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Sammanfattning 
 

Syftet med detta examensarbete är att analysera fördelningssystem för bostadshus och genom 

praktiska mätningar och en teoretisk analys åskådliggöra konsekvenserna av möjliga fel som kan 

inträffa inom anläggningen och i det överliggande elnätet.  

Bakgrunden till detta är att varje byggnad numera ska förses med ett potentialutjämningssystem kallat 

skyddsutjämning. Förutom detta ska även utrymmen för bad eller dusch om nödvändigt förses med 

kompletterande skyddsutjämning.  

Genom praktiska mätningar verifieras att potentialskillnader i en anläggning kan bero på spänningsfall 

i PEN-ledaren mellan bostadshusets anslutningspunkt och nätstationen.  

Utifrån en teoretisk analys av olika felsituationer görs bedömningen att kravet på kompletterande 

skyddsutjämning i badrum i de flesta fall kan ifrågasättas då basskydd, felskydd och tilläggsskydd i 

form av jordfelsbrytare och allmän skyddsutjämning redan utgör en tillräcklig skyddsnivå.  

Vid ett PEN-ledaravbrott kan skyddsutjämnade delar börja fungera som jordelektroder och 

skyddsutjämningen kan öka förekomsten av vagabonderande strömmar. Förses ett TN-C-S-system 

med ett för byggnaden lokalt jordtag fås ett redundant system mot PEN-ledaravbrott, vilket inte är 

fallet med ett neutralledaravbrott i ett TN-S-system. Förses fjärrvärmerör med isolerande flänsförband 

förhindras vagabonderande strömmar och främmande potential som uppstår i det överliggande 

fjärrvärmenätet kan inte spridas in i byggnaden  
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Abstract  
 

The purpose of this project is to analyze earthing systems for houses. By practical measurements and 

theoretical analyzes consequences of possible faults, that can occur within the facility and in the  

low-voltage distribution network, is illustrated.    

The reason for this project is that nowadays one has to arrange with a main equipotential bonding 

system for buildings. Apart from that, if necessary, bathrooms must be provided with a supplementary 

equipotential bonding system. 

The practical measurements verify that potential differences in facilities may be due to voltage drops 

in the PEN conductor between the origin of the electrical installation and the power transformer.  

Based on the theoretical analyzes of possible faults, it is considered that the requirement for  

supplementary equipotential bonding systems for bathrooms in most cases can be questioned, when 

basic insulation, fault protection, residual current devise and main equipotential bonding system 

already provides an adequate level of protection. 

A PEN conductor loss may result in a situation where metallic parts attached to the equipotential 

bonding system starts working as earth electrodes. Equipotential bonding system may also increase the 

incidence of stray currents. If TN-C-S systems is provided with a local connection to earth a redundant 

system against PEN conductor loss is obtained. That is not the case for neutral conductor loss in TN-S 

systems with a local connection to earth. If district heating pipes is supplied with insulated flanges it 

prevents stray currents and foreign potential to be spread in the district heating network.  
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1 Inledning 
 

I takt med moderniseringen av samhället har vi gjort oss allt mer beroende av elektriskt utrustning och 

därigenom en välfungerande och tillförlitlig kraftförsörjning.  

De vanligaste fördelningssystemen vid ny kraftförsörjning av bostadshus är TN-C-S- och 

TN-S-system. Sverige har till skillnad från många andra europeiska länder inget krav på eget jordtag 

vid fastigheten. Istället återfinns jordtaget vid nätstationen, där det är sker en direkt förbindelse mellan 

transformatorns neutralpunkt och jord.   

För att öka elsäkerheten ska varje byggnad numera ha ett potentialutjämningssystem kallat 

skyddsutjämning. Förutom allmän skyddsutjämning ska även badrum om nödvändigt förses med 

kompletterande skyddsutjämning. Den allmänna skyddsutjämningen har till uppgift att lyfta 

främmande potential som förs in via ledande delar som till exempel vatten- och fjärrvärmerör till 

samma nivå i hela anläggningen. Den kompletterande skyddsutjämningen fungerar som ett 

tilläggsskydd då frånkopplingstiderna inte kan uppfyllas eller då automatisk frånkoppling inte ger 

tillräcklig skyddsverkan.  

För alla uttag upp till 20 A samt gruppledningar i utrymmen för bad eller dusch är det krav på 

jordfelsbrytare med märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA samt frånkopplingstid på högst 

0,4 s. Utöver detta så tillkommer basskydd i form av isolation och felskydd i form av säkringar. För 

badrum gäller således att det krävs fem skyddsnivåer varav tre är tilläggsskydd: Jordfelsbrytare, 

skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning.   
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1.1 Syfte 
 

Syftet med detta examensarbete är att analysera potentialutjämnade TN-C-S- och TN-S-system och 

genom praktiska mätningar och en teoretisk analys åskådliggöra konsekvenserna av möjliga fel som 

kan inträffa inom anläggningen och i det överliggande nätet.   

 

1.2 Mål 
 

Målet med den teoretiska analysen är att visa på möjliga åtgärder för att minimera konsekvenserna av 

fel som kan uppstå, vilka konsekvenser åtgärderna kan ge och hur fördelningssystem bör utformas. 

Målet med de praktiska mätningarna är att verifiera att potentialskillnader i fastigheter kan bero på 

spänningsfall i PEN-ledaren mellan fastigheten anslutningspunkt och nätstationen.   

 

1.3 Avgränsningar 
 

Examensarbetet behandlar inte TT- och IT-system, då det för allmän eldistribution i Sverige endast är 

tillåtet med TN-system.    
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2 Teori 

2.1 Impedans 
 

I en växelströmskrets gäller enligt Ohms lag:  

      (1) 

 

där   är spänningen (V),   är impedansen (Ω) och   är strömmen (A).   

Impedans är det elektriska motståndet i en växelströmskrets och består av två mot varandra 

strömhindrande ortogonala komponenter, resistans och reaktans.  Impedansen ges av [1]: 

 ̅        (2) 

 

där   är resistansen (Ω) och   är reaktansen (Ω).  

 

Resistansen i en ledare ges av [2]:  

    
 

 
 

  

(3) 

där   är resistiviteten (Ωm),   är ledarens längd (m) och A är ledarens tvärsnittsarea (m
2
).  

För koppar är resistiviteten             Ωm och för aluminium             Ωm. 

 

Reaktansen i en ledning består av två motstående strömhindrande egenskaper, induktans och 

kapacitans [2]: 

        (4) 

        (5) 

    
 

    
 

(6) 

 

där    är den induktiva reaktansen (Ω),     är den kapacitiva reaktansen (Ω),   är växelspänningens 

frekvens (Hz),   är ledarens induktans (H) och   är ledarens kapacitans (F).  

Ekvation (1) skrivs om från komplex form till absolutbeloppet [1]: 

| ̅|   √      (7) 

 

Ekvation (7) kan i sin tur, med hjälp av ekvation (3), (4), (5) och (6), skrivas om till: 

| ̅|   √(  
 

 
)
 

 (     
 

    
)
 

 

 

(8) 

där  | ̅| är ledarens impedans (Ω) i en växelströmskrets.   
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Potentialen i en viss punkt i växelströmskrets ges av spänningsdelningsformeln [3]:  

   
 ̅ 

 ̅   ̅     ̅ 
   

(9) 

 

där    är den sökta potentialen (V) över impedansen   (Ω),   är matningsspänningen (V)  

och  ̅  och  ̅  är kretsens övriga impedanser (Ω).  

 

Den resulterande impedansen (Ω) av de parallellkopplade impedanserna  ̅ ,  ̅  och  ̅   ges av [3]:  

 ̅     (
 

 ̅ 
 
 

 ̅ 
   

 

 ̅ 
)
  

 
(10) 

 

 där  ̅ ,  ̅  och  ̅   är parallella impedanser (Ω).  

 

Strömdelningslagen ger att delströmmen i en parallellkopplad växelströmskrets är [3]:  

   
 ̅ 

 ̅   ̅ 
   

(11) 

 

där    är strömmen (A) genom impedansen  ̅  (Ω),  ̅  är den parallella impedansen (Ω) och   är 

summan av de båda delströmmarna (A).   

 

2.2 Fördelningssystem 
 

Den nominella spänningen ska i allmänna lågspänningsnät vara 230 V mellan fas- och neutralledare 

och mellan faserna 400 V. Under normala driftsförhållanden, undantaget situationer som uppstått på 

grund av fel eller avbrott, ska under varje period om en vecka, 95 % av 10-minuters effektivvärdet hos 

matningsspänningen vara inom   10 % av den nominella spänningen [4].    

I växelströmsnät förekommer det fem olika fördelningssystem och dessa är TN-C, TN-C-S, TN-S,  

TT och IT. TT- och IT-systemet behandlas inte i denna rapport då det för allmän eldistribution i 

Sverige endast är tillåtet med TN-system [5].  

Den första bokstaven i beteckningen anger fördelningssystemets jordförbindelse, där [6]: 

 T (Terra) = Direkt förbindelse mellan jord och en punkt i fördelningssystemet. 

 I (Insulated) = Fördelningssystemet är isolerat från jord, eller en punkt är jordförbunden 

genom en impedans. 

Den andra bokstaven i beteckningen anger hur utsatta delar är förbundna mot jord, där [6]: 

 N (Neutral) = Direkt förbindelse mellan utsatta delar och fördelningssystemets jordförbundna 

punkt, vilket normalt är neutralpunkten.  

 T (Terra) = Direkt förbindelse mellan jord och utsatta delar oberoende av 

fördelningssystemets eventuella jordförbindelse.  
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Eventuella därpå följande bokstäver anger hur skydds- och neutralledare är framdragna, där [6]:  

 

 C (Combined) = Skydds- och neutralledare är utförd i en och samma ledare, PEN-ledare, 

 S (Separate) = Skydds- och neutralledare är separat framdragna,  

 C-S (Combined-Separate) = PEN-ledare framdragen till elcentral där den sedan separeras till 

skydds- och neutralledare. 

 

Eftersom skyddsledare också benämns PE-ledare, Protect Earth, kallas den kombinerade skydds- och 

neutralledaren även PEN-ledare [2].    

 

2.2.1 TN-system 
 

Från och med 1939 års föreskrifter krävs att en särskild ledare, skyddsledare eller PEN-ledare, direkt 

ska förbinda den anslutna anläggningen med transformatorns neutralpunkt [5]. I TN-systemet,  

där beteckningen står för Terra Neutral, är transformatorns neutralpunkt direkt ansluten till jord. Detta 

är nödvändigt för att skapa en sluten krets vid ett jordfel, och leder till en kraftig jordfelsström som 

göra att felskydd i form av säkringar och tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare kan lösa ut [7].  

 

För 230 V fasspänning ska felet frånkopplas inom högst 0,4 s för gruppledningar upp till 32 A. Detta 

gäller oavsett om de matar uttag eller fast anslutet materiel [6].  

 

Figur 1: TN-C-system där jordfel inträffar i tvåfaslast och säkring löser ut. 

 

Det finns tre olika varianter av TN-system: TN-C, TN-C-S och TN-S. 

 

2.2.2 TN-C-system 
 

I TN-C-systemet, Terra Neutral Combined, är skydds- och neutralledaren utförda i en gemensam 

ledare, PEN-ledaren. Används systemet för att driva enfaslaster måste PEN-ledaren användas som 

neutralledare och uttagen till dessa blir då ojordade. Används systemet för att driva två- eller 

trefaslaster kan PEN-ledaren användas som skyddsledare. I ett bostadshus är merparten av de laster 

som ansluts till elnätet enfaslaster vilket medför att dessa är ojordade om TN-C-systemet används [8].  
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Figur 2: TN-C-system. 

Avsaknaden av skyddsledare för uttag som matar enfaslaster medför att TN-C-systemet är dåligt ur ett 

personsäkerhetsperspektiv. Om ett apparathölje blir spänningssatt löser inte säkringar och 

jordfelsbrytare ut vilket kan medföra personskador om någon vidrör apparathöljet och ett naturligt 

jordtag, som till exempel ett element anslutet till ett vattenburet värmesystem [6].  

TN-C-system kan identifieras med att uttag är ojordade, vilket är vanligt förekommande i äldre 

byggnader [8].  

 

2.2.3 TN-C-S-system 
 

Beteckningen TN-C-S står för Terra Neutral Combined Separate, vilket betyder att skydds- och 

neutralledaren inkommer till byggnaden som en gemensam PEN-ledare och separeras sedan i 

huvudcentralen. Detta medför att inkommande matning sker via en fyrledare som sedan övergår till 

femledare [8], se figur 3 och 4.  

 

Figur 3: Fyrledare övergår till femledare i ett TN-C-S-system. 

 

 
Figur 4: PEN-ledarens anslutning i huvudcentral vid TN-C-S-system. 
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I äldre byggnader är det vanligt att TN-C- och TN-C-S-system är kombinerade på sådant sätt att ett 

fyrledarsystem används även efter huvudcentralen för att sedan övergå till ett femledarsystem i någon 

undercentral enligt figur 5 [8].   

 

Figur 5: Kombinerat TN-C- och TN-C-S-system. 

 

Idag är TN-C-S-system standard inom allmänna installationer och vid nyinstallation är merparten av 

alla uttag skyddsjordade till skillnad från i TN-C-system. Jordade uttag möjliggör enkel jordning av 

apparathöljen vilket i sin tur säkerställer funktionen hos säkringar och jordfelsbrytare [8]. Det är sedan 

den 1 januari 1994 krav på jordade uttag i bostäder.  I elanläggningar uppförda innan dess krävs endast 

jordade uttag i kök, badrum och andra våta utrymmen [6]. 

 

Om en installation från någon punkt är utförd med separata skydds- och neutralledare är det inte tillåtet 

att efter denna punkt förbinda dessa med varandra [6].  

 

2.2.4 TN-S-system 
 

Beteckningen TN-S står för Terra Neutral Separate, vilket betyder att serviskabeln är av femledartyp 

samtidigt som jord- och neutralledaren är separerade från varandra förutom i en punkt där systemets 

jordförbindelse sker [9], se figur 6 och 7. 

 
Figur 6: TN-S-system. Skydds- och neutralledare hålls separerade. 

 
Figur 7: Skydds- och neutralledarens anslutning i huvudcentral vid TN-S-system. 

I ett TN-S system kan vagabonderande strömmar i praktiken elimineras om installationen är korrekt 

utförd [2], se avsnitt 2.11.3. Skyddsledaren används endast för skydd och vid normaldrift får ingen 

ström flyta i den [10].  

 

 



8 

2.3 System med flera matningar  
 

I de fall ett system med flera matningar är olämpligt utfört kan driftströmmar flyta genom kretsar som 

inte är avsedda för detta. Sådana strömma kan orsaka [6]: 

 brand 

 korrosion  

 elektromagnetiska störningar.  

 

2.3.1 TN-system med flera matningar 
 

Vid tillämpning av system med flera matningar kan inte TN-S-system användas. Istället bör TN-C-S-

system användas [6]:  

Figur 8: TN-C-S-system med två matningar. 

 

Förklaring till figur 8 [6]:  

a) Direkt anslutning från strömkällornas neutralpunkter är inte tillåten. 

b) Den ledare som kopplar samman strömkällornas neutralpunkter ska vara isolerad. 

c) Endast en anslutning ska göras mellan strömkällornas neutralpunkter och skyddsledaren. 

Denna anslutning ska göras i huvudcentralen. 

d) Kompletterande jordning av skyddsledaren kan vara nödvändigt.  

Används TN-S-system i ett system med flera matningar skapas en krets där det kan flyta cirkulerande 

neutralströmmar. TN-S-systemet kommer för varje strömkälla att erbjuda en koppling mellan  

skydds- och neutralledaren [8].  



9 

.  

Figur 9: TN-S-System med två matningar. 

Figuren ovan illustrerar varför TN-S-system inte kan tillämpas i system med flera matningar. Vad som 

händer i figuren är inte självklart och vilka banor som de cirkulerande neutralströmmarna väljer att ta 

beror bland annat av [8]: 

 resistansen för jordtagen 

 jordtagsimpedansen, som har ett frekvensberoende [11] 

 förekomster av övertonsströmmar i neutralledaren 

 ledningarnas längd, area och material.   

 

Felaktigt utförda TN-C-S-system med flera matningar kan också erbjuda mer än en koppling mellan 

skydds- och neutralledaren:  

 

 
Figur 10: TN-C-S-system med två matningar, där mer än en anslutning mellan skydds- och neutralledaren finns. 

I figur 10 kommer summan av de delströmmar som flyter i installationen inte länge att vara noll, och 

de cirkulerande neutralströmmarna kommer att skapa ett vagabonderande magnetiskt fält [8].  
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2.4 PEN-ledaravbrott 

2.4.1 TN-C-system 
 

Ett avbrott i PEN-ledaren i ett TN-C-system mellan den matande transformatorn och huvudcentralen 

kan skapa en kritisk situation med förhöjda spänningsnivåer. Detta beror på att ett trefassystem 

balanseras av transformatorns neutralpunkt som är ansluten till jord, även om strömmen i respektive 

fas är olika stor beroende på osymmetrisk last [8].  

Konsekvenserna av ett PEN-ledaravbrott blir ofta förstörd elektronik på grund av den ökade 

spänningen. Det finns dock ingen överhängande risk att enfaslasters apparathöljen blir spänningsatta, 

då de i ett TN-C-system är ojordade [8].  

 

2.4.2 TN-C-S-system 
 

Ett PEN-ledaravbrott i ett TN-C-S-system resulterar i en liknande situation som vid ett  

PEN-ledaravbrott i ett TN-C-system. Förutom förhöjd spänningsnivå i uttag kommer även jordade 

apparathöljen att spänningssättas, vilken skapar en mycket farlig situation där det föreligger risk för 

personskador och brand [8].   

Figur 11: PEN-ledaravbrott i TN-C-S-system. 

 Som figuren ovan illustrerar leder ett PEN-ledaravbrott till att strömmen inte längre kan ledas tillbaka 

till transformatorns neutralpunkt i nätstationen. Genom sammankopplingen av neutral- och 

skyddsledarskenan i huvudcentralen kommer då apparathöljen som är skyddsjordade att 

spänningssättas. Detta leder i sin tur att det finns en potentialskillnad mellan spänningssatta 

apparathöljen och föremål som är jordade men inte tillhör installationen. Ett sådant föremål kan till 

exempel vara ett vattenledningsrör.   

 

2.5 Neutralledaravbrott TN-S 
 

Eftersom PEN-ledaren inte ingår i ett TN-S-system kan inte något PEN-ledaravbrott inträffa, men det 

finns däremot risk för skydds- och neutralledaravbrott. Vid ett skyddsledaravbrott blir konsekvensen 

att apparathöljen blir ojordade. Vid ett neutralledaravbrott skapas obalans i trefassystemet och laster 

kan seriekopplas mellan två fasledare där spänningen är 400 V.       
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Figur 12: Neutralledaravbrott TN-S-system. 

Som figuren ovan illustrerar kan inte strömmen längre ledas tillbaka till nätstationen genom 

neutralledaren. I detta fall kommer de laster som är inkopplade att seriekopplas mellan L1 och L2 

vilket ger felaktiga spänningsnivåer över lasterna, där spänningsnivån beror av lastfördelningen mellan 

faserna. Jordade apparathöljen blir dock inte spänningssatta [8].        

 

2.6 Jordningar 

2.6.1 Jordningssystem 
 

Anläggningar för allmän eldistribution måste i Sverige vara av TN-utförande vilket innebär att den 

matande transformatorn vanligtvis har en sekundärlindning som är Y-kopplad och därmed en 

neutralpunkt som direktjordas. Det blir dock mer och mer vanligt att man via distribuerad 

kompensering av kapacitiva jordfelsströmmar ansluter nollpunktsreaktorer till transformatorns 

neutralpunkt [12]. Systemjordningen i nätstationen har till uppgift att vid ett jordfel snabbt 

åstadkomma en bortkoppling av felbehäftad del [2]. Detta åstadkoms genom att det vid ett jordfel 

skapas en sluten krets som gör att säkringar och jordfelsbrytare snabbt kan lösa ut.  Se figur 1.  

 

Med skyddsjordning menas jordning som har till uppgift att fixera en utsatt dels potential till nära noll 

för att förhindra farlig spänning för person, djur eller egendom [3]. 

Med funktionsjordning menas jordning i en eller flera punkter i ett system, installation eller utrustning 

som är nödvändig för att upprätthålla en korrekt funktion hos det anslutna objektet. 

Funktionsjordningen får inte påverka skyddjordningen på sådant sätt att säkerheten försämras [6].  

En jordning kan vara avsedd för både skydds- och funktionsändamål eller enbart en av dessa. 

Skyddsjordningen har dock alltid företräde, detta för att upprätthålla god säkerhet [6].   

 

2.7 Beröringsspänning 
 

Med beröringsspänning menas spänningen mellan ledande föremål när de samtidigt berörs av en 

person eller ett djur. Förväntad beröringsspänning är spänningen mellan samtidigt berörbara ledande 

föremål då de inte är i kontakt med en person eller ett djur [6].  

 

En grundregel när det gäller beröringsspänning är att den vid 50 Hz växelspänning inte får överstiga 

50 V under sådan lång tid, att det kan uppstå personfara vid samtidig beröring av ledande föremål [5].  
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2.7.1 Beräkning av beröringsspänning  
 

I en anläggning som inte är potentialutjämnad, se avsnitt 2.9, kan oacceptabel beröringsspänning 

uppstå vid kortslutning mellan fas- och neutralledare på grund av spänningsfall i PEN-ledaren mellan 

huvudcentralen och nätstationens neutralpunkt. Spänningsfallet kommer via skydds- och 

neutralledarskenorna att spänningssätta utsatta delar i anläggningen tills dess att säkring eller 

jordfelsbrytare löser ut [5]. Med utsatt del menas en för beröring åtkomlig ledande del av elmateriel 

som på grund av ett fel kan anta en farlig spänning [6].   

 

 
Figur 13: Kortslutning i enfaslast, där säkring eller jordfelsbrytare ännu inte löst ut, som leder till beröringsspänning. 

Beröringspänningen ΔU beräknas enligt omskrivning av ekvation 9:  

där    är beröringsspänningen i volt (V),      är impedansen i PEN-ledaren (Ω),      är impedansen 

i serviskabelns fasledare (Ω),    är impedansen i gruppens fasledare (Ω),    är impedansen i gruppens 

neutralledare (Ω) och    är fasspänningen (V).  

 

2.8 Jordfelsbrytare 
 

En jordfelsbrytare är konstruerad som ett differentialskydd och detekterar kontinuerligt om det 

förekommer läckströmmar till jord.   

I ett felfritt TN-system gäller [3]: 

  ̅    ̅    ̅    ̅       (13) 

 

där   ̅ ,   ̅  och   ̅  är strömmen (A) i faserna L1, L2 och L3 och   ̅ är strömmen (A) i neutralledaren.   

Genom att låta de tre faserna och neutralledaren passera genom jordfelsbrytarens 

summaströmtransformator kan läckströmmar till jord detekteras och vid fel kan jordfelsbrytaren 

automatisk lösa ut. Detta inträffar om summan av ekvation 13 inte längre är noll.   

 

Krav på jordfelsbrytare med märkutlösningsströmmen 30 mA gäller för [6]: 

 alla uttag   20 A som är avsedda för allmänbruk 

 flyttbar elmateriel   32 A som används utomhus  

 alla gruppledningar i utrymmen avsedda för bad eller dusch.  

    
    

               
    

(12) 
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2.9 Potentialutjämning 
 

Begreppet potentialutjämning innebär en elektrisk förbindelse mellan utsatta och främmande delar för 

att uppnå en spänningsutjämning mellan dessa och minimera beröringsspänningen. Potentialutjämning 

utförs dels som skyddsutjämning och dels som kompletterande skyddsutjämning [5].  

 

2.9.1 Skyddsutjämning 
 

Skyddsutjämning innebär att ledande delar inom en anläggning sammanbinds i ett gemensamt system 

genom att de ansluts till en huvudjordningsskena [5].  Detta medför att de ledande delarna i 

anläggningen får en potential som är i princip densamma såväl under drift som vid ett felfall, till 

exempel ett PEN-ledaravbrott.  Huvudjordningsskenan är placerad intill installationens huvudcentral, 

och är därmed inte detsamma som skydds- och neutralledarskenorna, Se figur 14.    

Till huvudjordningsskenan, som kan betraktas som installationens elektriska referenspunkt, ansluts [5]:  

 skyddsledare eller PEN-ledare 

 jordtagsledare, om sådan finns 

 rörledningar av metall 

 byggnadsdelar av metall, centralvärmeanläggningen och luftkonditioneringssystemet, om 

tillämpligt 

 armeringsjärn i betong, om detta är möjligt.  

Ledande delar som inkommer till byggnaden, till exempel vattenlednings- och fjärrvärmerör,   

bör föras in nära varandra och förbindas till huvudjordningsskenan nära det ställe där de förs in i 

byggnaden. Huvudjordningsskenan placeras i omedelbar närhet till huvudcentralen [5].  

Skyddsutjämningen ska också innefatta metallmantlar på kablar för kraft, tele och data, vilket 

förutsätter samråd med kablarnas innehavare. Till huvudjordningsskenan ansluts även i förekommande 

fall åskskyddets jordtag, elinstallationens jordtag och antennjordningar [5].  

  

2.9.2 Kompletterande skyddsutjämning 
 

Kompletterande skyddsutjämning innebär att samtidigt berörbara ledande föremål, lokalt, förbinds 

med varandra. Detta för att förhindra att potentialskillnaden mellan utsatta och främmande ledande 

delar, till exempel vid ett isolationsfel till jord i en apparat, inte ska bli oacceptabelt stor [5].  

Kravet på automatisk frånkoppling inom 0,4 s anses inte tillräckligt då ett badrums fuktiga miljö leder 

till god kontakt mellan elektriskt ledande delar [13].  

Definitionen på vad som är en främmande ledande del eller inte baseras på följande antaganden enligt 

elinstallationsreglerna avsnitt 411.3.1.2 [6]: 

 

Vid en kortslutning mellan fas- och skyddsledare i en last bortses kroppens resistans och maximal 

beröringsspänning antas. Dessutom antas maximal acceptabel ström genom kroppen till 30 mA. Detta 

ger:  
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(14) 

där   är den ledande delens resistans (Ω) till jord,    är fasspänningen (V) och   är strömmen (A) 

genom kroppen.  

 

För ett TN-system som har fasspänningen 230 V, blir resistansen till jord enligt ekvation 14 och en 

maximal acceptabel ström på 30 mA genom kroppen:  

  
   

         
             

  

(15) 

Detta ger slutsatsen att ledande delar som har en resistans till jord som överstiger 4 kΩ inte anses vara 

främmande ledande delar. 

 

Kompletterande skyddsutjämning kan anordnas på sådant sätt att den omfattar alla utsatta och 

främmande delar i en lokal. I Sverige ska numera kompletterande skyddsutjämning utföras i badrum 

[13]. Sammanbindningen av utsatta och främmande delar behöver dock inte göras inne i badrummet, 

då kravet anses vara uppfyllt om den kompletterande skyddsutjämningen är utförd i närhet av den 

gruppcentral som matar utrymmet [6], [14].  

Figur 14: Olika typer av skyddsledare i en installation.  

Som figur 14 illustrerar ska PEN-ledarens isolering vara grön och gul med blå markering, isolerade 

skydds- och jordtagsledare grön och gul och funktionsjordledare får vara valfri färg med undantag för 

grön och gul [6]. Skydds- och jordtagsledare kan även vara oisolerade vilket är fördelaktigt där man 

vill reducera brandrisken och tillhörande rökutveckling [12]. För minimiarea för de olika ledarna, se 

bilaga 1.     

 

2.10 Jordtag 
 

Ett jordtags uppgift är att begränsa potentialskillnader och beröringsspänningar i ett system i händelse 

av ett fel. Ett jordtag består av en jordelektrod och den omgivande jordmassan och värderas genom 

dess jordtagsresistans, även kallat jordtagsvärde. Jordtagsvärdet definieras som det motstånd strömmen 

upplever när den går från jordtagselektroden till sann jord. Sann jord definieras som en jordmassa som 

har nollpotential [15].  
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Ett jordtag kan konstrueras på en mängd olika sätt, bland annat som ytjordtag, djupjordtag, kråkfot och 

ringledare:  

 

 
Figur 15: Olika typer av jordtag. Vänster övre: ytjordtag, höger övre: djupjordtag, vänster nedre: kråkfot och höger nedre: 

ringledare. 

Vid ytjordtag är det vanligt att jordelektroden består av en eller flera linor horisontellt nedgrävda i 

marken. Vid djupjordning, till minst 2 meters djup, består jordelektroden av linor eller stänger 

neddrivna i marken [6]. Kråkfotskonstruktionen används för att ett enskilt jordtag ska täcka en större 

yta och används främst då jordtaget kombineras med åskledare [16].  

 

För att enskilda jordtag ska uppfylla kravet på jordtagsresistansens varaktighet och motsvara 

anläggningens gällande säkerhetskrav, bör dess resistans vara högst 50 Ω för ytjordtag. För 

djupjordtag gäller högst 100 Ω. Till den kategorin hör även kråkfotskonstruktionen [6].  

Jordtagets resistans beror på dess dimension, dess form och markens beskaffenhet. Olika marktyper 

har olika resistivitet, se tabell 1, och varierar också beroende på djup, fuktighet och temperatur. Om 

fuktigheten ökar kommer markresistiviteten att minska. Tjäle ökar markresistiviteten avsevärt och kan 

vid frusna jordlager uppgå till flera tusen Ωm. Detta medför att jordtagsresistansen kommer att variera 

med årstiderna [6].  

Tabell 1: Ungefärlig resistivitet för några olika marktyper [6].  

Markegenskaper  Resistivitet (Ωm) 

Kärrmark Några få Ωm – 30 

Matjord 10 – 150 

Fuktig torv 5 – 100 

Formbar lera 50 

Lerig sandmark 50 – 500 

Stenmark 1500 – 3000 

Stenmark täckt med gräs 300 - 500 

 

Markresistiviteten kan beskrivas som resistansen hos en cylindrisk sektion i marken med 

tvärsnittsarean 1 m
2
 och höjden 1 m [6].  

 



16 

Det finns en mängd olika föremål som kan användas som jordelektroder [6]:  

 Jordspett och rör.  

 Jordningsband och linor. 

 Jordplåtar. 

 Nedgrävda metallkonstruktioner som är inbäddade i grundanläggningar. 

 Metallmantlar och andra metallhöljen på kablar i enlighet med lokala förhållanden och 

fodringar.  

 Andra lämpliga nedgrävda metalldelar.  

Vatten- och gasrör får inte användas som jordelektroder då det föreligger risk för galvanisk korrosion, 

vattenläckor och risk för bränder i gasrör [15].  

Galvanisk korrosion kan uppstå om metaller med olika ädelhet, och därigenom olika 

spänningspotential, sammanbinds med varandra. Denna korrosion accelererar i fuktig miljö samt då 

det förekommer vagabonderande strömmar [15].  

Tabell 2: Elektrokemisk spänningspotential för olika ämnen [6].  

Ämne Potential (V) 

Aluminium -1,67 

Zink -0,76 

Järn -0,44 

Tenn -0,14 

Bly -0,13 

Vatten 0,00 

Koppar +0,35 

silver +0,81 

 

Rostfritt stål har en elektrokemisk spänningspotential som ligger nära den för koppar, vilket gör att 

dessa två material direkt kan sammanbindas med varandra utan att någon galvanisk korrosion uppstår 

[17]. 

 

Enligt tabell 2 bör inte ledare av aluminium och koppar, som är två vanligt förekommande 

ledarmaterial, direkt sammanbindas med varandra. För att undvika korrosion i skarvar, avgreningar 

och anslutningar bör man undvika skruvförband i fuktiga miljöer som till exempel under mark. Istället 

bör man använda kontaktpressat förband, svetsförband eller hårdlödningsförband [6]. 

 

Fundamentjordelektroder av stål som är inbäddade i betong har en elektrokemisk potential som ligger 

nära den för koppar [6].   

 

2.11 Vagabonderande strömmar 
 

Med vagabonderande strömmar menas läckströmmar som flyter i jorden eller nedgräva 

metallkonstruktioner och som beror på att konstruktionen är avsiktligt eller oavsiktligt jordade.  

Med läckström menas en elektrisk ström som flyter en oväntad väg under normaldrift i en anläggning 

[6].  
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Vagabonderande strömmar kan bland annat ge upphov till [7]: 

 bränder 

 galvanisk korrosion 

 lagerskador på maskiner 

 ökad förekomst av magnetfält.  

Läckströmmar i en anläggning är en vanlig företeelse, då de flesta elektriska produkter som ansluts till 

anläggningen bidrar till detta. Det är först när läckströmmarna uppgår till cirka 300 mA som det 

uppstår en brandrisk [7]. Hur stor dessa läckströmmar är varierar beroende på vilka laster som är 

anslutna.  

Tabell 3: Ungefärliga nivåer på läckströmmar från olika laster i nyskick [6].  

Produkt Läckström (mA) Produkt Läckström (mA) 

Elspis, fyra plattor, två ugnar 10 Motorvärmare 1 

Elspis, tre plattor och ugn 6-7 Handdukstork 1 

Spisfläkt 3,4 Strykjärn 0,75 

Mikrovågsugn 5 Brödrost 0,75 

Diskmaskin 3-5 Kaffebryggare  0,75 

Kyl, frys 1,5 Dammsugare klass II 0,25 

Tvättmaskin  3-5 Elvisp klass II 0,25 

Cirkulationspump 3 Ljusarmatur klass I 1 

Bastuaggregat  3-5 Ljusarmatur klass II 0,5 

 

Påtaglig förekomst av läckströmmar kan leda till en självgående process, då läckströmmar kan ge 

upphov till små urladdningar som förkolnar kabelisoleringen. Detta kommer i sin tur leda till ökad 

förekomst av läckströmmar och processen har blivit självgående [18].  

 

2.11.1 Vagabonderande strömmar TN-C-system 
 

Eftersom enfaslaster i TN-C-system inte har någon anslutning till skyddsjord kan mindre isolationsfel 

förekomma utan att säkringar löser ut. Kraftiga läckströmmar kommer heller inte att lösa ut säkringar, 

vilket i sin tur kan öka förekomsten av vagabonderande strömmar. Det är dock inte säkert att det finns 

några självklara strömvägar för de vagabonderande strömmarna att ta, då enfaslasterna är ojordade [7].  

 

2.11.2 Vagabonderande strömmar TN-C-S-system 
 

I ett TN-C-S-system förekommer vagabonderande strömmar på grund av sammankopplingen mellan 

neutral- och skyddsledarskenan, där en strömdelning uppstår: 

Figur 16: Vagabonderande ström i TN-C-S-system på grund av strömdelning. 
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Omskrivning av ekvation 11 ger att den vagabonderande strömmen i figur 16 är:  

     
       

         
 

(16) 

där      är den vagabonderande strömmen (A),    är strömmen i neutralledaren (A),       är PEN-

ledarens impedans (Ω) och       är den vagabonderande strömbanans impedans (Ω).    

 

2.11.3 Vagabonderande strömmar TN-S-system 
 

I ett TN-S-system kan vagabonderande strömmar i princip elimineras, då serviskabeln är av 

femledartyp och jord- och neutralledaren är separerade från varandra förutom i nätstationens 

neutralpunkt.

Figur 17: Princip för eliminering av vagabonderande strömmar i TN-S-system. 

Returströmmen till nätstationen i figur 17 har ingen alternativ väg och kommer därför att flyta i 

neutralledaren. Jordledaren används endast som skydd och vid normaldrift får ingen ström flyta i den 

[10].  

 

2.12 Transienter 
 

En transient är en mycket snabb och övergående förändring på spänningsamplituden, även kallat 

”spänningsspik”. Transienter kan komma från kopplingar i överliggande nät eller genom åsknedslag 

[19]. När en brytare i elnätet slår ifrån uppkommer kopplingstransienter som kan ha en amplitud som 

är fyra gånger högre än fasspänningens toppvärde. Kopplingstransienterna kan ha en räckvidd på upp 

till 80 mil, då de inte är lika benägna att orsaka överslag som blixttransienter [10].  

 

Transienter från ett blixtnedslag är energirika men kortvariga. Stigtiden för transienten är mellan  

1-19 μs och falltiden är 50-1000 μs [2], [12]. Strömstyrkan och spänningen för en genomsnittlig blixt 

är 20 kA och 30 MV, men kan i vissa fall uppgå till 100 kA och 100 MV [20].    

Att en villa träffas av ett direkt blixtnedslag är ovanligt i Sverige då detta sker i genomsnitt en gång 

vart 1500:e år. Indirekta blixtnedslag är däremot mer vanligt, då blixtnedslag i eller i närheten av 

kraftledningar förmedlas över elnätet och kan orsaka skador på elektrisk utrustning och bränder [10].  

 

För att skydda elanläggningar mot transienter kan överspänningsskydd installeras.  För ett fullgott 

skydd mot överspänningar koordineras överspänningsskydden och delas in i olika nivåer.  
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Figur 18: TN-C-S-system med olika nivåer av överspänningsskydd. 

Grovskyddet placeras vid huvudcentralen, ansluts till huvudjordningsskenan som i sin tur bör vara 

ansluten till ett för installationen lokalt jordtag. Mellanskyddet placeras i undercentralen och 

finskyddet placeras antingen för att skydda en enskild grupp eller i eluttaget för den apparat som ska 

skyddas [10].  

 

2.13 EMC 
 

EMC står för Electromagnetic compatibility, vilket kan översättas till “elektromagnetisk förenlighet”.  

Med EMC menas apparaters förmåga att arbeta tillsammans utan att störa varandra [19].  

 

I takt med att allt mer elektronikbaserade komponenter installeras i våra anläggningar så ökar kraven 

på att dessa inte påverkas av störningar, och inte heller själva genererar störningar.  

 

EMC-direktivet 2004/108/EC har som huvudmål att [19]:   

 säkerställa att sådana elektromagnetiska störningar som genereras av elektrisk utrustning inte 

påverkar den riktiga funktionen hos andra utrustningar, liksom radio- och 

telekommunikationsnät, tillhörande utrustning och nät för elkraftsdistribution 

 säkerställa att elektrisk utrustning har en lämplig nivå av egen tålighet mot elektromagnetiska 

störningar, så att de kan fungera som avsett.  

 

2.14 Övertoner 
 

I det svenska elnätet är grundfrekvensen 50 Hz, men olinjära belastningar ger upphov till övertoner 

eftersom förhållandet mellan ström och spänning inte är konstant under en period [19]. Övertoner har 

alltid funnits i elnätet, men det är främst under de senaste decennierna som övertonshalterna blivit så 

pass höga att de orsakar driftstörningar, skador på ansluten utrustning och utgör en brandrisk [2].  
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I TN-systemen är strömmen i neutralledaren noll vid symmetrisk belastning av de tre faserna. Detta 

gäller dock inte om belastningarna är olinjära. Övertonströmmar vars frekvens är heltalsmultipler av 

tre är av nollföljdskaraktär och kommer därför att summeras i neutralledaren. Till dessa hör 

övertonsströmmar med frekvensen 150 Hz, 300 Hz, 450 Hz och så vidare [2].  

Tabell 4: Respektive övertons frekvens och fasläge för en grundton på 50 Hz [21].  

Nummer 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Frekvens (Hz) 50 100 150 200 250 300 350 400 450 

Fasföljd + - 0 + - 0 + - 0 

 

I våra elnät förekommer framförallt övertoner av udda ordningstal. Övertoner av jämna ordningstal 

uppkommer endast om spänningens positiva och negativa halvperioder deformeras olika [19]. De 

jämna övertonerna tar enligt ovanstående tabell ut varandra medan de som är av nollföljdskaraktär 

summeras i neutralledaren.   

 

Den totala harmoniska distorsionen, som är ett mått på avvikelsen från sinusformationen, ges av [19]:  

       √∑(
  
  
)
  

 

 

  

 

(17) 

       √∑(
  
  
)
  

 

 

  

(18) 

 där     är distorsionen i procent (%),   är övertonsnumret och    respektive    är spänningen (V) 

och strömmen (A) i grundtonen om 50 Hz. 

Exempel på laster som ger upphov till övertoner är lågenergilampor, lysrörsarmaturer, datorer och 

annan hemelektronikutrustning. 
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3 Metod 
 

Detta avsnitt består av två olika huvuddelar, där avsnitt 3. 1 behandlar praktiska mätningar av 

potentialskillnader i ett badrum, och avsnitt 3. 2 utgör en teoretisk analys av potentialutjämnade  

TN-system. 

3.1 Mätning av potentialskillnader i badrum 
 

Ett antal mätningar genomfördes i en villa med TN-C-S-system där märkbara potentialskillnader 

ibland uppträder i källarvåningens badrum. Potentialskillnaderna upplevs som obehagliga ”kittlingar” i 

fingertoppar då samtidig beröring sker mellan duschblandare och golvbrunn och det är främst barnen i 

familjen som känner av detta.  

Villans kraftmatning kan illustreras med följande figur:   

 

Figur 19: Förenklad översiktsbild av kraftmatning till villan. 

Figur 19 visar att villans jordtag återfinns 184 m ifrån anslutningspunkten i fasadmätarskåpet. I de två 

fördelningsskåpen sker förgreningar av kraftmatningen till andra fördelningsskåp, villor och 

vägbelysning. Dessa är dock inte utritade i figuren ovan.  För översiktskarta av kraftmatningen, se 

bilaga 3.     

 

Vid mätningarna användes följande mätinstrument:   

 Fluke 41 Power Harmonics Analyzer med tillhörande tångamperemeter.   

 Soar multimeter 4040 för att mäta potentialskillnaden.  

 Norma Unilap GEO för att mäta jordtagsresistans.  

 

3.1.1 PEN-ledarens belastning och potentialskil lnad  
 

För att mäta strömbelastning i PEN-ledaren och distorsionen av strömmens sinusformation anslöts 

mätinstrumentet Fluke 41 Power Harmonics Analyzer med tillhörande tångamperemeter runt 

inkommande PEN-ledare, enligt figur 20. PEN-ledaren ansluter till huvudcentralen belägen i 

källarvåningen via fasadmätarskåpet.       
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Figur 20: Fluke 41 med tillhörande tångamperemeter ansluten runt inkommande PEN-ledare i huvudcentral. 

Genom att endast belasta fas L1 erhölls en medveten snedbelastning av trefassystemet, och därmed 

också belastning av PEN-ledaren.   

 

I badrummet anslöts en multimeter av typen Soar 4040 mellan slangen till duschmunstycket och 

golvbrunnen som båda är i rostfritt stål, för att mäta hur potentialskillnaden varierar med belastningen i 

PEN-ledaren. Denna multimeter mäter endast potentialen för grundtonen om 50 Hz.  

 

 

 

För att verifiera den med multimetern uppmätta potentialskillnaden och kontrollera om spänningar 

med andra frekvenser än grundtonen om 50 Hz fanns mellan duschslangen och golvbrunnen anslöts 

även Fluke-instrumentet mellan dessa.  

 

 

 

Figur 21: Multimeter Soar 4040 ansluten mellan duschslang och golvbrunn för 

mätning av potentialskillnad mellan dessa. 
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Förutom att mäta potentialskillnaden mellan duschslang och golvbrunn mättes också 

potentialskillnaden mellan bastuaggregat och tillhörande golvbrunn, mellan badkarets vred och 

golvbrunn, mellan skyddsjord i eluttag och golvbrunn och mellan jordat hölje i armatur och golvbrunn.   

Spänningsfallet i PEN-ledaren ges av:  

                (19) 

där         är den totala PEN-ledarresistansen (Ω) mellan villan och nätstationen och      är 

strömbelastningen (A) i PEN-ledaren.  

Den totala PEN-ledarresistansen är summan av resistanserna för respektive lednings PEN-ledare och 

ges enligt omskrivning av ekvation 3:  

          (
  

     
)    (

  
     

)      (
  

     
) 

(20) 

 

Ekvation 19 och 20 ger att spänningsfallet i PEN-ledaren kan beräknas enligt:  

   *  (
  

     
)    (

  
     

)      (
  

     
)+       

(21) 

 

där    är det beräknade spänningsfallet (V),   ,    och    är resistiviteten (Ωm) för respektive 

ledningsmaterial,   ,    och    är längden (m) för respektive ledning,      ,       och       är 

tvärsnittsarean (m
2
) för respektive PEN-ledare och      är den uppmätta strömbelastningen (A) i PEN-

ledaren.   

 

Det beräknade spänningsfallet jämförs sedan med den uppmätta potentialskillnaden.  

 

3.1.2 Provisoriskt  jordtag  
 

I anslutning till leveranspunkten i fasadmätarskåpet drevs två provisoriska jordelektroder i form av  

1,2 m långa 15 mm
2
 kopparrör ned i marken vilka parallellkopplades med varandra. 

Potentialskillnaden mättes mellan de parallellkopplade jordelektroderna och servisledningens  

PEN-ledare för att verifiera att potentialskillnaden i badrummet beror på spänningsfall i PEN-ledaren. 

 

3.1.3 Jordtagsmätning med svagströmsmetoden 
 

För att mäta det provisoriska jordtagets resistans användes jordtagsmetern Norma Unilap GEO. 

Förutom att mäta det provisoriska jordtagets resistans mättes också golvbrunnens resistans till jord. 
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Figur 22: Jordtagsmeter Norma Unilap GEO. 

 

Den mätteknik som användes var trepolig svagströmsmetod där det jordtag som ska mätas, 

hjälpjordspett och spänningssond placeras i en triangelformation enligt figur 23.   

 

Figur 23: Placering av hjälpjordspett (H) och spänningssond (S) vid mätning av jordtag (E).  

 

Hjälpjordtaget och spänningssonden som är av galvaniserat stål med längden 0,8 m drevs ned i marken 

cirka 40 m ut i vinkel från kabelvindan och anslöts till jordtagsmetern tillsammans med det 

provisoriska jordtaget.   

 

Jordtagsmetern inducerar en ström i ett hjälpjordtaget som flyter i marken till jordtaget som ska mätas. 

Spänningsfallet över jordtaget mäts med spänningssonden och jordtagsmetern visar jordtagsresistansen 

som kvoten mellan spänningsfallet och strömmen [22]. 
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Figur 24: Jordtagsmeter Norma Unilap GEO och kabelvindor, där röd  

kabel ansluter till hjälpjordtag (H) och svart kabel till spänningssond (S).  

 

3.2 Teoretisk analys av potentialutjämnade TN-system  
 

En teoretisk analys genomfördes för att jämföra potentialutjämnade TN-C-S- och TN-S-system utifrån 

möjliga fel som kan inträffa inom anläggningen och i det överliggande nätet. De fel som tas upp är 

isolationsfel och kortslutning som kan leda till oacceptabla beröringsspänningar samt förlust av 

inkommande servislednings PEN- eller neutralledare. Möjliga åtgärder för att minimera 

konsekvenserna av dessa fel samt vilka konsekvenser åtgärderna kan ge undersöks och presenteras i 

resultatavsnittet.   

 

4 Resultat 

4.1 Mätning av potentialskillnader i badrum 
 

Nedan redovisas de mätningar som beskrivs i avsnitt 3. 1.  

 

4.1.1 PEN-ledarens belastning och potentialskil lnad 
 

Enligt kabeldata i bilaga 3 och ekvation 20 är det totala PEN-ledarresistansen mellan villans 

anslutningspunkt och nätstationen 0,194 Ω. Den totala PEN-ledarresistansen multipliceras med den 

uppmätta strömbelastningen i PEN-ledaren enligt ekvation 19 och förs in i tabell 5 som beräknad   .    

 

Då samma potentialskillnad uppmättes mellan duschslang–golvbrunn, bastuaggregat – golvbrunn, 

badkarets vred – golvbrunn, skyddsjord i eluttag – golvbrunn och jordat hölje i armatur – golvbrunn, 

redovisas endast resultatet för mätningen mellan duschslang – badrum.  
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Tabell 5: Strömbelastning, distorsion, uppmätt potentialskillnad och beräknad potentialskillnad.      är strömbelastningen i 

PEN-ledaren,          är den totala harmoniska distorsionen, uppmätt    är uppmätt potentialskillnad mellan duschslang 

och golvbrunn och beräknad    är beräknad potentialskillnad mellan duschslang och golvbrunn.        

Mätning 
Uppmätt 
     (A) 

Uppmätt 

        (%) 

Uppmätt 

   (V) 
Beräknad 

   (V) 

1 0,84 86,9 0,52 0,16 

2 1,23 27,8 0,62 0,24 

3 2,56 17,4 1,56 0,50 

4 2,96 14,8 1,33 0,57 

5 6,10 5,4 3,11 1,18 

6 9,32 4,2 3,52 1,81 

7 9,42 3,1 3,49 1,83 

8 10,48 6,6 3,33 2,03 

9 14,70 4,8 3,41 2,85 

 

Som tabell 5 visar ökar inte potentialskillnaden linjärt med belastningen i PEN-ledaren. Differensen 

mellan den uppmätta potentialskillnaden om 50 Hz och den beräknade potentialskillnaden, som beror 

av spänningsfallet i PEN-ledaren mellan anslutningspunkten och nätstationen, kan illustreras med 

följande figur:  

 
Figur 25: Uppmätt och beräknad potentialskillnad(V) för respektive strömbelastning (A) i PEN-ledaren.    

Ekvation 19 tar endast hänsyn till det spänningsfall mellan anslutningspunkten och nätstationen som 

PEN-ledarens strömbelastning i den aktuella villan bidrar med. Kraftmatningen som försörjer villan är 

i själva verket förgrenad, se bilaga 3, och PEN-ledarbelastningar från andra anslutningspunkter 

kommer också att bidra till det totala spänningsfallet. Differensen mellan uppmätt potentialskillnad 

och beräknad potentialskillnad i figur 25 utgörs därmed av det spänningsfall som andra anslutningar 

bidrar med.   

Att den totala harmoniska distorsionen minskar med ökad ström mellan mätning 1–7 i tabell 5 beror på 

att de laster som anslöts till fas L1 för att erhålla en högre strömbelastning i PEN-ledaren var till 

största del resistiva, vilket leder till att avvikelsen från strömmens sinusformation kommer att minska 

med bibehållen andel olinjära laster. Att den totala harmoniska distorsionen ökar mellan mätning 7 och 

8 beror troligtvis på att någon olinjär last slogs igång i villan.  
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Förekomsten av övertonshalten i mätning 1 i tabell 5 illustreras i nedanstående från Fluke 41-

instrumentet loggade figur:    

 
Figur 26: Loggat värde från Fluke 41 Power Harmonics Analyzer i mätning 1, tabell 5. Övre bilden visar strömmens 

avvikelse från sinusformationen och nedre bilden visar strömmen för respektive övertonsnummer. 

I figur 26 är strömmens avvikelse från sinusformationen 86,9 % och strömmens effektivvärde i PEN-

ledaren är 0,84 A. Strömmen från den tredje övertonen på 150 Hz är större än strömmen i grundtonen 

på 50 Hz. Detta beror på att anslutna laster vid mätning 1 var främst olinjära i form av lågenergilampor 

och en UPS-enhet till vilken tre datorer var anslutna. Figur 26 kan jämföras med loggen från mätning 

9:  

 
Figur 27: Loggat värde från Fluke 41 Power Harmonics Analyzer i mätning 9, tabell 5. Övre bilden visar strömmens 

avvikelse från sinusformationen och nedre bilden visar strömmen för respektive övertonsnummer. 

I figur 27 är strömmens avvikelse från sinusformationen endast 4,8 % och strömmens effektivvärde i 

PEN-ledaren är 14,70 A. Andelen övertonsströmmar är liten i förhållande till grundtonsströmmen på 

50 Hz.  

Genom att kontrollmäta potentialskillnaden i badrummet med Fluke-instrumentet säkerställdes att inga 

potentialer med högre frekvens än grundtonen på 50 HZ fanns.  
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4.1.2 Jordtagsresistans för provisoriskt jordtag och golvbrunn  
 

I nedanstående mätningar var jordtagsvärdet för spänningssonden 5,4 kΩ och för hjälpjordtaget 2,4 

kΩ.  

Vid en första mätning av det provisoriska jordtaget erhölls ett jordtagsvärde på 886 Ω, och genom 

olika försök att driva ned kopparrören snett ner i marken erhölls ett jordtagsvärde på 490 Ω. Ett lägre 

värde än så gick inte att erhålla på grund av markens beskaffenhet och tillgänglig utrustning. Villan 

ligger på ett litet berg och marken kring det område där kopparrören drevs ned består av ett tunt lager 

gräsbetäckt jord ovanpå stenrik mark vilket tyder på hög markresistivitet. 

I ett försök att minska jordtagsvärdet ytterligare spolades vatten över det provisoriska jordtaget vilket 

inte påverkade resultatet, då marken redan var fuktig efter flera dagar ihärdigt regn.  

Den uppmätta potentialskillnaden som redovisas i tabell 5 förekom även mellan inkommande PEN-

ledare i fasadmätarskåpet och det provisoriska jordtaget, vilket verifierar att potentialskillnaden beror 

på spänningsfall i PEN-ledaren mellan villans anslutningspunkt och nätstationen.   

Golvbrunnens jordtagsvärde uppmättes till 8,8 kΩ och är därmed inte att betrakta som en främmande 

ledande del enligt ekvation 15.  

 

4.2 Teoretisk analys av potentialutjämnade TN-system 

4.2.1 Isolationsfel i last  i  TN-system  
 

Inträffar ett isolationsfel i en last i ett badrum kan en potentialskillnad som leder till oacceptabel 

beröringsspänning uppstå mellan lastens hölje och en främmande ledande del. Detta beror på att 

impedansen i skyddsledaren medför ett spänningsfall mellan den utsatta delen och den punkt där 

skyddsledaren är ansluten till skyddsutjämningen. 

 

Hur stor potentialskillnaden blir i ett skyddsutjämnat TN-system som inte är utfört med 

kompletterande skyddsutjämning kan illustreras med följande exempel: 
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Figur 28: Potentialskillnad mellan skyddsjordade och skyddsutjämnade delar vid långa ledningar i ett TN-system som inte är 

utfört med kompletterande skyddsutjämning. 

I figur 28 sker matningen till undercentralen i en av lägenheterna högst upp i huset via en kopparkabel 

där skyddsledaren har tvärsnittsarean 10 mm
2
 och längden 100 m. I lägenheten sker ett isolationsfel i 

en enfaslast i badrummet, där lastens hölje är anslutet till en 2,5 mm
2
 skyddsledare av koppar med 

längden 10 m.  

 

Försummas reaktansen kan potentialskillnaden på grund av isolationsfelet, som är detsamma som den 

förväntade beröringsspänningen, beräknas enligt omskrivning av ekvation 1 och 3:  

    (
  
  
 
  
  
)    

(22) 

 

där    är potentialskillnaden(V),   är resistiviteten (Ωm),    och    är längden (m) respektive 

tvärsnittsarean (m
2
) för skyddsledaren mellan huvudcentralen och undercentralen, L2 och    är 

längden (m) respektive tvärsnittsarean (m
2
) för skyddsledaren mellan undercentralen och lastens hölje 

och   är den ström (A) som isolationsfelet ger upphov till.  

Om förutsättningarna i figur 28 gäller och isolationsfelet ger upphov till en ström på 20 A, blir 

potentialskillnaden mellan lastens skyddsjordade hölje och den i närheten av huvudcentralen 

skyddsutjämnade delen enligt ekvation 22:  

               (
  

        
 

   

       
)           

(23) 

 

Om skyddsledaren vore 2,5 mm
2
 hela vägen från badrummet till huvudcentralen blir 

potentialskillnaden 13,8 V. För att potentialskillnaden ska bli 50 V med ovanstående förutsättningar, 

och därmed räknas som oacceptabel beröringsspänning [5], krävs antingen att skyddsledaren med  

10 mm
2
 tvärsnittsarea är 1,4 km lång eller att skyddsledaren med 2,5 mm

2
 tvärsnittsarea är 340 m lång. 
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Det som har störst inverkan på potentialskillnaden i detta fall är hur stor ström isolationsfelet ger 

upphov till i skyddsledaren, då det är strömmen som påverkar hur stort spänningsfallet i ledaren blir.  

Skyddsledaren mellan undercentralen och lastens hölje i figur 28 är 10 m lång och har tvärsnittsarean 

2,5 mm
2
. Skyddsledaren mellan undercentralen och huvudcentralen har tvärsnittsarean 10 mm

2
. Hur 

potentialskillnaden varierar med längden för skyddsledaren mellan huvudcentralen och undercentralen 

och den ström isolationsfelet ger upphov till ges av nedanstående figur, vilken baseras på ekvation 22: 

 

 
Figur 29: Potentialskillnadens beroende av längden för 10 mm2 skyddsledaren  

mellan huvudcentralen och undercentralen och den ström isolationsfelet ger upphov till.  

Som figur 29 visar ger en stor ström i skyddsledaren med tvärsnittsarean 10 mm
2
 även en stor 

potentialskillnad mellan lastens hölje och den i närheten av huvudcentralen skyddsutjämnade delen. 

Vid ett isolationsfel är det dock inte säkert att all ström leds genom skyddsledaren, då kontakt med 

neutralledaren sannolikt fortfarande finns. Det finns även en viss övergångsresistans mellan 

isolationsfelet och det skyddsjordade höljet vilket gör att strömmen i skyddsledaren begränsas 

ytterligare. Att strömmen ska bli så pass hög att oacceptabel beröringsspänning uppstår är inte rimligt 

då jordfelsbrytare i badrum ska ha en märkutlösningsström på 30 mA och säkringar löser ut långt 

innan potentialskillnader på 50 V uppstår. Om varken jordfelsbrytare eller säkringar frånkopplar felet 

kommer dessutom ledningarna att brinna av innan oacceptabel beröringsspänning uppstår. 

 

Om skyddsledaren mellan huvudcentralen och undercentralen i figur 28 ersätts av en skyddsledare 

med tvärsnittsarean 16 mm
2
, kan figur 29 ersättas med följande figur som baseras på ekvation 22: 
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Figur 30: Potentialskillnadens beroende av längden för 16 mm2 skyddsledaren  

mellan huvudcentralen och undercentralen och den ström isolationsfelet ger upphov till. 

I figur 30 framgår vid en jämförelse med figur 29 att en ökning av tvärsnittsarean för skyddsledaren 

ger lägre potentialskillnad för respektive ledningslängder. En ökning av tvärsnittsarean kommer också 

leda till förbättrade frånkopplingstider.  

Om en kompletterande potentialutjämning anordnas i närhet av undercentralen som matar badrummet 

och därmed också anses vara uppfylld [6], se figur 31, blir potentialskillnaden 1,4 V om isolationsfelet 

ger upphov till en ström på 20 A enligt ekvation 22.    

 
Figur 31: Potentialskillnad mellan skyddsjordade och skyddsutjämnade delar vid långa ledningar i ett TN-system som är 

utfört med kompletterande skyddsutjämning. 
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För alla uttag   20 A samt gruppledningar i utrymmen för bad eller dusch är det krav på 

jordfelsbrytare med märkutlösningsström som inte överstiger 30 mA samt frånkopplingstid på högst 

0,4 s. Utöver detta så tillkommer basskydd i form av isolation och felskydd i form av säkringar. De 

jordfelsbrytare som säljs idag löser normalt ut inom 0,01 till 0,03 s [6]. Detta medför att den 

potentialskillnad som kan uppstå vid en korrekt utförd elinstallation högst varar i 0,4 s, men ofta 

betydligt kortare tid än så. 

 

4.2.2 Kortslutning mellan fas- och neutralledare i TN-C-S-system  
 

Sker en ren kortslutning mellan fas- och neutralledare i lasten i figur 28 uppstår en potentialskillnad 

mellan lastens skyddsjordade hölje och den i närheten av huvudcentralen skyddsutjämnade delen på 

grund av spänningsfall i PEN-ledaren. Hur stor potentialskillnaden blir beror delvis på om 

separationen av skydds- och neutralledaren sker i undercentralen eller huvudcentralen.  

Figur 32: Skyddsutjämnat TN-C-S-system där kortslutning sker i last i badrum och separationen av skydds- och 

neutralledarskenan sker i undercentralen som matar utrymmet. 

Förutsatt att separationen av skydds- och neutralledaren sker i undercentralen som i figur 32, kan 

potentialskillnaden beräknas enligt omskrivning av ekvation 3 och 9:  

   
    

    
    

    
    
    

     
    
    

   
  
  
   

  
  

    

(24) 

 

där    är potentialskillnaden (V) mellan lastens hölje och den i huvudcentralen skyddsutjämnade 

delen,  ,   och   är respektive lednings resistivitet (Ωm), längd (m) och tvärsnittsarea (m
2
) och    är 

fasspänningen (V) i huvudcentralen.  

 

Om alla ledare är av koppar, fas-, neutral- och PEN-ledaren har samma tvärsnittsarea och längd för 

respektive delsträcka och om reaktansen försummas, ges potentialskillnaden enligt omskrivning av 

ekvation 24:  

   

    
    

 (
    
    

 
  
  
)
    

(25) 

 

där    är potentialskillnaden mellan lastens hölje och den i huvudcentralen skyddsutjämnade delen, 

     och      är PEN-ledarens längd (m) respektive tvärsnittsarea (m
2
),    och    är neutralledarens 

längd (m) respektive tvärsnittsarea (m
2
) och    är fasspänningen (V) i huvudcentralen. 
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Vid en kortslutning mellan fas- och neutralledare i en last med de förutsättningar som gäller i figur 28 

och 32 blir potentialskillnaden enligt ekvation 25:   

   

   
       

 (
   

       
 

  
        

)
            

(26) 

 

Potentialskillnaden på 82,1 V som uppträder mellan det skyddsjordade höljet och den i undercentralen 

skyddsutjämnade delen är därmed att betrakta som oacceptabel beröringsspänning.  

Ekvation 24 och 25 förutsätter att det sker en ren kortslutning, det vill säga att fas- och neutralledare 

får sådan kontakt att inte någon övergångsresistans uppstår. För att potentialskillnaden ska bli under 50 

V krävs endast att övergångsresistansen mellan fas- och neutralledaren vid kortslutningen  

är > 0,31 Ω.     

 Separeras skydds- och neutralledaren istället i huvudcentralen enligt figur 33 kommer 

potentialskillnaden att bli ungefär 0 V, då skydds- och neutralledaren förbinds i närheten av 

huvudjordningsskenan och därmed antar lastens skyddsjordade hölje och den i närheten av 

huvudcentralen skyddsutjämnade delen i princip samma potential.  

Figur 33: Skyddsutjämnat TN-C-S-system där kortslutning sker i last i badrum och separationen av skydds- och 

neutralledarskenan sker huvudcentralen. 

  

4.2.3 Kortslutning mellan fas- och neutralledare i TN-S-system 
 

Inträffar en kortslutning mellan fas- och neutralledare i ett TN-S-system uppstår ingen 

potentialskillnad mellan skyddsjordade höljen och skyddsutjämnade delar. Detta tack vare att skydds- 

och neutralledare hålls separerade hela vägen från nätstationen, se figur 6 och 7. 

 

4.2.4 PEN-ledaravbrott i  TN-C-S-system 
 

Vid ett PEN-ledaravbrott i ett potentialutjämnat TN-C-S-system kommer potentialen att lyftas till 

ungefär samma nivå för de delar som är anslutna till huvudjordningsskenan och den kompletterande 

skyddsutjämningen. Dessvärre kan ledande material som är anslutna till huvudjordningsskenan, till 

exempel vatten, fjärrvärme- och gasrör, börja fungera som jordelektroder och strömmen kommer ledas 

tillbaka till matningens jordtag via skyddsutjämningsledaren, rören och marken enligt figur 34.  
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Figur 34: PEN-ledaravbrott i potentialutjämnat TN-C-S-system. 

 

Om de vatten, fjärrvärme- eller gasrör vilka fungerar som jordelektroder har låg impedans är det inte 

säkert att PEN-ledaravbrottet upptäcks.  

 

4.2.5 Neutralledaravbrott i  TN-S-system 
 

Ett neutralledaravbrott i ett potentialutjämnat TN-S-system enligt figur 35 kommer inte leda till farliga 

beröringsspänningar, då skydds- och neutralledarna hålls separerade hela vägen från nätstationen. 

Neutralledaravbrottet kan dock leda till förhöjda spänningsnivåer mellan fas- och neutralledare på 

grund av att trefassystemet får en svävande neutralpunkt, och ansluten elektrisk utrustning kan ta 

skada och i värsta fall börja brinna.    

Figur 35: Neutralledaravbrott i potentialutjämnat TN-S-system. 
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4.2.6 PEN-ledaravbrott  i  TN-C-S-system med eget jordtag 
 

Förses ett potentialutjämnat TN-C-S-system med eget jordtag skapas ett redundant system mot PEN-

ledaravbrott:  

 
Figur 36: PEN-ledaravbrott i TN-C-S-system med eget jordtag. 

I figur 36 kommer jordtaget att fungera som trefassystemets neutralpunkt vilket förhindrar att förhöjda 

spänningsnivåer uppstår inom anläggningen. Strömmar kommer att vagabondera i marken mellan 

jordtaget och nätstationen, men till skillnad från i figur 34 sker nu detta i en kontrollerad väg om 

jordtaget är korrekt utfört. Om impedansen i röret är låg finns det dock en risk att en del av strömmen 

väljer att gå via röret istället.  

 

Storleken hos den vagabonderande strömmen i röret i figur 36 kan beräknas enligt omskrivning av 

ekvation 11: 

     
 ̅ 

 ̅   ̅   
    

(27) 

där      är delströmmen (A) som flyter i röret,  ̅  är jordtagets impedans (Ω),  ̅    är rörets impedans 

(Ω) och    är strömmen (A) i neutralledaren.   

 

Med eget jordtag föreligger en risk att PEN-ledaravbrottet inte upptäcks, vilket i sig inte blir ett 

problem förrän jordtaget kopplas bort från huvudjordningsskenan.   

 

4.2.7 Neutralledaravbrott i  TN-S-system med eget jordtag 
 

I ett TN-S-system kommer det egna jordtaget inte ge något skydd mot förhöjda spänningsnivåer vid ett 

neutralledaravbrott, då skydds- och neutralledaren hålls separerade hela vägen från nätstationen:  
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Figur 37: Neutralledaravbrott i ett TN-S-system med eget jordtag. 

 

I figur 37 går strömmen tillbaka till nätstationen bakvägen via lasten som är ansluten mellan L2 och 

huvudcentralens neutralledarskena, och de två lasterna har seriekopplats mellan L1 och L2. Inga 

vagabonderande strömmar leds tillbaka till nätstationen via marken, men på grund av fasernas 

seriekoppling kan förhöjda spänningsnivåer uppkomma beroende på lasternas fördelning.  

 

4.2.8 Isolering av främmande ledande del 
 

För att förhindra att oacceptabla beröringsspänningar uppstår lokalt kan främmande ledande delar 

isoleras. Vid nybyggnation är idag inkommande vatten- och avloppsledningar i plast dominerande, 

vilket medför att dessa inte är att betrakta som en främmande ledande del enligt ekvation 15 och 

behöver inte heller ingå i skyddsutjämningssystemet.    

 

Vid primäranslutning av fjärrvärme i ett bostadshus måste inkommande rör vara av stål eller koppar då 

rören normalt dimensioneras för ett maximalt tryck på 16 bar och temperaturen 120°C [23], [24].  

 

4.2.9 Isolerande flänsförband för fjärrvärmerör 
 

VÄRMEK och SVT AB har utvecklat ett tryck- och värmetåligt isolerande flänsförband som monteras 

mellan fjärrvärmerörens avstängningsventiler och fjärrvärmecentralen [25], Se bilaga 2. Packningen i 

flänsförbanden förhindrar metallisk kontakt över rörskarven, och därmed kan inga vagabonderande 

strömmar och främmande potentialer som uppstår i överliggande fjärrvärmenät ta sig in i 

anläggningen.  Vagabonderande strömmar som uppkommer inom anläggningen kommer heller inte 

kunna sprida sig i överliggande fjärrvärmenät. 
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Figur 38: Fjärrvärmesystem där rören är försedda med isolerande flänsförband och fjärrvärmecentralen är ansluten till 

huvudjordningsskenan. 

 

 Fjärrvärmecentralen i figur 38 kräver elektrisk matning till bland annat cirkulationspumpen och 

reglerutrustning, och är därmed också ansluten till skyddsjordningssystemet. Detta kan medföra att 

röret i badrummet som har kontakt med fjärrvärmecentralen är att betrakta som en främmande ledande 

del enligt ekvation 15, trots de isolerande flänsförbanden.  

 

Inträffar ett PEN-ledaravbrott kommer jordtaget fungera som trefassystemets neutralpunkt som i figur 

36, vilket förhindrar att förhöjda spänningsnivåer uppstår inom anläggningen. Tack vare de isolerande 

flänsförbanden kommer vagabonderande strömmar i fjärrvärmerören att elimineras, då   ̅     ̅  i 

ekvation 27.  

 

Vid ett neutralledaravbrott i ett TN-S-system med eget jordtag och där fjärrvärmerören är försedda 

med isolerande flänsförband kommer situationen bli liknande som i figur 37, med förhöjda 

spänningsnivåer som följd.  

 

Monteras isolerande flänsförband kan det uppstå en potentialskillnad över skarven på grund av 

främmande potential som uppkommer i överliggande fjärrvärmenät eller på grund av fel inom 

anläggningen. Detta kan medföra en risk vid arbete i fjärrvärmesystemet och varningsmärken som 

upplyser om eventuella potentialskillnader bör sättas upp i flänsförbandens närhet. Någon form av 

skydd, exempelvis en plastkåpa, som isolerar minst 2,5 m av rörens längd bör också monteras över 

rören för att förhindra samtidig beröring av var sida om flänsförbandet. Vid arbete i 

fjärrvärmesystemet som medför risk för samtidig beröring av var sida om flänsförbandet kan en 

potentialutjämning utföras med hjälp av två i ledande material sammanbundna klämmor, liknande 

startkablage för bilbatterier.         
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4.2.10 Kabelkostnader för  TN-C-S- och TN-S-system  
 

Nedan redovisas listpriser på några vanlig förekommande serviskablar:  

Tabell 6: Kostnader för serviskablar. Kostnaderna avser Elektroskandias listpriser 2012-05-09. 

Kabel- 

Beteckning  

Area per 

ledare (mm
2
) 

Pris TN-S 

(kr/m) 

Pris TN-C-S 

(kr/m) 

Prisskillnad 

per m (kr/m) 

Besparing vid 

300 m (kr) 

EKKJ (Cu) 10 297 231 66 19 800 

FKKJ (Cu) 10 510 467 43 12 900 

N1XV (Cu) 10 344 279 65 19 500 

FKKJ (Cu) 16 550 407 143 42 900 

N1XV (Cu)  16 575 466 109 32 700 

FKKJ (Cu) 25 810 645 165 49 500 

N1XE (Al) 25 313 263 50 15 000 

FKKJ (Cu) 35 1150 825 325 97 500 

AKKJ (Al) 50 364 272 92 27 600 

AKKJ (Al) 150 865 655 210 63 000 

 

Ovanstående tabell baseras på listpriser exklusive moms och tar inte hänsyn till de rabatterade priser 

som gäller för stora entreprenörer. Listpriset varierar även beroende på rådande råvarunoteringar.  

 

Vid nyinstallation av den 184 m långa kraftmatningen till villan i figur 19, om den stolpmonterade 

hängspiralkabeln ALUS som inte förekommer som femledare ersätts av motsvarande längd nedgrävd 

AKKJ-kabel, skulle kabelkostnaden för ett rent TN-S-system enligt tabell 6 uppgå till:  

(    
  

 
      )    (   

  

 
 (     ) )  (    

  

 
      )             

(28) 

För motsvarande TN-C-S-system uppgår kostnaden till:  

(    
  

 
      )    (   

  

 
 (     ) )  (    

  

 
      )            

(29) 

Kostnadsskillnaden med ovanstående förutsättningar är således 25 616 kr och TN-S-systemet är 32 % 

dyrare än motsvarande TN-C-S-system. Utförs samma beräkning som i ekvation 28 och 29 för en mer 

förgrenad kraftmatning kommer kostnadsskillnaden att öka och kan snabbt bli mycket stor.  

Kabeltyperna N1XV och N1XE saknar koncentrisk ledare och har tagits fram för att ersätta bland 

annat EKKJ- och FKKJ-kablar. Den koncentriska ledaren, även kallad skärm, gör att kabeln blir mer 

styv och därmed också mer svårjobbad [26]. Att ersätta skärmade kablar med oskärmade ger också 

lägre kostnader, men kan påverka säkerheten då skärmen gör kabeln mindre känslig för mekanisk 

påverkan.  
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5 Diskussion 

5.1 Mätning av potentialskillnader i badrum 
 

Den högsta potentialskillnaden som uppmättes i badrummet var 3,52 V, men detta skedde inte då 

PEN-ledaren i villans servisledning var som mest belastad. Potentialskillnaden ökade inte linjärt med 

belastningen och vid samma belastning kunde den uppmätta potentialen skilja sig åt mellan två olika 

mätningar.  

 Villans ägare har vid tidigare tillfällen uppmätt en potentialskillnad på 5 – 6 V. För en sådan 

potentialskillnad krävs att PEN-ledaren även belastas från andra anslutningspunkter som ansluter till 

samma nätstation. Mätningarna skedd under dagtid en regnig men varm dag i maj och därmed kan det 

antas att den totala belastningen var låg. Skulle samma mätningar genomföras en kall och mörk 

vinterdag skulle resultatet troligtvis bli annorlunda. I en anläggning planerar man för en jämn 

lastfördelning över de tre faserna för att undvikas stora huvudsäkringar. En jämn lastfördelning gör att 

strömmen i neutralledaren minimeras, men samtidigt adderas övertonsströmmar från olinjära laster i 

neutralledaren vilket ökar spänningsfallet i PEN-ledaren.    

Förutom att mäta potentialskillnaden mot det provisoriska jordtaget var en tanke att det skulle anslutas 

till inkommande PEN-ledare i fasadmätarskåpet. På så sätt skulle spänningsfallet mellan 

anslutningspunkten och nätstationens neutralpunkt motverkas och potentialskillnaden i badrummet 

minimeras. På grund av markens beskaffenhet och tillgänglig utrustning var dock inte detta möjligt då 

jordtagsresistansen var alltför hög.  

Golvbrunnens jordtagsresistans var enligt mätningar 8,8 kΩ och resistansen mellan ett jordbleck i 

eluttag och golvbrunnen uppmättes till 13,6 kΩ. Därmed är inte golvbrunnen att betrakta som en 

främmande ledande del. Vid mätningarna antogs först att golvbrunnens avloppsrör var i ett ledande 

material, men det framkom dock senare att detta var i plast vilket verifieras av den höga 

jordtagsresistansen. Att potentialskillnaderna ändå är direkt kännbara beror på att golvbrunnen kan 

lagra en viss mängd laddning då betongplattan som inte är skyddsutjämnad kan fungera som en 

laddningsreservoar. Antalet laddningar som golvbrunnen kan lagra är dock begränsad och 

urladdningarna upphör när duschblandaren och golvbrunnen har erhållit samma potential [12].   

 

5.2 Potentialutjämning 
 

För att det ska uppstå stora potentialskillnader i ett badrum krävs antingen mycket långa ledningar 

eller att till exempel ett isolationsfel eller en kortslutning ger upphov till mycket höga strömmar.  

Sannolikheten för att man vid just det tillfälle ett fel inträffar i en last samtidigt är i kontakt med en 

spänningssatt utsatt del och en i huvudcentralen skyddsutjämnad del är mycket liten. Inträffar detta 

bedöms dock sannolikheten för att en farlig situation ska uppstå inte vara speciellt hög, då fyra 

skyddsnivåer redan finns.  

Enligt elinstallationsreglerna avsnitt 411.3.2.6 [6] ska kompletterande skyddsutjämning bland annat 

anordnas då automatisk frånkoppling inte kan uppnås inom de tider som fodras. Då automatisk 

frånkoppling inte uppnås inom de tider som fodras är inte heller elinstallationen korrekt utförd och 

rimligtvis borde detta ordnas innan kompletterande skyddsutjämning utförs.  

Skyddsutjämning och kompletterande skyddsutjämning kan leda till ökad förekomst av 

vagabonderande strömmar, då läckströmmar från ansluten utrustning får fler alternativa vägar att gå då 

skyddsledarna i installationen är mer förgrenade.  
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Om den kompletterande skyddsutjämningen anordnas inne i badrummet ställs högre krav på 

projekteringen, då skyddsutjämningsledare som förläggs i golv och väggar inte får påverka tätskiktet.  

Elinstallationen bör även förses med koordinerade överspänningsskydd för att minimera 

konsekvenserna av transienter från det överliggande nätet.  

 

5.3 Isolerande flänsförband för fjärrvärmerör 
 

Inte mycket information finns att tillgå om isolerande flänsförband till fjärrvärmerör och det 

förekommer en viss skepsis bland fjärrvärmeinstallatörer angående detta, då man helst vill minimera 

antalet rörskarvar på grund av läckagerisken. Den allmänna inställningen tycks också vara att 

problemen med främmande potentialer och vagabonderande strömmar i fjärrvärmerör inte beror på 

fjärrvärmenätets uppbyggnad, utan på grund av felaktigt utförda elinstallationer.   

 

En stor nackdel med flänsförbanden är priset. Kostnaden exklusive moms för ett par flänsförband i 

storlek DN25 är 4910 kr och för DN200 är kostnaden 12 910 kr [27]. Anledningen till det höga priset 

är troligtvis små tillverkningsvolymer på grund av liten efterfrågan då kunderna främst utgörs av 

elallergiker och anläggningar som inrymmer samhällsnyttig men störkänslig elektronik.   

  

5.4 Eget jordtag 
 

Om ett PEN-ledaravbrott inträffar nära nätstationen och endast en anslutning i området har ordnat med 

lokalt jordtag, kan samtliga anslutningar till samma nätstation bli beroende av det lokala jordtaget. Då 

ett PEN-ledaravbrott kan leda till en allvarlig situation enligt avsnitt 2.4 är detta ändå att föredra 

istället för att alla anslutningar drabbas av dessa konsekvenser.   

Transienter från blixtnedslag är energirika och innehåller en mängd olika frekvenser vilket gör att 

impedansen snabbt kan bli mycket hög då den har ett frekvensberoende enligt ekvation 8. Vid långa 

servisledningar kan detta bli ett problem och för att säkerställa funktionen hos överspänningsskydd bör 

ett lokalt jordtag anslutas till huvudjordningsskenan. 

Ett väl utfört lokalt jordtag ökar kortslutningsströmmen, vilket i sin tur leder till förbättrade 

frånkopplingstider. 
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6 Slutsats 
 

Rimligheten i att anordna kompletterande skyddsutjämning i badrum i bostadshus kan ifrågasättas då 

basskydd i form av isolation, felskydd i form av säkringar och tilläggsskydd i form av jordfelsbrytare 

och skyddsutjämning i närheten av huvudcentralen kan anses utgöra en redan tillräcklig skyddsnivå 

och uppfyller tvåfelsprincipen. Grunden för skydd mot elchock i elinstallationer bygger på att ett fel 

inte får medföra fara, utan det är först då ett andra fel inträffar som en farlig situation kan uppstå. 

Kompletterande skyddsutjämning är dock befogat i störkänslig miljö så som sjukhus där små 

potentialskillnader kan leda till allvarliga konsekvenser och industriella anläggningar för att uppfylla 

funktionsmässiga skäl och minimera risken för gnistbildning.  

TN-C-S-system med eget jordtag ger ett redundant system mot PEN-ledaravbrott. Detta gäller inte för 

neutralledaravbrott i TN-S-system med eget jordtag, då ingen förbindelse mellan skydds- och 

neutralledare förekommer vilket kan leda till förhöjda spänningsnivåer inom anläggningen.  

Eget jordtag ökar frånkopplingstider, minimerar potentialskillnader som beror av spänningsfall i PEN-

ledare och säkerställer funktionen hos överspänningsskydd. Detta förutsatt att jordtagsresistansen är 

låg.  

Att utföra kraftmatningar som TN-C-S-system är billigare än motsvarande TN-S-system. I ett TN-S-

system krävs att skydds- och neutralledare är separerade hela vägen från nätstationen, vilket gör att 

kostnadsskillnaden snabbt kan bli mycket stor. 

TN-S-system är inte att kompatibelt i system med parallella kraftmatningar då det för varje strömkälla 

skapas en koppling mellan skydds- och neutralledaren, vilket ger upphov till cirkulerande 

neutralströmmar.  

Med TN-S-system kan vagabonderande strömmar i princip elimineras. Samtidigt kan 

potentialutjämningssystemet leda till ökad förekomst av vagabonderande strömmar, då läckströmmar 

från ansluten utrustning får fler alternativa vägar att gå då skyddsledarna i installationen är mer 

förgrenade.  

Isolerande flänsförband för fjärrvärmerör förhindrar metallisk kontakt över rörskarven, och därmed 

kan inga vagabonderande strömmar och främmande potentialer som uppstår i överliggande 

fjärrvärmenät ta sig in i anläggningen.  Vagabonderande strömmar som uppkommer inom 

anläggningen kommer heller inte kunna sprida sig i överliggande fjärrvärmenät. Isolerande 

flänsförband kan inte installeras för att förhindra oacceptabla beröringsspänningar som uppstår på 

grund av fel inom anläggningen, då fjärrvärmecentralens kraftmatning kräver anslutning till 

skyddsledare. Detta medför att fjärrvärmerören är att betrakta som främmande ledande del.   
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Bilaga 1: Minimiarea för ol ika ledare  
 

Minsta ledararea för skyddsledare – SS 436 40 00, utg 2, Tabell 

54.3 

 

Area för fasledare S  

i installationen (mm
2
) 

Minsta area för motsvarande  

skyddsledare (mm
2
) 

S   16 S 

16  S   35 16 

S   35 S/2 
 

ANM: PEN-ledare får endast användas i fasta elinstallationer och av 

mekaniska skäl ska deras ledararea vara minst 10 mm
2
 koppar eller 16 mm

2
 

aluminium. 
 

Minimiarea för skyddsutjämningsledare som ansluter till 

huvudjordningsskenan – SEK Handbok 449, Figur 2  

 

Material Area (mm
2
) 

Area, vid installation av 

åskskyddssystem (mm
2
) 

Koppar (Cu) 6 14 

Aluminium (Al) 16 22 

Stål (Fe) 50 50 

 

Minimiarea för separat framdragen skyddsledare som inte ingår i matande 

kabel – SS 436 40 00, utg 2, Avsnitt 543.1.3 och avsnitt 544.2.2 

 

Material 
Area, vid skydd mot 

mekanisk skada(mm
2
) 

Area, om inte skydd mot 

mekanisk skada (mm
2
) 

Koppar (Cu) 2,5 4 

16 Aluminium(Al) 4 

   

 

 

 

            

 

M: Utsatta delar 

 

   : skyddsutjämningsledarens area   

 

    : Ledararean hos 

        skyddsutjämningsledaren för 

        kompletterande skyddsutjämning 
 

 

ANM: En skyddsutjämningsledare som inte är en del av en kabel anses vara mekaniskt 

skyddad genom förläggning i rör, kanal, ingjutning eller om den är skyddad på ett 

motsvarande sätt. 



 

Bilaga 2: Isolerande f länsförband för f järrvärmerör  

 



 

Bilaga 3: Översiktskarta kraftmatning  
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