Resultat vid mätning av impedansen under ett svep över frekvenser från 41-5078 Hz visas nedan i tabell 

10: 

Tabell 10. Impedansvärden för transformator 

Test frekvens Hz 
R E 
Ohm 

41.1 0.41 

73.2 0.42 

128.1 0.43 

292.9 0.46 

585.9 0.54 

634.7 0.56 

1269.5 0.81 

2050.7 1.15 

2539 1.36 

3125 1.61 

3515.6 1.76 

4101.5 1.99 

4687.5 2.21 

5078.1 2.35 

 

Tabell 10 är en mätning av impedansen som upplevs vid olika frekvenser från jordledaren på 

transformator T1 till sann jord. 

 

Figur 25. Impedansmätning på transformator utanför G5 

Figur 25 är ett diagram över de impedanser som uppmättes vid transformator T1 vid olika frekvenser. 

Tabell 9, 10 och figur 25 påvisar ett mycket lågt jordtagsvärde samt en låg ökning av impedansen som 

påföljd av högfrekventa strömmar. Håll i åtanke att impedansen mäts för varje enskild frekvens och att 
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en ström kan innehålla flera olika frekvenser. Det är också viktigt att komma ihåg att ju högre frekvens 

strömmen har, desto lägre styrka kommer strömmen ha. För blixtar är strömmar med en frekvens över 5 

kHz försumbara. 

G5 generatorrum 

Resultat vid mätningen för enbart jordtagsresistansen vid 128 Hz visas nedan i tabell 11: 

Tabell 11. Jordtagsresistans för jordbock i generatorrum 

Test Frekvens Hz R E Ohm 

128 0.38 

 

Tabell 11 är en mätning av resistansen som upplevs från jordledaren på jordbocken i G5:ans 

generatorrum till sann jord. 

Resultat vid mätning av impedansen under ett svep över frekvenser från 41-5078 Hz visas nedan i tabell 

12: 

Tabell 12. Impedansvärden för jordbock i generatorrum 

Test frekvens Hz 
R E 
Ohm 

41.1 0.36 

73.2 0.36 

128.1 0.38 

292.9 0.42 

585.9 0.53 

634.7 0.55 

1269.5 0.87 

2050.7 1.29 

2539 1.55 

3125 1.85 

3515.6 2.05 

4101.5 2.33 

4687.5 2.61 

5078.1 2.79 

 

Tabell 12 är en mätning av impedansen som upplevs vid olika frekvenser från jordledaren på jordbocken 

i G5:ans generatorrum till sann jord. 



 

51 
 

 

Figur 26. Impedansmätning på jordbock i generatorrum i G5 

Figur 26 är ett diagram över de impedanser som uppmättes på jordbock i G5:ans generatorrum vid olika 

frekvenser. 

Tabell 11, 12 och figur 26 påvisar ett mycket lågt jordtagsvärde samt en låg ökning av impedansen som 

påföljd av högfrekventa strömmar. Det är i synnerhet intressant att se värdena för generatorrummet då 

kraftiga strömmar kan uppstå vid fel mot det jordtag som koppling generator-transformator leder till. 

Dubbla jordfel vid generator fodrar god kontakt med jordtaget för en snabb och effektiv avledning och 

frånkoppling. Håll i åtanke att impedansen mäts för varje enskild frekvens och att en ström kan innehålla 

flera olika frekvenser. Det är också viktigt att komma ihåg att ju högre frekvens strömmen har, desto 

lägre styrka kommer strömmen ha. För blixtar är strömmar med en frekvens över 5 kHz försumbara. 

Jordsystemets uppbyggnad 

Jordning & Potentialutjämning 

G5 kraftstation uppvisade ett rigoröst och utförligt jordningssystem, exempelvis kan kabelstegarna 

påvisas som väl jordade enligt figur 27 nedan:  
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Figur 27. Korrekt och funktionssäker utjämning av kabelstegar i G5 

I figur 27 syns ett typexempel på skyddsutjämning av kabelstegar; det är viktigt att notera att 

jordledaren följer med hela kabelstegen oavbrutet; inga sektioneringar finns och ledaren är en 

exponerad kopparledare som är fastnajad i flera punkter på kabelstegen.  Detta är utöver att vara 

godkänt enligt svenska elinstallationsregler också en rekommenderad utförd jordning då en exponerad 

ledare används och inte en isolerad jordledare. Den exponerade ledaren ger upphov till ännu bättre 

kontakt mot kabelstegen och säkerställd funktion. 

I och med att G5:an har väldigt många komponenter och tillhörande skåp eller höljen involverade så blir 

det viktigt att alla utsatta delar är skyddsjordade. Samtliga komponenter i kraftstationen jordades 

genom ett TN-S system som med fördel minimerar de vagabonderande strömmarna. TN-S-systemet 

minskar också inducerade strömmar från kraftkablar genom att induktionsströmmar enbart flyter i 

neutralledaren i skärmade kablar. I figur 28 nedan ses en skyddsjordning av en oljetank då kablar leds 

längs tankens stativ och tanken är väldigt lättåtkomlig: 



 

53 
 

 

Figur 28. Skyddsjordning av utsatt del 

I figur 28 syns potentialutjämningen av en tryckoljebehållare; ett bra sätt att potentialutjämna fler delar 

samtidigt då lådan blir utgångspunkt för denna potentialutjämning; tillhörande rör, kabelfästen, stativ 

med mera blir då också potentialutjämnade som påföljd.  

G5:an uppvisar en mycket utförlig potentialutjämning genom hela byggnaden och innefattar ett väl 

konstruerat potentialutjämningsnät. Generatorstativet var potentialutjämnat i flera punkter runtom, 

troligtvis med den induktiva effekten i åtanke då det rör sig om en massiv stålkonstruktion som kan ge 

differentierande potential i olika punkter av konstruktionen. Även främmande utsatta delar var rigoröst 

skyddsutjämnade, exempelvis trapporna i figur 29 nedan: 
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Figur 29. Skyddsutjämning av trappor i G5:an 

I figur 29 syns trappornas potentialutjämning; en viktig egenskap då det ibland sker arbeten i stationen 

med skarvsladdar, elverktyg eller dylikt som kan ge jordfel genom trappan.  

Skyddsutjämnande klammer syns nedan i figur 30 för rör i G5:an: 
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Figur 30. Skyddsutjämning av rör i G5:an 

I figur 30 syns rörets potentialutjämning med hjälp av ett rörklammer; en effektiv och god kontaktyta för 

att åstadkomma koppling till jord. Eftersom rör kan ledas väldigt långa sträckor är det viktigt att tänka på 

att skyddsutjämna med jämna mellanrum för att undvika potentialhöjningar längre bort som kanske 

leder strömmen en annan väg till jord. 

Inkommande transienter 

Kopplingen mot distributionsnätet från G5:an övergår mot en luftledning uppe vid dieselbyggnaden; en 

viktig egenskap som observerades var den konstruktion som tillämpats för att minimera inkommande 

transienter utifrån på nätet. Detta kan till exempel vara kopplingstransienter men även blixttransienter.  

I figur 31 nedan illustreras kopplingen ut mot nätet: 
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Figur 31. Övergång från kabel i ställverk till distribution i luftledning 

Ett par saker är viktiga att notera här: bland annat ses att längst upp finns gnistgap ifall att transienten 

från första början blir alltför kraftig och spänningen för hög – denna avleds då till jord genom skenan 

som de är kopplade till. Det andra är de ventilavledare som finns installerade för att snabbt och säkert 

avleda en kraftig inkommande transient till jordledaren som syns gå ned längs stolpen. Detta är ett 

första skydd mot transienter och ett väldigt effektivt sådant. Tack vare ett närliggande jordtag blir 

inkommande transienter snabbt och säkert avledda till jord utan stor induktiv påverkan från en lång 

ledare eller antennverkan från den.  

Det saknades ventilavledare på transformatorn utanför G5:ans byggnad vilket kan vara noterbart. Ett 

bra skydd för anläggningen är ofta duplicering av skydden. Att ha ventilavledare på transformatorn in till 

G5:an kan vara en väl investerad åtgärd då byggnaden inte enbart är kopplad mot luftledningsnätet utan 

även ligger sammankopplad med kabel till Stornorrfors kraftstation och observationshuset vid 

laxtrappan. Likaså står det i PV-2010/0075, Vattenfall Vattenkrafts riktlinjer för jordningar och 

jordningssystem, att transformatorer bör ha ventilavledare på både primär och sekundärsidan.  

I fallet av åsknedslag i byggnaden finns en god potentialutjämnande ”kråkfot” över byggnadens tak och 

ned till jordtaget; detta ämnar för en bra avledning av blixtströmmen vid en händelse av blixtnedslag i 

byggnaden. Tack vare kråkfoten över byggnaden utjämnas hela taket och inkommande blixttransient; i 

många fall kopplas en enda åskledare från tak till jord på byggnader och detta kan ge upphov till att 

spänningstransienten ändå ger utslag mot kringgärdande konstruktioner och komponenter på sin väg 
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ned mot jord. På G5:an finns flera nedledare runtom byggnaden dragna till jord för en distribuering av 

transienten och en minskad påverkan. Kråkfoten ger en ökad ledningsarea och tack vare flera nedledare 

distribuerade runtom byggnaden får man ett typ av ”nät” som går ned till jordtaget snarare än en 

enskild ledare: detta minimerar förträngningen i ledarna och samtidigt så ligger placering väldigt nära 

jordtaget så att impedanspåverkan blir minimal också då längre ledare ger en större påverkan på 

impedanstillskottet vid höga frekvenser. 

 

Figur 32. Den blanka silverlinan utgör åskledaren på G5:ans tak med flera nedledare runtom 

Denna konstruktion är dock känslig för snö och på flertalet ställen hade ledaren lossnat från sina fästen 

eller fästet blivit illa tilltygat. 

Inducerade vagabonderande strömmar 

Vagabonderande strömmar finns som tidigare nämnts nästan överallt i elinstallationer och G5:ans 

kraftstation var inget undantag. Inne i själva generatorrummet uppmättes en ström som gick från 

jordbocken och tillbaka till jordtaget via jordledaren på hela 13 ampere.  
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Figur 33. Mätning av jordström på frånledare från jordbock i generatorrum i G5 

Det kan tyckas vara starka strömmar men man måste ta i beaktning att magnetfältet som genereras 

kring generatorn är mycket starkt och de inducerade strömmarna blir därför också starka. Detta trycker 

dock extra på ett det är mycket viktigt att man har ett bra jordtag vid producerande anläggningar så att 

strömmen som induceras verkligen leds till jordtaget via rätt väg och inte går via känslig utrustning. 

Möjligtvis går utrustningen inte sönder men kan ändå påverka de värden som utrustningen ger vilket 

inte får ske. Likaså kan utrustningen ge upphov till bränder om för höga strömmar passerar genom den 

varför jordtaget och jordningen är av extra vikt. 

En intressant tanke blir då hur PUS-jordning  eller potentialutjämning påverkar i en sådan miljö som i ett 

generatorrum. Å ena sidan kan man tänka sig att ett väl utvecklat jordnät kring generatorn ger upphov 

till lägre inducerade strömmar på grund av en god sammankoppling, och å andra sidan kan man tänka 

sig att stora potentialskillnader kan uppstå mellan två punkter i nätet varför en stark ström leds mellan 

dessa två punkter.  

En stor sak som onekligen kan påverka och störa är de kraftiga magnetfält och de inducerade strömmar 

som dessa magnetfält ger upphov till i producerande anläggningar. Ofta drar man en följeledare med 

matande kabel till utsatt del som skall skyddsjordas och i och med de högre spänningarna samt de ibland 

lång kablarna i producerande anläggningar så föreligger problemet av vagabonderande strömmar ännu 

mer än på lågspänningsanläggningar och icke producerande anläggningar. I figur 34 nedan visas ett 

exempel på följeledaren: 
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Figure 34. Följeledare med kraftkabel 

I figur 34 syns en följeldare längs en kraftkabel som utgår från generatorn till mätfack. Det är svårt att 

verkligen eliminera de vagabonderande strömmarna och det bästa är att se till att delar som kräver 

störningsfri miljö har god funktionsjordning. Det är också viktigt att ledararean för respektive jordledare 

väljs med hänsyn till omgivning och närliggande kraftkablar (anhopning).  

Samtidigt som man vill undvika vagabonderande strömmar vill man undvika uppvärmning av såväl 

komponenter som kablar (detta minskar överföringsförmågan). Att undvika skärmströmmar ger kraftiga 

magnetfält som värmer upp olika komponenter och att undvika magnetfält ger strömmar i de ledare 

som eliminerar potentialskillnaden mellan de två punktera som ger upphov till magnetfältet. När långa 

kablar har en lika lång medföljande skärm så induceras en spänning i skärmen och potentialskillnad till 

jord från skärmen ökar linjärt med avståndet till jordpunkten om skärmen endast är jordad i en ände 

[20].  

Man får se det som att en eliminerad potential mellan skärm och jord är det absolut viktigaste då vissa 

skärmar ibland är vidrörbara och samtliga föremål i anläggningen får antas vara skyddsutjämnade. Detta 

fenomen av ökad potential i skärmen är dock endast påtaglig i ledare med hög spänning (25 kV och 

uppåt). 

Kablar med kraftiga strömmar bör placeras med faserna i triangelform så att deras magnetfält tar ut 

varandra och reducerar såväl inducerade längsspänningar och förluster. Samma kablar med kraftiga 
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strömmar på kabelstegar kan ge upphov till avsevärd uppvärmning av kabelstegen; antingen måste man 

tillverka kabelstegen i ett omagnetiskt material eller så får man placera kablarna med distanser till 

kabelstegen.  

I och med att det finns enormt mycket utrustning i en producerande anläggning som till det mesta skall 

vara potentialutjämnade så blir det många ledare i anläggningen. I figur 35 nedan visas anhopning av 

flera ledare till jordbock: 

 

Figur 35. Anhopning av jordledare 

Att ha många jordledare i sig, såsom i figur 35, behöver inte innebära ett problem så länge 

dimensioneringen är god; problemet ligger i att när det blir många kablar och ledare i en miljö med 

kraftiga magnetfält uppnås en sorts spolverkan och du får störningar på såväl spänning som kraftiga 

strömmar; dessa kan i sin tur leda till problem för utrustning såväl funktionsmässigt som i termer av 

brandrisk [23]. Utförandet för jordningar bör ha najaningar eller stripes gjorda av metall för att 

tillgodose en god kontakt mot de metallytor de fästs mot. 

I och med att anläggningen har en så rigorös sammankoppling så kan det vara betydelsefullt att 

installera filter vid ingångarna för den utrustning som måste fungera felfritt; övertoner och transienter 

har en förmåga att grena sig och sprida sig långa vägar [23] i ett sammankopplat nät varför en 

skyddsutjämning kan behöva kompletteras med störningsfilter.  
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Inhägnad av anläggning och transformator 

Stornorrfors och området kring G5:an i synnerhet ligger till stort allmänt intresse på grund av den nya 

laxtrappan där laxen skall vandra. Många turister vill besöka trappan och få chans att se fisken. På grund 

av att området har så hög status så kommer området att släppas fritt; under byggnationen har området 

varit väl avgränsat och låst för allmänheten. Framöver kommer området att öppnas upp för allmänheten 

varför det är viktigt att se till att säkerheten på området är god.  

En av de saker som kan påpekas är transformators inhägnad; i dagsläget finns inget stängsel eller staket 

överhuvudtaget som hindrar någon från att formligen klättra överallt på transformatorn vilket kan 

kännas obehagligt ur ett elsäkerhetsperspektiv. I högspänningshandboken finns beskrivet att utrymmen 

som är tillgängliga för allmänheten ska skyddsanordningar inte kunna avlägsnas enkelt eller av vanliga 

verktyg [3]; jordledaren till transformatorn sitter onekligen lättillgängligt och likaså gör höjden på 

transformatorn det lättåtkomligt till primär- och sekundärsidans inkopplingar.  

 

Figur 36. Transformator utanför G5:an utan inhägnad 

I figur 36 syns krafttransformator T1 och lokaltransformator LT1; transformatorn T1 är lättåtkomlig och 

höjden är inte mer än ca 2,5m. Skulle transformatorn av någon anledning få ett jordfel så kan en 

avgränsning med ett enkelt stängsel vara nog för att undvika att en människa finns i närheten. Vid besök 
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av laxtrappan skulle en vandring runt stationen inte vara otänkbar och betongfundamentet utgör en 

inbjudande plats att sitta på. 

Förslagsvis skulle en grind kunna upprättas ovanför spillkanalen för att stänga av till G5:an helt och 

hållet men det bör då kompletteras med stängsel runtom byggnaden mot vägrenen intill 

observationshuset. I fallet av ett sådant stängsel skall detta också skyddsjordas för att undvika farlig 

beröringsspänning. 

Transformatorn i sig är enligt uppgift en så kallad kapslad transformator som utgör en konstruktion som 

inte kräver ytterligare säkerhetsåtgärder för att säkerställa oåtkomlighet till spänningsförande delar 

[35]. Med tanke på hur utsatt platsen kommer att vara med sin turismattraktion och nyskapande idé att 

utvinna energin ur vattendomarna för minsta flöde så bör transformatorn ytterligare skyddas från 

intrång. 

Ett exempel på hur stängsel och grind kan placeras visas nedan i figur 37: 

 

Figur 37. Idé för stängsel där den röda linjen är stängsel och den blå vid bron är tilltänkt grind. 
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Diskussion 
När man tittar på en elanläggning är det sällan uppenbart hur all jordning skall utföras; det råder alltid 

olika omständigheter på anläggningarna som försvårar, hindrar eller begränsar jordningarna och detta 

måste då antingen lösas genom t.ex. kompletterande jordningar, kostsamma extraarbeten, 

kompromissade lösningar eller ibland utelämnande av en jordningsfunktion. Man får aldrig bryta mot de 

regler som tydligt påvisar ett tvång i givna situationer men reglerna för jordningar är inte alltid glasklara 

och applicerbara i direkt utförande.  

Nya föreskrifter rekommenderar att stor del av inventeringen i en elanläggning skyddsutjämnas, såsom 

kabelstegar, rännor, armering,  mekanisk utrustning och konstruktioner, motorer, stativ med mera. 

Tanken med att förebygga mot elchock är mycket viktig och ska inte förringas, men det kan finnas 

problem med att potentialutjämna vissa delar. T.ex. kan det ge upphov till jordströmmar om det finns en 

potentialskillnad mellan två objekt som ingår i jordsystemet och därmed blir direkt skadligt ifall en 

person tar i exempelvis kabelstege och stativ.  

Eller om en kabelstege bär en kabel som exponerar en fasledare och personen råkar luta sig mot 

kabelstegen som är skyddsutjämnad  samtidigt som denne tar i den exponerade fasledaren kan detta 

tyckas vara en onödig olycka, gjord möjlig genom beslutet att stegen skall vara skyddad mot elchock. 

Argumentet att skyddsutjämningen undviker all skada då skall vara tillräckligt för att rättfärdiga 

skyddsutjämning av alla kabelstegar kan ifrågasättas då det t.ex. kan handla om en jordfelsbrytare som 

av någon anledning inte fungerar korrekt längre och då kan det bli ödesdigert. Detta är mycket 

osannolikt men likväl en risk; å andra sidan skulle ett isolationsfel mot en ojordadkabelstege kunna vara 

ödesdigert det med. 

Om man i tveksamma fall väger konsekvens av jordfelet mot sannolikheten får man ofta en bra bild av 

om det är riktigt att jorda eller inte. Är det sannolikt att t.ex. både kabeln på kabelstegen exponerar en 

fasledare samtidigt som jordfelsbrytaren fallerar? 

Enligt elinstallationsreglerna är främmande ledande delar som normalt är åtkomliga och kan anta en 

farlig beröringsspänning saker som ska skyddsjordas. Det är viktigt att hålla i åtanke att det gäller för 

konstruktioner som normalt är åtkomliga för beröring; ofta kan t.ex. kabelstegar men även många andra 

metallkonstruktioner liggar utom räckhåll uppe vid innetaken eller förlagda i kabelkanaler under 

marken/golvet. 

Den kompletterande skyddsutjämningen har blivit alltmer utbredd också i syftet att förebygga risken för 

elchock. I fallet av TN-C-S system kan dock delar med kompletterande skyddsutjämning fungera som 

jordelektroder vid avbrott på PEN-ledaren i TN-C systemet före TN-C-S. Dessa kan då ge upphov till en 

ökad förekomst av vagabonderande strömmar i installationen [36]. 

Det har även visat sig att utförlig potentialutjämning kan ge upphov till mer magnetfält och därmed ge 

mer störningar i vissa avseenden. Anledning är en minskad impedans i jordsystemet och en ökad 

förekomst av vagabonderande strömmar [11].  
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Det är tyvärr inte glasklart vad som ska skydds- och/eller funktionsjordas alla gånger. När man 

konstruerar en elanläggning hör det till att man konstruerar en säker anläggning och ansvaret för detta 

faller på rådande person över elanläggningen [22]. Detta kan tolkas som att man måste överväga och 

anpassa jordningssystemet specifikt för anläggningen och dess delar genom att till viss del  förlita sig till 

kunskap, erfarenhet och ”sunt förnuft” vid installationerna. 

Att jorda en station innebär ett stort ansvar och framförallt en god insikt i vad jordningar är. När man 

skall ansvara för säkerheten på en anläggning är en god förmåga att identifiera problem och risker en 

mycket viktigt egenskap. Att veta hur reglerna numreras upp och ner kan vara till god hjälp när man 

behöver motivera sina beslut men sunt förnuft, erfarenhet och logiskt tänkande står högst på listan när 

jordningsperspektivet skall synas.  

I dagens läge har kostnadseffektivisering blivit en av de största bidragande orsakerna till att man försökt 

göra sig av med det ”onödiga”. Sverige har länge haft en extremt god elsäkerhet och inte sällan har det 

funnits god anledning till de jordningspraxis som utövats. Koppar har t.ex. blivit väldigt dyrt och kommer 

att bli dyrare; men är det anledning för att börja skarva istället för att fortsätta dra oisolerade jordledare 

längs kabelstegarna?  

G5:ans kraftstation är en modern anläggning i ett utförande med såväl ny som gammal metodik för 

jordningar; en god balans får beskrivas finnas på anläggningen då skyddsutjämningen är omfattande 

men inte överdriven så till det grad att t.ex. dörrhandtag skyddsutjämnats. Det är viktigt att påpeka 

G5:ans konstruktion med 5-ledarsystem som en stor skillnad mellan gamla och nya anläggningar vilket 

möjliggör en starkt förbättrad säkerhet, driftduglighet och störningsmiljö i stationen.  

Att få en helt felfri station får anses vara något som tillhör det teoretiska; det går aldrig att förutspå 

påverkningarna från alla involverade komponenter till fullo och därför kommer vissa oönskade 

egenskaper alltid att finnas kvar, t.ex. de jordströmmar som finnas i jordledarna i G5:ans generatorrum.  

De mätningar som gjordes mot jordtagen (resulterande jordtagsresistanser) visade sig vara mycket goda 

då de ligger i klass med de värden som direktjordade högspänningsjordtag uppvisar (under 1 ohm). Såväl 

dieselbyggnad, transformator och jordbock i G5:ans generatorrum visar mycket goda värden mot 

jordtaget och detta även vid högfrekventa strömmar. Vid mätningen av högfrekventa strömmar till 

jordtaget påvisades en förväntad ökning av impedansen gentemot frekvensen men värdena där låg 

också på mycket goda nivåer. Vid 5 kHz växelström var den högsta registrerade impedansen 2.79 ohm 

vid jordbocken i generatorrummet.  

Tidigare låg ett ställverk på platsen där dieselbyggnaden ligger idag; det gamla jordtaget lämnades kvar 

vilket troligtvis förklarar varför det lägsta värdet uppmättes där. När det gäller högfrekventa strömmar 

anses nivåer under 50 ohm vara acceptabla för mindre kraftiga strömmar [37]. För åskskydd så anses 

värden under 10 ohm vara acceptabla då dessa strömmar kan vara mycket kraftiga [33]. 

Mätvärdena tyder på en mycket god koppling till sann jord och ämnar för en mycket bra 

säkerhetsfunktion till anläggningens jordning och potentialutjämning.  
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Jordtagen kan ofta försämras med tiden, som blev exemplet för Stenkulla kraftstation vid Åsele i 

Västerbotten; kravet på jordtagsmätning för högspänningsanläggningar är vart 12:e år och mellan 1995 

och 2007 försämrades jordtaget så mycket att jordtagsvärdet fördubblats [38]. Det finns olika skäl till 

varför jordtaget försämras; bland annat mekanisk åverkan då de kanske grävs av i samband med 

utomstående entreprenörer som gräver eller spettar, skador mot jordtagselektroderna i form av 

nötning, tjäle som trycker upp jordelektroden allt eftersom och fuktigheten minskar närmare ytan med 

mera. Då jordtaget är nyckeln till att ett jordsystem överhuvudtaget fungerar så är det viktigt att se till 

att de är väl underhållna.  

I enhet med att området blir öppet för allmänheten rekommenderas det att G5:an och närliggande 

transformator inhägnas för att undvika eller försvåra intrång eller olyckor. Rent tekniskt ska 

transformatorn uppfylla kraven för att inte behöva avgränsas ytterligare men rent eltekniskt och 

säkerhetsmässigt känns en inhägnad aktuell både för att utgöra ett synligt tecken på att utrustningen ej 

bör manipuleras och för att försvåra intrången. 

Åskledarsystemet bör ses över på taket; flera av fästena har blivit kraftiga böjda och på många platser 

har ledaren helt lossnat från fästena troligtvis till följd av kraftigt snöfall. Ett snörasskydd kan installeras 

på insidan av de båda ringarna som finns på taket för att undvika påtryckningar. Ett sådant snörasskydd 

finns ovanför dörrarna till byggnaden och där ses ledaren vara opåverkad. 

Ett annat område som bör tittas närmare på är placeringen och förekomsten av ventilavledare på 

stationen. Inga ventilavledare fanns i anslutning till transformatorn och detta kan vara en fördel att 

tänka på; transienter som slår in kan göra stor skada och bör undvikas i så hög grad som möjligt. 

Slutsats 
G5:ans kraftstation är en väl jordad anläggning med mycket goda förutsättningar för felströmmar. Tack 

vare ett rigoröst potentialutjämnande nätverk har G5:an minimerat risken för elchock i så god mån som 

möjligt. Jordtagets resistans och impedans påvisar en mycket god kontakt till sann jord och ämnar för ett 

mycket väl fungerande avledningssystem. De invändningar som finns mot G5:ans installation är få och 

aldrig avgörande för stationens funktion och säkerhet i sådan mån att risken över överhängande stor för 

olycka. G5:an får ses som ett gediget och föredömligt exemplar på nybyggnationer av producerande 

anläggningar idag som bör hållas som typexempel för fortsatta nybyggnationer och utveckling av 

konstruktionen av producerande elanläggningar. Det som kan vara värt att undersöka närmare är 

påverkan från de kraftiga inducerade strömmarna kring generatorn. Påverkan från dessa är oklar såväl 

för säkerheten som för jordsystemet. 
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