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Sammanfattning 

Potentialskillnader mellan elektriskt utsatta delar och andra åtkomliga ledande delar i byggnaden eller 

anläggningar kan orsaka livsfarliga elektriska urladdningar (strömgenomgångar) vid beröring. 

Potentialskillnader orsakar även problem för elektriska apparater att fungera tillfredsställande i sin 

omgivning. Syftet med studien var att undersöka och identifiera uppkomsten till potentialskillnader 

samt de olika tolkningskonflikter som finns vid förbyggandet av problemen. 

Dagens elmiljöproblem beror till stor del på den snabba teknikutvecklingen av elektroniken vi 

använder. För att lösa en stor del ut detta problem utför man potentialutjämning. Resultatet av denna 

studie visar att skyddsutjämning ska utföras i alla anläggningar. Det skyddar mot elchock i byggnader 

och industriella anläggningar. Funktionsutjämning upprätthåller utrustningens funktionssäkerhet i 

industriella anläggningar och är inte ett krav. Den skiljer sig beroende på nivå av känslig miljö.  

Denna studie utfördes som examensarbete på Kungliga Tekniska Högskolan för Ramböll Sverige 

AB. Tolkningarna har gjorts utifrån Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 413 samt SEK Handbok 

449. 

 
 
Nyckelord: potentialutjämning, skyddsutjämning, funktionsutjämning, potentialskillnad, elmiljö, 

byggnad, industriell anläggning, potentialutjämningssystem, Ramböll. 

 





Abstract 

Potential differences between electrically exposed parts and other accessible conductive parts of the 

building or facility may cause fatal electric discharge to the touch. Potential differences can also cause 

problems for electrical equipment to function properly in its environment.  

The purpose of the study was to identify and investigate the reasons for potential differences and the 

conflicts of interpretation to prevent emergence of the problems. 

Today’s electrical environmental problems are due to the rapid technological development of the 

electronics we use. To solve a big part out of this problem one should perform potential equalization. 

The result of this study shows that protection-equalization should be performed in all facilities. 

Protection-equalization protects us against electrical shock in buildings and industrial facilities. Func-

tion-equalization maintains the operating safety of equipment in industrial facilities and is not a re-

quirement. It differs depending on the level of environmentally sensitive.  

This study was conducted as a degree project at Royal Instituite of Technology för Ramboll Sweden. 

The interpretations have been based on Elinstallationsreglerna, SEK Handbok 413 and SEK Handbok 

449. 

 
 
Keywords: equipotential equalization, protection equalization, function equalization, potential differ-

ences, electrical environment, buildings, industrial facilities, equipotential bonding system. 
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1 Inledning  

1.1 Problemformulering 

Potentialskillnader mellan elektriskt utsatta delar och andra ledande delar i byggnader kan orsaka 

livsfarliga elektriska urladdningar (strömgenomgångar) på personer vid direkt eller indirekt beröring. 

Dessa urladdningar och störningar försämrar även elektriska apparater och utrustningars förmåga att 

fungera i sin omgivning. Potentialskillnader genom så kallad yttre påverkan är också ett problem som 

man måste beakta, det kan vara exempelvis åska. För att förebygga dessa och upprätthålla en god 

elmiljö gör man något som kallas potentialutjämning. 

 

Potentialutjämning är ett omdiskuterat ämne sen många år tillbaka och det råder än idag olika åsikter 

om: 

 

 Hur man ska potentialutjämna 

 När man ska potentialutjämna 

 Vad man ska potentialutjämna 

 Hur mycket ska man potentialutjämna 

 

Skälet till detta är att det finns olika tolkningar och olika metoder för potentialutjämning men också att 

man blandar ihop olika standarder och handböcker som finns. 

1.2 Målsättning 

Detta examensarbete syftar till att undersöka frågetecken som berör potentialutjämning. Beskriva och 

utföra potentialutjämning för att uppnå en person- och funktionssäker anläggning. Detta genom 

teoretiska undersökningar men också ur praktisk synvinkel på Ramböll Sverige AB. Hänsyn till 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter samt handböcker ska beaktas under hela examensarbetet. 

 

Ämnen som examensarbetet kommer att beröra: 

 Elmiljö 

 Vagabonderande strömmar 

 Potentialutjämning 

- Skyddsutjämning 

- Funktionsutjämning 

- Kompletterande skyddsutjämning 

 Elsystem (TN-C/S, IT, m.m) 

 EMC (Elektromagnetisk kompatibilitet) 



 
 
 

 Transienter och åskskydd 

1.3 Avgränsningar 

 Examensarbetet begränsas till potentialutjämning inriktat mot byggnader men kan även 

sträcka sig till industrianläggningar i mån av tid. 

 Rekommenderade utrustningar för potentialutjämning begränsas till byggnader men kan 

sträcka sig till industrianläggningar (maskiner, motorplats, styrsystem m.m) i mån av tid. 

 Arbetstiden för examensarbetet skall ej överstiga 400 timmar. 

1.4 Lösningsmetod 

 Litteraturstudier 

 Internetkällor 

 Matematiska beräkningar 

 Fallstudie 

1.5 Orgaisation 

 

Handledare 

Björn Kyhlberg, handledare, Ramböll 

Anna Josefsson, handledare, KTH 

 

Examinator 

Thomas Lindh, examinator och universitetslektor vid data- och elektroteknik, STH (KTH) 
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2 Teori och bakgrund 

2.1  Elmiljö 

Vad är elmiljö? 

 

”Elmiljö är en sammanfattande benämning på elektricitetens oönskade verkningar. Det är fenomen 

som behöver hanteras så att inte de verkningar som är önskade ska bli störda.”1  

- Christer Bohlin, teknikkonsult – åkskyddskonsult AB 

 

Det är idag en väldig stor press på att upprätta en god elmiljö i en elanläggning. Elektriker och 

konstruktörer som inte har goda eller åtminstone grundläggande kunskaper inom elmiljö utgör stora 

risker i en elanläggning. Kunskap om elmiljö är en nödvändighet och inget som man bara ska ta 

hänsyn till då och då utan den måste alltid beaktas. 

 

 

Figur 1: Byggnad från 1960-talet. (www.stockholmshem.se)  

 

Byggnaden i figur 1 är byggd på 1960-talet. Ponera att det har gjorts ett stambyte i byggnaden vid 

vilket tappvatten- och avloppsledningar renoverats. Däremot är inte elsystemet stambytt utan den är 

fortfarande original vilket innebär att det är anpassat till de äldre kablarna (klenare area), lysrör och 

glödlampor, radioapparater och TV. Med åren har tekniken utveklats. Lysrör och glödlampor har bytts 

ut mot LED lampor, flera datorer och TV apparater är inkopplade. Frekvensstyrda fläktar och pumpar 

som orsakar störningar finns även i byggnaden. Varje lägenhet har även modem inkopplat med WiFi. 

Vad händer när man i en så pass gammal byggnad som är anpassad för ett gammalt elsystem med 

gamla utrustningar plötsligt börjar installera stora mängder modern utrusning? Det skapar 

elmiljöproblem!2 

Elmiljö är ett väldigt brett och omfattande ämne som består av många olika delar. De olika delarna 

skiljer sig i karakteristik och kräver olika metodik vid problemlösning.  Detta kapitel kommer att 

                                                             
1 ”Lär dig mer om elmiljö”, http://ellararen.se/?p=101, 2014-04-04 
2 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund 

http://ellararen.se/?p=101
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teoretiskt beskriva de faktorer inom dagens elmiljö som ger upphov till potentialskillnader i byggnader 

och anläggningar. Slutligen skall olika metoder och aspekter redovisas för att lösa dessa problem. 

 

2.2 Statisk elektricitet 

 

Figur 2: Positiv och negative laddning (www.researchgate.net) 

 

Statisk elektricitet förekommer naturligt i vår omgivning. Vi har alla fått en liten stöt när vi tagit i ett 

metallhandtag eller när vi kommit i kontakt med varandra. I vissa fall kan det till och med uppstå en 

gnista. 

Alla atomer strävar efter att vara elektrisk neutrala. När atomen inte är neutral så blir den en jon, det 

vill säga den får en elektrisk laddning, positiv (a) eller negativ (b). Man säger att mellan atomerna 

råder olika potential, en potentialskillnad. Atomen kommer att sträva efter att få bli neutral igen. Det 

uppstår då en attraktionskraft mellan den positiva och negativa laddningen (c).  

All elektricitet bygger på att det finns en potentialskillnad mellan föremål, ett spänningsfall. Ett batteri 

batteri är ett utmärkt exempel. Men detta fenomen kan också orsaka skador på elektrisk utrustning 

och i stora mängder även oss människor.  

 

2.3 Magnetfält 

Vi omges naturligt av ett statiskt magnetfält runt vår jordklot. Den skiljer sig från det magnetiska 

växelfält som genereras via elektriciteten vi använder. I våra elledningar har vi en växelspänning som 

växlar polaritet. På samma sätt växlar magnetfältet och ändrar polaritet. Det gör att det induceras en 

EMK (Elektromotorisk kraft) i andra ledare och metalliska föremål. Magnetfält som uppstår i 



 
 
 

byggnader kan orsaka bekymmer.3 Om det växlande magnetfältet är för starkt kan våra nervsignaler 

påverkas.4 

Magnetfältets flödestäthet (enhet Tesla, T) som alstras runt ledare kan beräknas med följande 

ekvationer.  

 

𝐵 =
µ ∗ 𝐼

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟
 

Ekvation 1: Magnetisk flödestäthet enkelledare 

 

𝐵 =
µ ∗ 𝐼 ∗ 𝑑

2 ∗ 𝜋 ∗ 𝑟2
 

Ekvation 2: Magnetisk flödestäthet treledare 

 

Tidigare statens strålskyddsinstitut har sedan 2002 angett ett allmänt råd som anger referensvärden 

för exponering för allmänheten. Referensvärdet för 50 Hz är 100 µT men kan skilja sig beroende på 

frekvens. Värdena är en femtiondel av dem faktiska värdena som ger negativa hälsoeffekter och är 

mycket lägre för allmänheten än för yrkesmässig exponering. 

På arbetsplatser där mycket höga strömmar används i apparater och utrustningar hittar man förhöjd 

exponering av magnetfält. Det kan vara induktionsugnar och svetsapparater men också nära 

undercentraler. 

 

Det finns olika sätt att skydda sig mot exponering av magnetfält. Magnetfält avtar ju längre avstånd 

man befinner sig till källan. Exponering av magnetfält kan också minskas genom att isolera källan 

med aluminiumplåtar.  

Hälsoeffekterna på lång sikt av magnetfält kan inte uteslutas. De fem myndigheterna som fördelar 

ansvaret för hälsofrågor är: Arbetsmiljöverket, Boverket, Elsäkerhetsverket, Socialstyrelsen och 

Strålsäkerhetsmyndigheten. Myndigheterna ger råd och rekommendationer, tar fram föreskrifter, 

utvärderar forskning och utför mätningar inom området. 

  

                                                             
3 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s.47 
4 ”Växlande magnetgfält”, http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12974/magnetfalt-
halsorisker.pdf, 2014-04-11 

http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12974/magnetfalt-halsorisker.pdf
http://www.folkhalsomyndigheten.se/pagefiles/12974/magnetfalt-halsorisker.pdf
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2.4 Vagabonderande ström 

Vagabonderande ström betyder att returströmmen (eller delar av returströmmen) följer andra 

oönskade vägar än returkretsen den är avsedd för. Oönskade vägar kan vara vattenrör, 

fjärrvärmeledning, armeringsjärn osv. Vagabonderande ström är den främsta orsaken till att det 

förekommer magnetfält i byggnader.  

Ponera att vi har ett lågspänningsområde, ett område med några byggnader, där en transformator 

finns som matar de olika byggnaderna via ett jordningssystem (se appendix 1 figur 31C). Strömmen 

som lämnar transformatorn via faserna L1, L2, och L3 ska returnera via elledningarna till 

transformatorn. I elsystemet kan det uppstå vagabonderande ström kors och tvärs. Dessa sprider sig 

till jorden för att sedan ta sig tillbaka till transformatorn. När vagabonderande strömmarna rör sig åt 

alla håll uppstår det magnetfält. Magnetfälten kan naturligtvis också uppstå tack vare punktkällor 

såsom elektriska utrustningar i våra hem, transformator och ställverk (installationer).  

 

2.5 Övertoner 

 

Figur 3: Trefas växelström Ykoppling (www.wikipedia.se) 

 

I våra elsystem är spänning, ström och effekt normalt sinusformade vid linjär last (resitiv) med 

grundfrekvens 50 Hz. Trefas växelström är symmetrisk med samma amplitud där summan av 

samtliga faser L1, L2 och L3 är 0 V med 120º förskjutning mellan faserna. När olinjära och 

osymmetriska laster såsom elektronik används genereras nya frekvenser, så kallade övertoner. 

Övertonerna läggs ihop och bildar tillsammans med grundtonen en ny kurvform som är förvrängd. 

 



 
 
 

 

Figur 4: Grundfrekvens och övertoner5 

 

Övertonerna kan anta olika faslägen. Genereras de i det positiva fasläget kallas det plusföljd (+) och 

genereras de i negativa fasläget kallas det minusföljd (-). Övertoner kan också ha neutralt fasläge 

vilket betyder att dem genereras i nollgenomgången, detta kallas nollföljd (0).  

 

Tabell 1: Fasföljden för övertoner 

Nr 1 2 3 4 5 6 

Frekvens 50 100 150 200 250 300 

Fasföljd + - 0 + - 0 

 

När vi har symmetriska laster kommer alla positiva övertoner kompenseras med de negativa 

övertonerna och ta ut varandra. Vid 150 Hz, 300 Hz och 450 Hz har vi däremot nollföljd enligt figur 

och där sker ingen kompensering vilket resulterar i att summan av samtliga faser ≠ 0.6 Det kommer 

då flyta en oönskad ström i neutralledaren (PEN ledaren för TN-C system, gemensam jord- och 

nolledare (Se Appendix 1). Eftersom vi har en ström i neutralledaren så kommer vi även att få ett 

spänningsfall över ledaren enligt Ohms lag.  

2.5.1 TN-C och TN-S system 

Vid olinjär last kommer det alltid gå en ström i neutralledaren. I TN-C systemet går den här strömmen 

över till skyddsjorden för att PE (jord) och N (neutral) ledarna är sammankopplade. Det innebär att 

vagabonderande ström alltid kommer att förekomma. Kommer vi då ha vagabonderande ström i ett 

TN-S system?  

Nej, i ett fungerande femledarsystem är PE och N ledarna separerade, vagabonderande ström kan 

ej förekomma. Vi riskerar alltså inte att få oönskade magnetfält i vattenledningar och fjärrvärmerör. 7 

Många äldre byggnader och anläggningar har TN-C system där PE och N plintarna är 

sammanskruvade. Enligt Elsäkerhetsmyndigheten är det inte tillåtet att göra ett TN-C system efter ett 

TN-S. Men det är tillåtet att göra tvärtom. Det ska inte heller göras TN-C jordningssystem i nybyggda 

                                                             
5 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 23 
6 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 23-24 
7 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 38 
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hus. Med tanke på de elektriska utrustningar vi använder idag i våra hem måste vi ha TN-S system. 

(Se Appendix 2, 444.4.3.1-2) 

Det är av stor vikt att det framgår i dokument vilken typ av elsystem som är installerat i byggnaden så 

att missförstånd inte sker.  

 

2.6  EMC (Elektromagnetic Compatibility) 

EMC är på svenska en förkortning för ”Elektromagnetisk förenlighet”. Det är en apparats, utrustnings 

eller ett systems förmåga att fungera tillfredsställande i sin elektromagnetiska omgivning utan att 

orsaka oacceptala störningar i omgivningen eller för andra utrusningar.8 Vi har tidigare sett hur 

olinjära laster orsakar övertoner i elnätet. Dessa är oönskade biverkningar som multiplar av 50 Hz 

frekvens. EMC behandlar undvikandet av störningar i högre frekvenser, från 1 kHz till flera MHz hos 

apparater så att dessa kan förenas utan att störa varandra. Ju högre frekvensen är desto större risk 

för störningar i signalerna och desto större problem orsakar de i våra elsystem.  

 

2.6.1 Överföring av störningar 

Det finns olika sätt för hur störningar överförs. 

Induktiv överföring, ett magnetfält alstras runt en strömförande ledare. Magnetfältet som ger upphov 

till en inducerad spänning i ett annat ledande föremål i närheten. Elkablar i byggnader orsakar 

magnetfält vilket kan leda till oönskade spänningar i andra metallföremål och närliggande kablar.  

Kapacitiv överföring, ett elektriskt fält mellan föremål uppstår och orsakar en potentialskillnad som 

gör att spänningar kan ledas mellan föremålen. Det förekommer framförallt om data-, kommunikation- 

och larmkablar är nära placerade intill kraftkablar så att induktiva överföringar sker.  

Luftburen överföring, trådlös signal överför störning i form av spänning till andra apparater och 

ledare.  

 

2.6.2 Höga frekvenser 

Höga frekvenser (1 kHz till flera MHz) i en byggnad kan förekomma av9: 

 

 Ledningsbundna datanät 

 Trådlösa datanät 

 Larmsystem 

 Olinjära switchade nätaggregat 

 Frekvensomformare 

                                                             
8 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 99 
9 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 100 



 
 
 

 HF-don för belysning 

 

Tack vare att vi för in högfrekventa belastningar i våra elnät avsedda för lågfrekvens (50 Hz) så ändras 

förusättningarna dramatisk. När strömmens frekvens ökar, ändrar polaritet oftare, så ändras 

magnetiska fältets egenskaper på samma vis. Som följd får vi en ökad impedans i ledaren på grund 

av den skineffekt som uppstår. Skineffekt är tendensen hos växelström att trycka ut elektroner till 

ledarens yta där strömtätheten blir störst. Den effektiva tvärsektionen minskar vid ökad frekvens. Våra 

ledare blir ”förkortade”.  Det blir högre motstånd i ledaren vilket innebär större spänningsfall, 

potentialskillnad samt risk för elektriska fält mellan ledare och andra föremål. Enligt ekvation 3 så 

sänker vi impedansen vid ökad area. Notera att detta endast gäller vid låga frekvenser (50 Hz). Vid 

höga frekvenser spelar arean ingen roll vi kommer få en ökad impedans oavsett.10 

 

𝑅 =  𝜌
𝐿

𝐴
 

Ekvation 3: Ledarens resistivitet. 

 

𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋 

Ekvation 4: Impedans, resistans och reaktans. 

 

Högfrekvent brus sprids enkelt i anläggningar och medför störningar på trådlös- och 

elnätskommunikation samt data- och telenät. Dessa typer av störningar är speciellt hotfulla i sjukhus 

och flygtrafik då kommunikationen kan störas och viktiga data inte når fram. 

  

                                                             
10 SEK Handbok 449, s. 21 
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2.6.3 Potentialer 

Den allra största problematiken uppstår när vi 

kopplar ihop olika apparater med olika frekvenser. 

Vi bygger hela tiden in så många olika system i en 

anläggning utan att systemen  tar hänsyn till 

varandra och där det råder bristande 

kommunikation mellan installatörerna. Vissa 

system ger högfrekventa signaler medan andra är 

känsliga för högfrekventa signaler. I figuren ser vi 

att vi får potentialskillnad mellan två centraler där 

den ena är kopplad till en frelvensomriktare och 

den andra till en monitor. Om vi nu förbinder dessa 

två med varandra via en antennförstärkare så 

resulterar detta i att störningar kan överföras tack 

vare  den ström som passerar  pga 

potentialskillnaden. Störningen (bruset) kan 

illustreras i monitorn11.   Figur 5: Potentialskillnader12 

 

2.7  Transienter och överspänningsskydd 

2.7.1 Transienter 

 

Figur 6: Idealt sinusformad spänning. Sinusspänning med transienter. (www.wikipedia.se) 

 

En transient är ett snabbt spänningsförlopp (”spänningspik”) som kan vara flera ggr starkare än den 

nominella spänningen i nätet. Transienter kan exempelvis uppkomma av åsknedslag, 

kopplingar/brytare i elnätet och induktiva laster. De kan vara långvariga med höga amplituder men 

också kortvariga med låg amplitud. Elektronik såsom datorer och andra styrsystem i sjukhus, industri 

och handel är känsliga för transienter. Det som avgör om en transient är farlig är dess amplitud samt 

                                                             
11 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 104 
12 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 104 



 
 
 

isolationshållfastheten hos den utsatta utrustningen. Den kortvariga svaga transienten kan störa 

styrsystemen medan den långvariga kraftiga transienten kan slå ut systemen helt13. 

2.7.2 Blixtströmmens karakteristik 

Det som är specifikt för blixtströmmar är den snabba stigtiden och den höga hastigheten. En 

medelblixt kan ha en amplitud uppemot 30 000 A och en kraftig blixt en amplitud på hela 200 000 A. 

Blixstnedslag har stort energiinnehåll och man brukar skilja på två olika typer, direkt- och 

indirektnedslag. Direktnedslag träffar byggnader direkt och resulterar i skador tack vare att 

strömkoncentrationerna är högre än vad materialet tål i vissa områden. De indirekta nedslagen 

transporteras in i byggnader via mark- och luftledningar där nedslaget kan ha skett flera kilometer 

bort. 

 

Figur 7: Kurvform för direktnedslag 10/350 us (a) och indirekt nedslag 8/20 us (b) 

(www.oemautomatic.se) 

 

2.7.2.1 Problem 

Antalet skador orsakade av åska har ökat från 1500 till hela 37 000 mellan 1948 till 1997 enligt 

försäkringsbolagen. Att siffrorna har stigit så pass kraftigt beror inte på att det åskar mer nu än vad 

det gjorde då. Det beror på den snabba teknikutvecklingen som skett i våra byggnader. 

När vi installerar ny teknik i byggnader utan att ta hänsyn till det äldre systemet som finns orsakar det 

problem vid åsknedslag14. 

Förr i tiden när vi hade bakelittelefoner kunde man höra hur det plingade när det var åska tack vare 

åskpulser som kom in via telekabeln. Sen har det skett en teknikutveckling där datorer, faxar, modem 

och annan elektronik har installerats. Då har man förbundit telenätet med elnätet. Åskpulsen kommer 

då att fortsätta sprida sig via telenätet till elnätet och andra håll via skyddsjord. Vissa utav dessa 

apparater  kan gå sönder tack vare ”slingan” som vi har skapat i byggnaden. Stora 

spänningsskillnader kan ske mellan olika system där överslag kan uppstå och orsaka brand.  

 

                                                             
13 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 10 
14 Åskskydd för egna hem – Christer Bohlin & Ulf Eriksson (åskskyddskonsult AB), s. 4 
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2.7.2.2 Överspänningsskydd 

Det finns inga lagar i Sverige om krav på skydd mot åsknedslag. Däremot finns det lagar om skydd 

mot överspänningar då det finns risk för personsäkerhet i form av farliga beröringsspännigar. Man 

gör en riskbedömning för att bestämma överspänningskategorin anläggningen faller in i. Därefter 

avgörs nivån på överspänningsskydden. 

Det finns rekommendationer av olika skydd beroende på vilket typ av nedslag som inträffar. 

 

Inledningsskydd, skyddar mot överspänningar i installationen som följd av indirekta nedslag där 

oönskade strömmar tagits sig in via olika kopplingsmekanismer. Alla inkommande ledningar utifrån 

sammabinds med en gemensam kopplingsskena. Det gör att alla tekniska system får samma 

potentialnivå eller minimal potentialskillnad sinsemellan.  

Ett inledningsskydd består av tre olika komponenter för åsk- och överspänningsskydd15: 

 

- Ventilavledare (grovskydd), vid mätarcentraler. 

- Varistorer (mellanskydd), vid eventuella undercentraler för skydd till data, elektronik och 

känslig utrustning. 

- Hybridskydd (finskydd), som installeras vid bl a data-, tele- och larmledningar. 

 

Markspänningsskydd, är ett kompletterande skydd till inledningsskydd. När potentialnivån höjs 

genom sammanbindningen till en gemensam kopplingsskena, kan det orsaka farligt höga spänningar 

mellan inkommande ledningar och omgivande mark. För att lösa detta förläggs en kopparlina, 

ringledare och jordtag runt skyddsobjektet i en radie där personer kan befinnas vid åska. Ringledare 

och jordtag kan också vara av galvaniserat stål pga miljö- och stöldskäl. 

Ringledaren ansluts till jordningsskenan16.  

 

Inslagsskydd, är ett ytterligare kompletteringsskydd till inledningskyddet där man vill skydda mot 

direktnedslag. Det kan göras med en blixtuppfångare17. 

 

Ett åskskydd utformas i byggnader enligt samma princip som en bilkaross. När nedslaget inträffar 

skall den ledas ner till marken via ringledaren. Åskskyddet bygger på att lyfta hela byggnadens 

potential lika mycket så att potentialskillnader undviks. 

 

                                                             
15”Två slags åskskydd”, http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-
global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/05318-faktablad-askskydd.pdf, 2014-04-27 
16 Åskskydd för egna hem – Christer Bohlin & Ulf Eriksson, s. 23 
17 Åskskydd för egna hem – Christer Bohlin & Ulf Eriksson, s. 24 

http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/05318-faktablad-askskydd.pdf
http://www.lansforsakringar.se/globalassets/aa-global/dokument/ovrigt/forebygg-skada-lantbruk/05318-faktablad-askskydd.pdf


 
 
 

2.8 Potentialutjämning 

Det har tidigare nämnts att de största problemen som uppstått har varit som följd utav 

potentialskillnader mellan ledare och utrustningar. Potentialskillnader driver en ström genom kresten 

men om ledarna och elektriska utrustningarna hade samma potential skulle ingen oönskad ström 

uppstå.  

 

Figur 8: Potentialskillnad (elektriska fält) 1 V och utjämning tack vare huvudjordningsskena18 

 

Som vi ser i figuren uppstår ett elektrisk fält mellan plattorna tack vare de olika potentialerna i ledarna. 

Plattorna får en spänning. Ansluter vi istället en huvudjordningsskena där båda ledarna är 

sammankopplade i en punkt så har vi inte någon potentialskillnad mellan plattorna längre eftersom vi 

har ”lyft” dem båda ledarnas potential till 1 V. En gemensam referenspunkt har skapats och skillnaden 

i potential är nu 0 V, vi har potentialutjämnat. 

 

 

 

Figur 9: Potentialutjämning, samlingsbegrepp (www.voltimum.se) 

 

                                                             
18 Elmiljö i praktiken, 2005 – Leif Westlund, s. 71 
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Potentialutjämning är en förbindning av elektriskt ledande delar, eller ledande system, för att reducera 

spänningsdifferenser. 

Potentialutjämning (eller spänningsutjämning) är ett samlingsbegrepp för skydds- och 

funktionsutjämning. Skyddsutjämning är den primära uppgiften i ett potentialutjämningssystem. Den 

ska skydda personer från elchock i bostäder, kontor och industriella anläggningar.  

Dagens elektronik ställer ytterligare krav på potentialutjämningsystem för funktionssäkerheten i 

apparater och utrustningar, det kallas då funktionsutjämning.  

 

2.8.1 Skyddsutjämning 

Som tidigare nämnt är skyddsutjämning ett skydd mot farlig beröringsspänning, så kallad elchock, för 

personer i byggnader och industriella anläggningar. Dessa farliga beröringsspänningar kan uppstå 

tack vare fel i det yttre elnätet. De kan också uppstå av potentialer som förs, via vattenrör eller 

serviser, in till byggnaden19.  

I figur 8 illustreras att potentialskillnaden mellan plattorna kan utjämnas genom att förbinda de 

inkommande ledarna med varandra via en huvudjordningsskena. På så sätt förhindrar vi en farlig och 

oönskad strömgenomgång genom kroppen vid samtidig beröring av dessa två plattor.  

Alla skyddsjordade delar som finns i en installation får en förhöjd potential vid isolationsfel i 

förhållande till jordpotential. Föremål som vid isolationsfel kan orsaka beröringsspänningar kallas 

utsatta delar.  

Om ett avbrott sker i PEN-ledaren ger det allvarliga konsekvenser då alla utsatta delarna blir 

spänningssatta vilket medför att det blir en potentialskillnad gentemot andra ledande delar som inte 

ingår i elinstallation20. En jordfelsbrytare kan inte skydda oss i detta fall utan skyddsutjämningen 

måste eliminera beröringsspänningarna. 

  

                                                             
19 SEK Handbok 413, s. 5 
20 SEK Handbok 413, s. 5 



 
 
 

2.8.1.1 Skyddsledare 

Det finns flera olika ledare som klassas som skyddsledare och det är viktigt att kunna identifiera 

dessa.  

 

Tabell 2: Skyddsledare21 

Ledare   Beteckning Färg    

Skyddsjordsledare  PE  Gröngul    

Skyddsutjämningsledare PB  Gröngul    

Kompletterande skydds- PB  Gröngul    

utjämningsledare        

Jordtagsledare    Gröngul   

Neutralledare  N  Blå    

Kombinerad skydds- PEN  Gröngul med blå märkning 

och neutralledare        

Funktionsutjämningsledare FB  Ej standardiserat   

Funktionsjordsledare FE  Ej standardiserat   

 

Enbart ledare för skydd mot elchock får märkas gröngul. Före 1972 hade man röda ledare för skydd.  

Funktionsjordsledare och funktionsutjämningsledare skall inte längre vara gröngul då de inte fungerar 

som elsäkerhet vid beröring utan för funktionssäkerhet i elektriska apparater och utrustningar. Man 

skall inte av misstag kunna koppla bort ledare som har med personsäkerheten att göra. 

Det rekommenderas att färgen på FE och FB är olik färgerna någon av faserna L1, L2 och L3 har så 

att förväxling inte sker.  

  

                                                             
21 SEK Handbok 449, s. 53, redigerad 
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2.8.1.2 Vad skall anslutas? 

Huvudjordningsskenan är huvudkomponenten i ett potentialutjämningssystem22. 

Följande ledare skall anslutas till huvudjordningsskenan: 

 

 Skyddsjordsledare  

 Skyddsutjämningsledare från: 

- Vatten- och medialedningar av metall som kommer in i byggnaden 

- Armering i betong som är berörbar. Berörbar stålstomme. 

- Främmande ledande delar. Enligt defintion, delar som inte tillhör elinstallationen men 

som kan anta en jordpotential samtidigt som den är åtkomlig i normala förhållanden. 

Exempelvis ventilation- och klimat installationer.  

 Kompletterande skyddsutjämningsledare via skyddsjordsledaren. 

 Funktionsjordsledare 

 Metallmantlar från styr-, kraft- och datakablar23 

 

 

Figur 10: Skyddsledare och deras anslutningar24 

 

Om inkommande kabelmatnings PE är ansluten till huvudcentralens skyddsledarskena så räknas 

ledaren mellan den och huvudjordningsskenan som PB. Om PE från kabelmatningen istället är direkt 

                                                             
22 SEK Handbok 449, s. 5 
23 SEK Handbok 449, s. 6 
24 SEK Handbok 449, s. 7, redigerad 



 
 
 

ansluten till huvudjordningsskenan (jordtagsledare finns ej befintlig installation) så räknas ledaren 

mellan den och skyddsledarskenan som PE. Kontakt sker då med jordelektroden hos nätägaren. Det 

här förekommer exempelvis i byggnad med egen transformator. (Se Appendix 2, 542.4)  

Tabell 542:1 (Appendix 3) visar jordtagsresistanser för de olika markförhållandena jordelektroden 

grävs ner i. Vanligast förekommande är djupjordning där jordelektroden, av stänger eller linor, är 

neddrivna i marken under 2 m djup. Jordelektrodens maximala övergångsmotstånd för djupjordning 

är 100 ohm. Detta motstånd skiljer sig i praktiken då andra faktorer såsom åska och ledningsförmågan 

i jorden spelar roll. Ett högt överslagsmotstånd resulterar i ett sämre jordningssystem då inte lika 

mycket ström avleds till jorden. Överslagsmotståndet bör istället vara < 10 ohm enligt SS-EN 62305.  

 

För att inte riskera att metalldelar utsätts för korrosion eller mekanisk skada finns det regler för vilka 

delar som förbjuds att användas som skyddsutjämningsledare eller skyddsledare. 

Följande delar som inte får användas som ledare: 

 

 Vattenrör i metall 

 Rör innehållande vätskor eller gaser 

 Delar i byggnaden som kan utsättas för mekaniska belastningar i normala driftsförhållanden 

 Böjbara eller rörliga ledare av metall som inte är utförda för skydd 

 Metalldelar som kan vara rörliga 

 Kabelstegar och kabelrännor25 

 

2.8.1.3 Skyddsåtgärder 

Skydd mot elchock består av basskydd och felskydd. 

Ett basskydd är ett skydd mot direkt beröring där målet är att man inte ska kunna beröra 

spänningsförande delar i en installation. Det innebär att farliga strömgenomgångar ska förhindras 

eller begränsas till ett ofarligt värde hos personer och husdjur. Ett basskydd utgörs av isolering av 

spänningsförande delar i installationen. 

Ett felskydd (skydd mot indirekt beröring) ska skydda eller begränsa strömgenomgångar av personer 

och husdjur genom beröring utav utsatta delar. Ett felskydd ska även begränsa varaktigheten av 

strömgenomgången till en ofarlig tidslängd.  

 

Felskyddet utgörs utav: 

 Automatisk frånkoppling av matningsspänningen genom säkringar och jordfelsbrytare. 

 Skydd i form av förstärkt eller dubbel isolering. 

                                                             
25 SEK Handbok 449, s. 9 
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 Skydd i form av skyddsseparation av matningsspänningen eller elapparater. 

 Klenspänning i form av SELV och PELV26.  

 

Grundläggande när det gäller elchock så betraktas all beröringsspänning som överstiger 50 V som 

risk för livshotande tillstånd. Tidigare standarder27 satte väldigt stort fokus på att begränsa 

beröringspänningen till 50 V  överallt med hjälp av skyddsutjämning, man kallade det ”50 V regeln”. 

För att förenkla det hela har man idag större fokus på frånkopplingstiden.  

Enligt tabell 411:2 samt 411:3 kan man se sambandet mellan beröringsspänning, kroppsimpedans 

och frånkopplingstid. (Se Appendix 3) 

 

Maximala frånkopplinstider skiljer sig även beroende på elsystem samt storleken av 

gruppledningarnas strömgenomgång. I ett lågspänningssystem (TN) där fasspänningen ej överstiger 

230 V ska frånkopplingstiden vara 0,4 sekunder oavsett om systemet matar uttag eller fast ansluten 

materiel. Med det förutsatt att säkringarna är upp till 32 A. Möjlig beröringsspänning vid ett fas-till-jord 

fel kan bli upp till halva fasspänningen, vilket är 115 V. (Se Appendix 3, Tabell 41.1) 

 

För IT-system (Se Appendix 2, IT-system) där första felet sker till jord, eller utsatt del, blir felströmmen 

låg eftersom anslutning till jord är av hög impedans eller helt isolerad. Det är inte nödvändigt med 

frånkoppling vid första fel så länge de lokalt jordade utsatta delarna inte får farlig beröringsspänning. 

Om två samtida fel sker gäller samma frånkopplingstider som för TN-system. Två samtida fel innebär 

fas-till-fas fel och beröringsspänningen kan bli upp till halva huvudspänningen, 200 V28. 

Ju högre beröringsspänning desto snabbare kan hjärtkammarflimmer inträffa.  

Det är därför av stor vikt att dimensionera elkablarna så att kortslutningsströmmen hinner utlösa 

säkringarna eller jordfelsbrytaren inom tidsgränsen för beröringsspänning.  

 

2.8.1.4  Kompletterande skyddsutjämning 

Om automatisk frånkoppling inte kan uppnås enligt tiderna i tabell 41.1 som följd av att 

matningsledningarna är för långa behöver man utföra en kompletterande skyddsutjämning. Den kan 

vara en åtgärd för en apparat, ett utrymme, en del av installationen eller hela installationen29. (Se 

Appendix 2, 415.2.1 och figur 11) 

 

                                                             
26 SEK Handbok 449, s. 6 
27 Elsäkerhetsverket. ELSÄK-FS 2008:1 
28 SEK Handbok 449, s. 10 
29 SEK Handbok 413, s. 17 



 
 
 

 

Figur 11: Kompletterande skyddsutjämning30 

 

När ett isolationsfel inträffar och en utsatt del blir spänningssatt medför det en stor jordslutningsström 

som leds tillbaka via skyddsjordsledaren till elcentralen. Det leder till att en potentialskillnad uppstår 

mellan utsatta delen och elcentralen som i sin tur är ansluten till inkommande vattenledning via 

huvudjordningsskenan. Det uppstår nu en spänning ∆U som följd mellan utsatt del och främmande 

ledande del, i detta fall badkaret. Den utsatta delen och den främmande ledande delen anses vara 

berörbara om avståndet mellan dem är mindre än 2,5 m. Om avståndet är mindre än 2,5 m kan en 

person utsättas för den farliga beröringsspänningen ∆U31. 

I figur 12 ser vi ett annat exempel i en industrilokal där kompletterande skydds- och 

funktionsutjämning kan utföras på maskiner och motorer. Armeringen är ansluten till 

huvudjordningsskenan och kan användas som återledare förutsatt att den är tillförlitligt 

sammankopplad.  

 

 

Figur 12: Kompletterande skyddsutjämning industrilokal32 

                                                             
30 SEK Handbok 413, s. 28 
31 SEK Handbok 413, s. 28 
32 SEK Handbok 449, s. 11 
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2.8.1.5 Lokal skyddsjordsskena 

I vissa utrymmen och våningsplan kan det behövas lokala jordningsskenor där kompletterande 

skyddsutjämning utförs mellan utsatta delar och främmande ledande delar. Jordningsskenorna skall 

då anslutas till den närmaste undercentralens skyddsjordsskena. Där kan sedan skyddsledaren i 

undercentralens matande kabel användas som skyddsutjämningsledare tillbaka till 

huvudjordningsskenan. På så sätt slipper man dra separata skyddsutjämningsledare från 

huvudjordningsskenan och undvika extra kostnader33. Beskrivning av ett övergripande 

skyddsutjämningssystem i byggnad (Se Appendix 3 bilaga 54). 

 

2.8.2  Dimensionering 

2.8.2.1 Skyddsledare 

Som tidigare nämnts orsakar impedansen i ledaren ett motstånd som leder till att spänningsfall 

uppstår i ledaren. Då skyddsledare finns för att förhindra potentialskillnader samt 

beröringsspänningar i oönskade delar är det av största vikt att dessa skyddsledare inte orsakar 

samma problem.  

Skyddsledarens minimiarea skall då dimensioneras så att automatisk frånkoppling av matningen kan 

utföras enligt tiderna i tabell 41.1. (Se Appendix 3) 

Ledararean för skyddsledare bestäms enligt tabell 54.3 (Se Appendix 3) 

Av mekaniska skäl bör skyddsledarens ledararea inte understiga 6mm² för koppar samt 16mm² för 

aluminium34. Den behöver inte heller överstiga 25mm² för koppar. Om åskskyddsystem skall 

installeras gäller följande areor för åskskyddsledare: 

 

Tabell 3: Dimensionering av åskskyddsledare35 

 

Material   

Area 
skyddsledare 
(mm²)   

Area 
åskskyddsledare (mm²) 

Koppar   6    50   

Aluminium   16    50   

Stål   50     50   

 

Skyddsjordsledarens area i huvudledningar där frånkopplingstider inte överstiger 5 s kan beräknas 

genom följande ekvation36: 

                                                             
33 SEK Handbok 413, s. 8 
34 SEK Handbok 413, s. 13 
35 Elrond handbok, s. 114 
36 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 2, s. 320 



 
 
 

𝑆 =  
√𝐼2𝑡

𝑘
 

Ekvation 5: Dimensionering skyddsjordsledare  

 

S = ledararean i mm² 

I = förväntande felströmmens effektivvärde vid försumbar impedans 

t = bryttiden i s  

k = en faktor, med hänsyn till skyddsledarens isolering, material och temperatur (Se Appendix 3)  

 

Huvudledningar och andra kretsar där matningen överstiger 32 A tillåts en frånkopplingstid med upp 

till 5 s. För beräkning av frånkopplingstid upp till 5 s gäller följande formeln37: 

 

𝐼𝐽 =  
𝑐 ∗ 𝑈𝑓𝑛

2 ∗ 𝑍𝑘 +  𝑍0

3
+ 𝑍𝐿𝑓 +  𝑍𝐿𝑔

 

Ekvation 6: Beräkning av jordfelsström för frånkopplingstid 

 

𝐼𝑗 = Jordfelström 

𝑈𝑓𝑛 = Nominell fasspänning 

𝑍𝑘 = Kortslutningsimpedans, trefasig kortslutning direkt efter transformatorn 

𝑍0 = Nollföljdsimpedans transformatorn 

𝑍𝐿𝑓 = Impedansen hos fasledaren fram till felstället 

𝑍𝐿𝑔 = Impedansen hos återledaren fram till felstället 

c = Spänningsfaktor som varierar beroende på säkring, utlösningstid, plats, inverkan av kapacitanser 

och belastningar m.m. 

 

2.8.2.2 Kompletterande skyddsutjämning 

För ledarearea av kompletterande skyddsutjämningsledare gäller två olika miljöer. Dessa har olika 

ledarareor beroende på avstånd. 

Mellan två utsatta delar (Ofta långa avstånd, större area): 

                                                             
37 Elinstallationsreglerna SS 436 40 00, utg 2, s. 82 
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Figur 13: Två utsatta delar38 

 

 

 

 

Mellan utsatt del och främmande ledande del (Ofta korta avstånd, mindre area):   

 

Figur 14: Utsatt del och främmande ledande del39 

  

                                                             
38 SEK Handbok 413, s. 20 
39 SEK Handbok 413, s. 21 



 
 
 

2.9 Funktionsutjämning 

Syftet med skyddsutjämning är skydd mot farlig beröringsspänning mellan en utsatt del och en 

person.  

När man istället talar om funktionsutjämning så menar man potentialutjämning mellan två olika objekt. 

Man vill begränsa spänningsskillnaderna mellan objekten, eller mellan objekt och 

potentialutjämningssystem. Detta för att objekten ska kunna fungera tillfredställande i sin omgivning. 

Om miljöerna är extra känsliga kan så lite som 1 V i spänningsskillnad riskera funktionssäkerheten. 

Apparaterna respektive miljön den installeras i måste båda vara anpassade för varandra40. 

Störningar som förekommer kan vara ledningsbundna eller strålande såsom avbrott, 

spänningsändringar, övertoner, transienter (åska), kortslutningar, elektrostatiska urladdningar samt 

radiofrekventa nät.  

 

2.9.1 Funktionsjordning 

I de fall apparater och utrustningar behöver jordas av drifts- och funktionsskäl, skall funktionsjordning 

utföras. Om en anläggning har flera apparater och utrustningar kan man använda 

funktionsjordsskena. Den ansluts till huvudjordningsskenan med funktionsjordsledare. Se figur 15 

 

 

Figur 15: Principschema funktionsjordningsskena41 

 

2.9.2 Potentialutjämnande nätverk 

Industrianläggningar där apparater såsom styr- och kommunikationsutrustningar är placerade i 

känsliga miljör ställer högre krav på potentialutjämningssystem. I dessa miljörer finns en hel del 

                                                             
40 SEK Handbok 449, s. 15 
41 SEK Handbok 449, s. 19 
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högfrekventa utrustningar där en potentialskillnad mellan dem på så lite som 1 V kan orsaka problem. 

Man behöver ett utförligt planerat potentialutjämnande nätverk. 

 

2.9.2.1 Ledarens egenskaper 

Som tidigare förklarats orsakar höga frekvenser helt andra förutsättningar i våra ledare.  

Impedans utgörs idealt av en stor del resistans och en mindre del reaktans. Vid tillräckligt höga 

frekvenser tar reaktansen över successivt, dvs den induktiva delen ökar.  

Ju högre frekvensen är desto starkare förträngningseffekt som uppstår och den användbara arean i 

ledaren minskar. Denna minskning av area, i förhållande till ledarens längd, orsakar ett ökat motstånd 

endast i form av resistans och väldigt liten påverkan av induktans i ledaren. När istället bredden eller 

arean av ledaren är stor i förhållande till längden sker en reduktion av induktansen. Ledarens längd i 

förhållande till bredden bör helst inte vara mer än 3 gånger för högre frekvenser > 1 kHz. På så sätt 

minskar man impedansen genom att göra ledarna så korta som möjligt42.  

 

2.9.2.2 Maskat nätverk 

För att undvika potentialskillnader bör man installera ett potentialutjämnande nätverk med låg 

impedans genom stora metallytor. Det åstadkoms bäst med ett maskat nätverk. Ett maskat nätverk 

är ett tätt nät av metall från byggnadens ledande delar såsom armeriing, rörledningar m.m. som är 

elektriskt förbundna sinsemellan och byggnadens utrustningar. På så sätt får man låga 

potentialskillnaderna mellan punkterna om eventuella felströmmar skulle uppstå såsom 

vagabonderande strömmar, åskströmmar eller läckströmmar.  

Vid projektering av ett nybygge kan det vara bra att fundera på vad för typ av lokal eller anläggning 

som ska byggas. Detta då ett väl utfört maskat nätverk för skyddsutjämning kan även ge ett väl 

fungerande grundskydd för elektrostatiska laddningar i anläggningen43. Ett maskat nätverk kan 

utföras på olika sätt beroende på ändamål och miljö. (Se Appendix 2, 444.5.3.2-4) 

 

                                                             
42 SEK Handbok 449, s. 21 
43 SEK Handbok 449, s. 16 



 
 
 

 

Figur 16: Maskat nätverk44 

2.9.2.3 Funktionsutjämning zonindelning 

Mellan objekten krävs att elektrisk ledande strukturer, eller ledare för potentialutjämning, skall ha en 

avsevärt lägre impedans än den hos de ihoppkopplade punkterna innan utförandet av 

potentialutjämning45. 

Funktionsutjämning kan utföras genom att först dela upp anläggningen i zoner.  

 

Funktionsutjämning är tillåtet mellan: 

- objekt i samma zon 

- objekt och zongräns, lokal jord. 

- objekt och potentialutjämningsskena inom samma zon 

- objekt och jordningsskena inom samma zon 

 

Det är inte tillåtet att funktionsutjämna mellan skenor och objekt som befinner sig i olika zoner46.  

                                                             
44 SEK Handbok 449, s.16 
45 SEK Handbok 449, s.20 
46 SEK Handbok 449, s.20 
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Figur 18: Korrekt sammanbundna zoner47 

 

 

Figur 17: Felaktigt sammanbundna zoner48 

 

Vi kan konstatera att ett väl utfört potentialutjämningssystem är avgörande för att uppnå en person- 

och funktionssäker anläggning. Vad omfattar en elektrisk anläggning?  

Det kan vara motorer, givare, ställdon samt kabelnät i process- och fabrikslokaler. En elektrisk 

anläggning kan också omfatta styr- och övervakningssystem. Vissa av enheterna placeras i särkilda 

utrymmen då dessa kräver bra drift- och underhållsmiljö. Man delar då upp anläggningen i zoner som 

är anpassade för de olika enheterna.  

 

För skyddsändamål ska man först betrakta hela byggnaden som en zon. Väl inne i byggnaden skapar 

man flera zoner av funktionsskäl49. 

2.9.3 Ringhuvudjordningsledare 

 

                                                             
47 SEK Handbok 449, s.20 
48 SEK Handbok 449, s.20 
49 SEK Handbok 449, s.28 



 
 
 

 

Figur 19: Principsschema för potentialutjämningssytem50 

 

Samtliga ledningar och rör som förs in i byggnaden ska anslutas till huvudjordningsskenan. Därför är 

det rekommenderat att dessa ledningar och rör förs in intill varandra nära platsen för 

huvudjordningsskenan sitter I normala fall  är detta svårt av byggnads- och processtekniska skäl där 

vissa rör eller ledningar förs in på olika områden. För att lösa detta sätter man upp jordningsskenor 

nära platsen där ledningarna förs in och sammanbinder dessa med skyddsledare. 

Sammanbindningen gör att det bildas en ring av jordningsskenor på insidan av ytterväggarna, 

ringhuvudjordningsledare. Jordningsskenorna uppsättning skall ske i närheten av installerad 

utrustning på varje våning samt på samtliga pelare då dessa är sammankopplingspunkterna. 

Byggnadens metallstruktur samt armering ansluts med skyddsutjämningsledare till 

ringhuvudjordningsledaren51.  

Skyddsutjämningsledare skall anslutas till potentialutjämningsskenor från: 

- byggnadens armering och metallkonstruktioner såsom tak, väggar, golv och pelare 

- objekt som är elektrisk matade och  räknas  som utsatta delar 

- metallkonstruktioner, ventialtionsutrustning, maskinutrustning och andra ledande delar 

Funktionsutjämningsledare skall anslutas till potentialutjämningsskenor från: 

- funktionsjordsskenor 

- styr- och övervakningssystem 

- apparater i process- och fabrikslokaler 

 

                                                             
50 SEK Handbok 449, s.32, redigerad 
51 SEK Handbok 449, s.32 
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Ledarna kan också kombineras till en kombinerad skydds- och funktionsutjämningsledare. Under alla 

omständigheter skall kraven för skyddsutjämning prioriteras52. 

2.9.4 Zonindelningens utförande 

I varje zon skall det anslutas en funktionsjordsskena som är ansluten från närmaste 

skyddsjordsskena. I respektive zon ansluts apparater och utrustningar till funktionsjordsskenan med 

funktionsjordsledare. Om eventuell elektrostatisk uppladdning av zonen ska undvikas kan man jorda 

zonen via en funktionsjordsledare till huvudjordningsskenan.  

 

 

Figur 20: Inre zoner53 

 

2.9.4.1 Lokal zon öppen zongräns 

En lokal zon utformas utefter vilken typ av elmiljö man önskar. Det viktigaste är att denna zon ska 

först vara utrutstat med ett lokalt jordningssystem.  

Zon 2 skall ha en ringhuvudjordningsledare där kortast möjliga ledare ansluts till respektive apparater. 

Lokala zonens inkommande ledare skall förläggas så nära funktionsjordsskenan som möjligt och skall 

anslutas direkt via kablarnas skärmar och mantlar.  Om förläggningen sker långt ifrån 

funktionsjordsskenan kan den lokala ringhuvudjordningsskenan användas. Det är dock inte att 

rekommendera då risken finns att ringhuvudjordningsledarna måste förstärkas. För ytterligare zoner 

inom zon 2 ska utformningen ske enligt samma princip54. 

                                                             
52 SEK Handbok 449, s.27 
53 SEK Handbok 449, s.36 
54 SEK Handbok 449, s.37 



 
 
 

 

Figur 21: Insida zon 255 

 

2.9.4.2 Lokal zon kapslat utrymme 

Vid behov kan en lokal zon vara avskärmad beroende på vad för styrsystem och utrustningar den ska 

innehålla. Avskärmingen kan göras genom ett skåphölje eller genom att sätt plåtskal på golv, tak och 

väggar. Denna kapsling utgör som referensjord.  

 

 

Figur 22: Insida zon 356 

 

                                                             
55 SEK Handbok 449, s.37 
56 SEK Handbok 449, s.38 
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2.9.5 Transformator 

I figur 22 ser vi transformatorbåset som är matat från högspänningsställverk och 

kopplingsutrustningen som är ansluten till transformatorns sekundärsida.  

Den inkommande högspänningskabelns mantel (skärm) ansluts till en jordningsbult som finns på 

transformatorns anslutningslåda ovanför transformatorns primärsida.  

Kopplingsutrustningens matning är ansluten från transformatorns undersida med 

lågspänningskablar. Utgående kablarnas skärmar ansluts även här till jordningsbulten. 

I transformatorbåset placeras en jordningsskena som är ansluten från närmaste 

ringhuvudjordningsledare. Från denna jordningsskena förläggs en separat skyddsjordsledare till 

transformatorn. Eventuell ledare för transformatorns nollpunkt dras även från jordningsskenan57. 

 

Figur 23: Matande transformator58 

 

2.9.6 Apparater och eldriftrum 

Varje apparat som installeras utgörs av en egen zon och tillverkaren bestämmer behovet av filtrering 

samt skärmning av kablarna. Filtrering och skärming utförs då man vill undvika oavsiktlig koppling 

mellan kretsar. 

I normala fall ses eldriftrum inte som en egen zon. 

 

                                                             
57 SEK Handbok 449, s.41 
58 SEK Handbok 449, s.41 



 
 
 

2.9.7 Motorplats 

För motorer med huvudspänning 690 V och med en ström ≤ 32 A gäller frånkopplingstider < 0,2 s 

enligt tabell. Kompletterande skyddsutjämning kan behöva utföras om frånkopplingstiden är längre59. 

Genom att utföra en potentialutjämning undviker man potentialskillnader mellan motor och pump. 

Detta då potentialskillnaden kan ge upphov till oönskade strömpulser som gör att motorn lager 

havererar. Strömmen avleds istället och förhindras att gå genom motorn och pumpen. Till motorn, 

som är en utsatt del, ansluts en skyddsutjämningsledare från närmsta potentialutjämningsskena. På 

motorns statorstomme finns en yttre potentialutjämningsklämma med en anslutningspunkt. 

Skyddsutjämningsledarna kan göras korta då det maskade nätverket kan utnyttjas i byggnaden. På 

så sätt kan kostnaderna hållas nere.  

Funktionsutjämningsledare ansluts mellan motor och pump om frekvensomriktare matar motordriften 

eller om motordriften är konstantvarvig. I båda fallen leder funktionutjämningsledaren strömmen förbi 

axeln, maskinens lager och motorns lager. 

 

                                                             
59 SEK Handbok 449, s.46 
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3 Fallstudie 

I detta kapitel följer ett praktiskt exempel på projektering av en anläggning där potentialutjämning ska 

utföras. Inblandade är projektörer och uppdragsgivare. Projekteringen omfattar potentialutjämning av 

ett centrallager. (Se ritning 1, 3.2)  

Det behöver upprätthållas en god kommunikation ifrån uppdragsgivaren som genom en 

väldokumenterad avhandling beskriver vad som skall vistas i miljön så att rätt nivå samt rätt budget 

av potentialutjämningen kan planeras och utföras. Uppdragsgivaren i detta projekt kräver en 

skyddsutjämning av lagrets utsatta delar och främmande ledande delar.   

 

3.1  Metod och resultat 

Enligt teoristudierna kan det konstateras att alla potentialutjämningssytem oavsett var, skall först 

prioriteras efter det allra viktigaste, skyddsutjämning. 

Genom ritningar och eventuell praktisk syn kan projektörerna säkerställa att lagrets pelare och 

armering är berörbara samt om den är utrustat med en ringhuvudjordningsslinga. I vissa byggnader 

kan pelarna och armeringen vara helt isolerade och oåtkomliga. Dessa räknas då inte som berörbara 

ledande delar och kan uteslutas från skyddsutjämningen. 

I centrallagret finns en ringhuvudjordningsslinga som är kopplad till metall i pelare, armering och 

väggar som är berörbara. Ringhuvudjordningsslingan är inte dragen separat utan här planerades att 

använda byggnadens balkar, stomme och takstolar. Det behövdes därför undersökas om dessa är 

tillförlitligt sammankopplade till huvudjordningsskenan samt vilket motstånd de ger. Det här utfördes 

genom mätningar. 

Mätinsturmenten som användes var amperemeter Velleman DVM4100, multimetertång Chauvin 

Arnoux typ F09 samt provaggregat av typ Sverker 608 E. Mätutrustningarna var placerade i elrummet 

(G2) där de är kopplade till huvudjordningsskenan. 

 

   

Figur 24: Amperemeter, multimetertång och provaggregat. (ronex.se, conrad-elec-

tronic.co.uk, cuthbertsonlaird.co.uk) 
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Till mätutrustningen kopplades en 130 m lång FQ 2,5 mm² kabel för att uppmäta ledarens resistans 

innan provmätningarna ska utföras. Denna resistans skall subtraheras från provmätningarnas 

erhållna värden.  

I den första provmätningen drogs mätledaren från mätutrustningen till hörnet allra längst bort i 

byggnaden (W7). Klämman på mätledaren förlyttades för mätning av elrör monterade på ett 

väggelement. De flesta av de resterande pelarna (U7, S7 osv.) kunde enkelt mätas via självborrande 

skruv eller åtkomlig metall där pelaren varit skadad. Resultatet av mätningarna: 

 

Tabell 4: Mätresultat ringhuvudjordningsledare 

 

 

 

 

 

        

 

Punkter markerade med X är ej i behov av att mätas. Den sista mätningen gjordes mellan 

huvudjordningsskenan och jordtagsledaren som lossats från jordtaget. Mätningen gav 46,3 ohm vilket 

uppfyller det krav på maximal resistans 100 ohm för ett djupjordtag.  

Utförda mätningar påvisar att alla berörbart ledande delar har tillförlitlig sammankoppling och har en 

mycket god kontinuitet.  

 

För skyddsutjämning gäller att den uppmätta kretsimpedansen till respektive pelare uppfyller följande 

ekvation (TN-system): 

 

𝑍𝑠  ≤  
2

3 ∗ 𝑈0
𝐼𝑎

⁄
 

Ekvation 7: Kretsimpedansen 

 

𝑍𝑠 = Uppmätta kretsimpedansen 

𝑈0 = Fasspänningen, fas till jord 

𝐼𝑎 = Strömmen som orskakar automatisk frånkoppling utav matningen inom den angivna tiden enligt 

tabell 41.1 eller enligt 411.3.2.3. (Se även Appendix 2, 411.4.4) 

Vid isolationsfel av en utsatt del är spänningssättningen en funktion av den totala resistansen av 

skyddsutjämningssystemet. Man kan då konstatera att spänningssättningens storlek beror enbart på 

skyddsjordsledarens spänningsfall.  

  I K M O Q S U W 

1 X 0.93 Ω X X 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω X 

2 X X X X X X X 0.93 Ω 

3 X X X X X X X X 

4 X X X X 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 

5 X X X X X X X 0.93 Ω 

6 X X X X X X X X 

7 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 0.93 Ω 



 
 
 

Centrallagret har främmande ledande delar inom räckhåll från utsatta delar. Det behöver utföras 

kompletterande skyddsutjämning där för att göra elinstallationen säker mot farliga 

beröringsspänningar vid isolationsfel.  

 

Följande kompletteringar ska utföras (Se bilagor): 

Ritning 2.  

- Sprinklerrum, en 25 mm² kabel anslutning på ett sprinklerrör till rörsvep. 

Ritning 3.  

- Telerum, ny plint kopplas till huvudjordningsskenan med en 6 mm² kabel 

- Telerum, telestativ ansluts med 6 mm² kabel till plinten 

- Rum kyl- och frysvaror ansluts till befintlig plint med kompletterande 6 mm² från väggplåt 

- Inkommande varor rum, ny plint ansluts med 10 mm² kabel till centralen. Till plinten 

ansluts pelaren också med 10 mm² kabel 

Ritning 4. 

- Avgående varor rum, ny plint ansluts med 10 mm² kabel till centralen. Till plinten ansluts 

pelaren också med 10 mm² kabel 

Ritning 5. 

- Aggregatrum, komplettering mellan kabelstege² och befintlig skena med 16 mm² kabel. 

- Kyl- och frysaggregatrum, komplettering mellan de 5 apparatskåpens PE-skenor med 6 

mm². 

 

Projektören har nu uppfyllt kraven för skyddsutjämning i anläggningen och den räknas som en 

byggnad.  
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4 Analys och diskussion 

Potentialutjämning är ett brett område där det råder olika tolkningar utifrån de standarder och 

handböcker som finns. Skälen är att det finns olika motiv och olika åsikter om hur och var 

potentialutjämningen ska utföras i anläggningarna samt hur mycket av anläggningen som behöver 

potentialutjämnas. De olika tolkningarna skiljer potentialutjämningen i utförande beroende på om det 

är en ”vanlig” byggnad eller en industrianlägging. Här handlar det om vad beställaren har begärt för 

nivå av potentialutjämning med avseende på byggnadens eller anläggningens verksamhet.  

 

Arbetsmiljö och säkerhet 

Exempel på verksamheter där känslig utrustning finns: 

 

- Datahall. Känslig miljö beroende på vad datahallen ska utföra/övervaka. Signalkablar och 

servrar ska fungera tillförlitligt i sin elektromagnetiska omgivning. 

- Produktioner. Maskiner och andra utrustningar som kräver funktionssäkerhet då 

produktionsstopp kostar mycket pengar. Behövs skydd mot åska? 

- Sjukhus. Mycket känslig miljö där apparater och utrustningar kräver extra hög 

funktionssäkerhet.  

 

Ett potentialutjämningssystem utformas inte enbart för att bibehålla funktionssäkerheten i 

apparaterna utan framförallt för att skydda oss mot farliga beröringsspänningar. Ett bra exempel är 

industrier med stora maskiner och motorer. Det handlar inte enbart om att förhindra felströmmar som 

kan orsaka slitage, belastningsskador och stopp utan också för att förhindra arbetsplatsolyckor.  

Under studiens gång har författaren insett att potentialutjämning inte kan betraktas som ett ensamt 

ämne utan ett ämne som oundvikligt är kopplat till dagens elmiljö. 

 

Utveckling och forskning 

Ämnet potentialutjämning har utvecklats sedan lång tid tillbaka. Standarderna och handböckerna har 

förändrats med tiden med anledningen av den stora teknikutvecklingen. Skyddsutjämningens 

metoder och utförande har däremot inte förändrats radikalt gentemot funktionsutjämningen. De 

förändringar som skett senaste åren har mestadels varit i kostnadssyfte. Det råder därför inga 

speciella forskningar kring skyddsutjämning. 

Funktionsutjämning är helt annorlunda. Där sker en stor utveckling pga förändringarna i vår elmiljö. 

Att upprätthålla teknikens funktionssäkerhet kräver en utvecklad teknik i sig. Idag omges vi allt mer 

av trådlösa elektriska apparater som inte bara avger magnetfält utan också strålade signaler. 
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Strålsäkerhetsmyndigheten forskar bl a om de hälsorisker som finns och som kommer att finnas i 

framtiden av strålningen vi utsätts för60. 

 

Resultat 

Resultatet som har presenterats är utifrån tolkningen av teoristudierna som gjorts. Dagens 

elmiljöproblem kan förebyggas med ett väl planerat potentialutjämningssystem som är den centrala 

delen i alla anläggningar. Skyddsutjämning i byggnader avser skydd mot elchock. Potentialutjämning 

avser både skyddsutjämning och funktionsutjämning där mer omfattande installationer behandlas. 

Den stora problematiken vid projektering är om anläggningen skall klassas som en byggnad eller en 

industriell anläggning och vilken av handböckerna som skall följas. Även om skyddsutjämning är 

nästintill identisk för både byggnader och industriella anläggningar så skiljer det sig i nivå av utförande 

beroende på vad som vistas i miljön. I fallstudien för centrallagret vistas inga maskiner, motorer eller 

andra utrustningar som kräver funktionsutjämning. Det behövs inga zonindelningar eller större 

maskade nätverk för att upprätthålla funktionssäkerheten i utrustningarna. Därav att den klassas som 

en byggnad. 

 

                                                             
60 ”Strålsäkerhetsmyndighetens roll och ansvar”, 
http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/, 2014-05-21 

http://www.stralsakerhetsmyndigheten.se/start/Magnetfalt--tradlos-teknik/


 
 
 

5 Slutsatser 

Syftet med studien har varit att få utforska problemen som dagens elsystem utsätts för tack vare den 

snabba teknikutvecklingen. Elmiljö handlar inte bara om att kunna leverera energi till svenska hushåll 

och anläggningar. Den handlar även om hur det kan levereras utan risk för person- eller 

funktionssäkerhet.  

 

En önskan skulle vara att en sammansättning görs av handböckerna ”Skyddsutjämning i byggnader” 

(413) samt ”Potentialutjämning i industriella anläggningar” (449). Samt uttförligare förklaringar av 

ämnet i sin helhet med praktiska exempel beroende på miljö och situation. 

 

För fortsatta studier rekommenderas att göra ett projekt om potentialutjämningens utförande bland 

mer omfattande anläggningar såsom sjukhus, produktioner och järnväg. 
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Appendix 1 Jordningssystem 

Taget ur starkströmsföreskrifterna 1999-5 

312               Beskrivning av olika slag av fördelningssystem 

 

 Vid val av skyddsmetoder bör följande faktorer 

beaktas –slag av system med hänsyn till 

spänningsförande ledare, slag av systemjordning. 

 

312.1  

 

Olika system med hänsyn till spänningsförande ledare 

Följande system kan användas: 

Växelströmssystem: 

En-,  två-  eller  trefassystem  med  eller   

utan  neutral-  eller mittpunktsledare. 

Likströmssystem: Två- eller tre-ledarsystem. 

312.2  Olika slag av systemjordning 

Jordning kan vara utförd enligt 312.2.1, 312.2.2, 312.2.3 eller 312.2.4. 

Figurerna 31A till 31E visar exempel på använda trefassystem. Figurerna 
31F till K visar exempel på använda DC- system. Beteckningarna har 
följande innebörd: 

Första bokstaven anger fördelningssystemets driftmässiga 

jordförbindelse:  

T = direkt förbindelse mellan jord och en punkt i 

fördelningssystemet. 

I = fördelningssystemet isolerat från jord, eller en punkt jordförbunden 
genom en impedans. 

Andra bokstaven anger hur utsatta delar är förbundna med jord: 

T = direkt förbindelse mellan jord och utsatta delar oberoende av fördelningssystemets eventuella 
jordförbindelse. 
N = direkt förbindelse mellan utsatta delar och fördelningssystemets jordförbundna punkt. (I 
växelströmsnät är det normalt neutralpunkten som är jordförbunden). 

Eventuella därpå följande bokstäver anger hur neutralledare och skyddsledare är framdragna: 

S=skyddsledare (PE) och neutralledare (N) är olika ledare.   

C=skyddsledare och neutralledare är kombinerade i en ledare (PEN-ledare). 

 

I figurerna används följande symboler 

 Neutralledare (N) 

 Skyddsledare (PE) 



 
 
 

 Kombinerad skydds- och neutralledare 

(PEN) 

 

312.2.1  Råd: TN-system 

TN-system har en punkt direkt jordad, och utsatta delar i installationen är 
anslutna till denna punkt med skyddsledare eller PEN-ledare. 

Tre slag av TN-system definieras med hänsyn till hur neutral- och 

skyddsledare är anordnade: – TN-S-system, ett system i vilken neutral- och 

skyddsledare utgörs av separata ledare. 

– TN-C-S-system, ett system i vilken neutral- och 
skyddsledarefunktionerna är kombinerade i en enda ledare i en del av 
systemet. 

– TN-C-system, ett system i vilken neutral- och skyddsledarefunktionerna 
är kombinerade. 
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Figur 31E  IT-system. 

Appendix 2 Standarder 

SEK SS 436 40 00 

411.4.4 Karakteristiken hos skyddsapparater och kretsens impedans sla uppfylla följande 

fordring: 

 𝑍𝒔 ∗ 𝐼𝑎  ≤  𝑈𝟎 

415.2.1 Kompletterande skyddsutjämning ska innefatta alla samtidigt berörbara utsatta delar 

hos den fast installerade materielen och främmande ledande delar samt, där så är 

möjligt, armeringen i betongen. Skyddsutjämningssytem ska anslutas till skyddsledare 

hos all materiel, inklusive sådan som är ansluten till uttag  

444.4.3.1 Det rekommenderas att TN-C-system inte bör användas i befintliga byggnader som 

inrymmer, eller kan komma att inrymma, en väsentlig mängd informationsteknisk 

materiel. 

TN-C-system ska inte användas i nybyggda hus som inrymmer, eller kan komma att 

inrymma, en väsentlig mängd informationsteknisk materiel.  

444.4.3.2 I befintliga byggnader som matas av allmänna distributionsnät och som inrymmer, eller 

kan komma att inrymma, en väsentlig mängd informationsteknisk materiel, bör ett TN-

S-system installeras efter anslutningspunkten.  

444.5.3.2 Skyddsledare i stjärnnät. 

Denna typ av nät är tillämpligt i bostäder, små kommersiella byggnader m m, och i 

allmännhet då materiel inte är sammankopplad via signalkablar. Se figur  

  

L1 

L2 

L3 

N 

PE 

Systemjord 

Utsatta delar 



 
 
 

 

  

Figur 44.R13 – Exempel på skyddsledare i stjärnnät 

444.5.3.3 Multipla maskade utjämningsnätverk. 

Denna typ av nät är tillämpligt i små installationer med olika små grupper av 

sammankopplad kommunicerance utrustning. Det medger spridning av strömmar som 

orsakas av elektromagnetiska störningar. 

  

Figur 44.R14 – Exempel på multipla maskade utjämningsnätverk 

444.5.3.4 Generellt maskat utjämningsnätverk 

Denna typ av nät är tllämplig i installationer som har ett stort antal kommunicerande 

utrustningar anslutna till kritiska tillämpningar. 
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Figur 44.R15 – Exempel på generellt maskat utjämningsnätverk 

444.5.4 Potentialutjämningsnät i byggnader med flera våningar 

För byggnader med flera våningar rekommenderas att ett potentialutjämningssystem 

installeras på varje våningsplan. Varje våning är en typ av nät. 

Potentialutjämningssystemen på de olika våningsplanen bör sammankopplas 

åtminstone på två ställen med ledare. 

 

Figur 44.R16 – Exempel på potentialutjämningsnät i byggnadskonstruktioner utan åskyddsystem. 

542.4 Huvudjordningsskena. 



 
 
 

I varje installation där skyddsutjämning används ska det finnas en 

huvudjordningsskena och följande ledare ska anslutas till den: 

- Skyddsutjämningsledare 

- Jordstagsledare 

- Skyddsledare 

- Ledare för funktionsjordning, om sådana används 

 

Jordtagsledare ansluts endast när en sådan finns i installationen. I annat fall ansluts 

inkommande skyddsledare till huvudjordningsskenan, vilken förmedlar kontakten till 

nätägarens jordelektrod. 

 

När anslutning av ledare för t ex funktionsjordning ska kunna ske av andra än 

elinstallatörer erfordras att plinten eller skenan är åtkomlig utan ingrepp i andra delar 

av elinstallationen fordras, t ex gruppcentralen. 

 

Huvudjordningsskenan kan emellertid även behöva ha plats för: 

- Ledare för överspänningsskydd 

- Ledare ansluten till en jordad ringledare 

- Ledare i åskskyddssystem 

 

Skenan bör lämpligen placeras invid serviscentralen eller mostsvarande huvudcentral 

i byggnaden.  

546.2.3  Om installationen från en punkt är utförd med separata skydds- och neutralledare är 

det inte tillåtet att förbinda dessa ledare med varandra efter denna punkt. I den punkt 

där separationen sker skall det vara sperata klämmor eller skenor för skyddsledaren 

och neutralledaren.  
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Appendix 3 Tabeller 
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Appendix 4 Utrustning och delar 

 

 

Anslutningspunkt i pelare 

 

 Garo Huvudjordningsskena 

  

Överspänningsskydd för inkommande matning, 25kA 10/350µs. 

 

EDL2V-24-PS Signal- och matningsskydd 
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ED50 Överspänningsskydd mellanskydd  

 

Antennskydd, Koaxialskydd. Skydd mot åska. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

Appendix 5 Termer & definitioner 
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