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Sammanfattning
I denna rapport analyseras för- och nackdelar med eldistributionssystem av typ TN-C (fyrledarsystem) respektive TN-S (femledarsystem) system. Det finns olika uppfattningar om
vilket system som är lämpligast att bygga ut i distributionsnätet (lågspänningsnätet) och i
fastigheternas huvudledning. Med hjälp av litteraturstudier och kontakt med olika elföretag
och elbolag har olika ståndpunkter diskuterats och därefter har en sammanställning av resultatet tagits fram. Enligt analysen är TN-C det lämpligaste alternativet att använda i distributionsnätet och TN-S bör användas i fastighetens huvudledning. Detta för att kunna
uppnå en god och stabil elmiljö. Detta examensarbete skall underlätta val av teknik och
förhoppningsvis öka kunskapen angående ämnet.
Nyckelord
Vagabonderade strömmar, distributionsnät, magnetfält, övertoner, PEN-ledaravbrott,
elmiljö, fördelningssystem.

Abstract
In this report analysis the advantages and disadvantages of the TN-C (four conductor system) and TN-S (five conductor system) system. There are different opinion about which
system is most appropriate to use in the distribution network and the building main lines.
With the help of literature studies and contacts with various power companies and electric
companies different opinion have been discussed . TN-C is the most appropriate option in
the distribution network and TN-S should be used in the building main lines. This for
achieving high and stable electrical environment. This thesis will facilitate the choice of
technology and hopefully increase the knowledge about the subject.
Keywords
Stray current, distribution network, harmonics, magnetic field, broken PEN-conductor,
electrical environment, earthing system.
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1 Inledning
1.1

Problemformulering

Examensarbetet har utförts på uppdrag av Svensk Energi och dess medlemförslag i syfte att
utreda för- och nackdelar med eldistributionssystem av typ TN-C respektive TN-S system
för att uppnå en god elmiljö. Entreprenörer har olika uppfattningar om vilket system som är
lämpligast att bygga ut i dagens samhälle. Personalsäkerheten, miljön samt ekonomiskt
perspektiv har en stor betydelse och spelar därför en stor roll i frågan om vilket system som
är lämpligast att använda. Detta examensarbete skall underlätta val av teknik samt öka kunskapen angående ämnet.

1.2

Målsättning

Målet med examensarbetet är att utreda för- och nackdelar med TN-C respektive TN-S system och klargöra vilket system som är lämpligast att bygga ut i distributionsnätet (lågspänningsnätet, från nätstationen till kundens anslutningspunkt) samt i fastigheternas huvudledningar.
För att uppnå detta skall bakgrundstudier genomföras, mätningar vid olika anläggningar för att
sedan analysera dem. Genom kontakt via Svensk Energi och dess medlemsförslag skall olika
elföretag och elbolag intervjuas för att kartlägga synpunkter och kunskapen kring TN-C
respektive TN-S system.
1.3

Avgränsningar

Examensarbetet omfattar endast lågspänningdelen av distributionsnätet. Eftersom lågspänningsnätet skall vara av fördelningssystemet TN behandlas inte TT eller IT system i denna
rapport

1.4

Författarnas bidrag till examensarbetet

Författarna har jobbat självständigt med detta examensarbete. Intervjuer och diskussioner
har förts med elföretag och elbolag. För att skaffa material har examenstagarna fått hjälp av
handledaren. Författarnas bidrag har varit jämnt fördelade.
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2 Teori och bakgrund
Eldistributionsnätet är sedan länge av typen TN-C system men i början av 1960 talet infördes TN-S system i Sverige. Vid den tidpunkten skulle Sveriges Radios TV-hus och nya
radiohus projekteras, vilket ledde till att det ställdes krav på maximalt tillåten magnetisk
fältstyrka. För att klara dessa krav skulle lågspänningsnätet inom fastigheten utformas som
TN-S system.
Servisledningar (anslutningen från kabelskåpet till kundens anläggning i distributionsnätet)
började man bygga på begäran som TN-S system runt 1985 dock i sällsynt omfattning.
Främst var det innehavare av datorhallar som önskade att servisledningen utfördes som TNS vid denna tidpunkt. År 1996 infördes i SS 437 01 40 – Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, servisledningar normalt sett skall utföras som TN-S system, men många
nätägare valde att endast utföra servisledningen som TN-S på begäran [1].
I fastigheternas huvudledningar (kablar eller ledare som matar elcentraler i anläggningen)
främst i datorhallar byggde man om till TN-S omkring år 1985 och framåt, men det var
först i början/mitten av 1990 talet som TN-S började användas i nya byggnader. TN-C var
dock helt dominerande i fastigheternas huvudledningar fram till början/mitten av 1990 talet.
Från slutet av 1990 talet och början av 2000 talet blev TN-S den mest dominerande lösningen i byggnader [1].
Idag är distributionsnätet (lågspänningsnätet) i de flesta fall utfört som TN-C system. TN-S
system används normalt sett inom byggnader (fastigheternas huvudledningar) men allt mer
servisledningar byggs med TN-S system och i vissa fall kan man finna nya distributionsnät
med TN-S system. Inom äldre byggnader används TN-C system än idag [2].

2.1 Fördelningssystem
Det finns fem olika fördelningssystem enligt SS 436 40 00, dessa beteckningar är TN (TNC, TN-S, TN-C-S), IT och TT. IT och TT kommer inte behandlas i denna rapport då det
allmänna distributionsnätet för lågspänning skall vara TN-system [3].

Figur 1: Förklaring till varje beteckning
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2.1 FÖRDELNINGSSYSTEM

TN-system innebär att en punkt i systemet är direkt jordad vid strömkällan och där utsatta
delar har direkta förbindelser med denna punkt via PE-ledare (Protective Earth =
Skyddsjordsledare) eller PEN-ledare (Protective Earth Neutral = kombinerade skyddsjordsledare och neutralledare).
Utsatta delar är en ledande del av elektriskt materiel som t.ex. ett hölje av metall som är
åtkomligt för beröring. Det är normalt inte spänningsförande men kan bli det på grund av
felförhållanden.
2.1.1 TN-C system
I ett TN-C system (Terra Neutral Combined) är skyddsjord- och neutralledare kombinerad
till en PEN-ledare. TN-C består av tre fasledare, L1 - L3 och en PEN-ledare som är gulgrön
och har en färgmarkering med blå färg i kabelns båda ändar. Den blåa markeringen på
PEN-ledaren används för att ange att den också har funktionen av neutralledare [4].

Figur 2: Schematisk bild av TN-C

Figur 3: Illustrativ bild av TN-C
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Enligt figur 3 är inkommande PEN ledare kopplat till skyddsjordskenan i huvudcentralen/gruppcental och har en förbindelse med neutralskenan med hjälp av en nollskruv.

2.1.2 TN-S system
I ett TN-S system (Terra Neutral Separated) är skyddsjord- och neutralledare separerade
från varandra förutom i transformatorns (nätstationens) neutralpunkt till skillnad från TN-C
system. TN-S system består av tre faser, L1 – L3 samt skyddsjord (PE)- och neutralledare
(N) [3].

Figur 4: Schematisk bild av TN-S

Figur 5: Illustrativ bild av TN-S

6

|

2.1 FÖRDELNINGSSYSTEM

Som man kan avläsa enligt figur 5 är inkommande PE-ledare kopplad till skyddsjordskenan
och N-ledare kopplad till neutralskenan. Det vill säga att nollskruven är borttagen så att det
inte finns någon förbindelse mellan de båda skenorna.

2.1.3 TN-C-S system
I ett TN-C-S system (Terra Neutral Combined Separated) är skyddsjord- och neutralledare
kombinerade som en gemensam PEN – ledare (TN- C) i en del av systemet. Oftast är servisledningen utförd som TN-C system, men kan även vara av TN-S system. I huvudcentralen är PE och N förbundna med hjälp av nollskruven. Därefter är hela anläggnigen utförd
som ett TN-S system med separerad N- och PE – ledare [4].

Figur 6: Schematisk bild av TN-C-S

Figur 7: Illustrativ bild av TN-C-S där
servisledningen är av TN-C system
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Som man kan avläsa enligt figur 7 är inkommande ledare av typen PEN – ledare. I huvudcentralen finns det en förbindelse mellan skyddsjordskenan och neutralskenan med en nollskruv. Därefter finns det ingen förbindelse i gruppcentralerna.
Om en installation från en punkt är utförd med separata skyddsjord- och neutralledare är det
inte tillåtet att efter denna punkt förbinda dessa ledare med varandra [3] dvs. det är inte tilllåtet att gå från TN-S till TN-C system.

2.2 För och nackdelar med olika TN-system
I detta kapitel skall för- och nackdelar för de olika TN-systemen behandlas, exempelvis
vagabonderade strömmar, PEN-ledaravbrott, övervakning, övertoner etc.
2.2.1 Vagabonderade ström
Vagabonderade ström är en del av anläggningens returström som inte återleds tillbaka till
transformators neutralpunkt genom PEN–ledare, utan tar en annan väg t.ex. via vattenledningar, metallrör, fjärvärmesystem osv. [5].
Vagabonderade ström sker främst i ett TN-C och TN-C-S system på grund av att skyddsjord- och neutralledaren är kombinerad till endast en ledare, PEN-ledaren. I ett TN-S är
sammankopplingspunkten av skyddsjord- och neutralledare vid transformatorns neutralpunkt. Sedan är skyddsjord- och neutralledare separerade och har ingen kontakt med
varandra. I ett fungerade TN-S system kan inte vagabonderade ström uppstå [3].
Ett sätt att minska problemen med vagabonderande ström är att installera en sugtransformator. En sugtransformators lindningsförhållande är 1:1 mellan primär- och sekundärlindning,
på så sätt tvingas returströmmen tillbaka då ingen spänningsomvandling sker.
2.2.1.1 Vagabonderande ström i TN-C
I ett TN-C system har skyddsjord- och neutralskenan en förbindelse med varandra och utgör i praktiken en enda skena. PEN-ledarens uppgift är dels som neutralledare för att leda
tillbaka obalansströmmar som t.ex. enfaslaster ger och dels som skyddsledare för att vid
eventuella fel kunna återleda kortslutningsströmen så att säkringen löser ut. Skyddsjordledare är anslutna till utsatta delar. Detta medför att det kan uppstå galvanisk kontakt mellan
elcentralens PE-skena och andra delar av byggnaden.

Figur 8: Elcentral: Vagabonderande ström i TN-C system
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Ett exempel på vad som kan hända enligt figur 9:
En enfasig spis är ansluten till en elcentral. Spishöljet (utsatta del) är ansluten till PE-ledare,
diskbänken har kontakt med vattenledning, spishöljet har kontakt med diskbänksplåten.
Strömmen möter ett visst motstånd i PEN-ledaren och därför uppstår ett spänningsfall över
PEN-ledarens anslutningspunkter i transformatorn (nätstationen) och elcentralens PEskena. Det leder till att samtliga utsatta delar som är anslutna till skyddsjordskenan i elcentralen får samma potential vilket är spänningsfallets storlek över PEN-ledaren jämfört med
transformatorns neutralpunkt. Därmed finns det en potentialskillnad mellan spis (utsatt del)
och diskbänken (främmande ledande del). Detta medför att delar av den returström som
skulle ha gått i servisledningens PEN-ledare kommer nu att dela sig i elcentralen enligt figur 8. Därefter tar den vägen genom skyddsjordsledaren som är ansluten till spishöljet vidare till diskbänken via vattenledning och tillbaka till transformatorn via marken [4].

Figur 9: Enkel ”krets” hur vagabonderande ström uppstår i TN-C system

Vagabonderade strömmar är ett exempel på Kirchhoffs första lag (strömlag) som anger att
summan av alla strömmar in mot en förbindningspunkt är lika med summan av strömmarna
ut från förbindningspunkten. De olika strömvägarna kan man se som parallellkopplade laster som leder till strömdelning enligt figur 10, där den totala returströmmen i exemplet är
10 A, men delar på sig från PE-skenan beroende på lastens motstånd.
Den vagabonderade strömmen kan beräknas utifrån en omskrivning av strömdelningsformeln för parallellkopplade laster.
𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑑𝑒𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑒𝑙: 𝐼1 = 𝐼 ∗ 𝑍

𝑍2

(1)

1 +𝑍2

𝑉𝑎𝑔𝑎𝑏𝑜𝑛𝑑𝑒𝑟𝑎𝑛𝑑𝑒 𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑚𝑒𝑛: 𝐼𝑣 = 𝐼𝑁 ∗ 𝑍

𝑍𝑃𝐸𝑁

𝑣 +𝑍𝑃𝐸𝑁

(2)
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Där: In är strömmen i neutralledaren.
ZPEN är PEN-ledarens impedans.
Zv är den vagabonderande strömbanans impedans t.ex. vattenrör.

Figur 10: Strömdelning för vagabonderande strömmen

2.2.1.2 Vagabonderande ström i TN-C-S

En liknande situation uppstår i ett TN-C-S system då skyddsjord- och neutralledare är kombinerat i en del av systemet, vilket skapar en strömdelning. Men om serviskabeln är av TNS system kan risken för vagabonderande strömmen minskas. Anledningen till detta är att
sammankopplingen för skyddsjord- och neutralledare flyttas till kabelskåpet, vilket gör att
impedansen för de återledningsvägarna som den vagabonderande strömmen går genom
ökar.

2.2.2 TN-system med reservkraft
TN-S system har tillkommit för att minska vagabonderande strömmar som kan inträffa i ett
TN-C system. TN-S system i kombination med reservkraft skapar problem i elnätet eftersom skyddsjorden kan strömbelastas när reservkraften går igång. Det uppstår då strömkretsar tillbaka till nätägarens nätstation, vilket leder till att PE-ledaren ström belastas. Det
är viktigt att PE-ledaren aldrig får vara strömbelastad om inget fel (isolationsfel eller kortslutning) har uppstått. Det kan bland annat vara farligt för installatörer då de utför ett arbete
på PE-ledaren som antas vara strömfri. Det rekommenderas att servisledningen och hela
distributionsnätet skall vara TN-C då det inte skapar problem som med TN-S system när
reservkraft används [6].
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2.2.3 Konsekvenser av vagabonderande strömmar




Magnetfält: När ström går genom en ledare bildas ett magnetfält kring ledaren t.ex.
som vattenledningsrör och andra ledande föremål. Den ström som vagabonderar i
exempelvis vattenledningsrör kommer i sin tur att avge ett magnetfält i omgivningen. Vagabonderade strömmar alstrar utbredda magnetfält som kan variera kraftigt i
styrka över dygnet [3]. Magnetfält som uppstår i byggnader kan skapa störningar i
elektronisk utrustning, störa hörselslingor. Många studier sedan slutet av 70-talet av
hälsorisker med lågfrekventa magnetfält visar ett samband mellan magnetfält och
cancer gällande leukemi och hjärntumörer framför allt hos barn. Resultaten visar att
exponering av magnetfält som är starkare än 0,2 mikrotesla under en längre period
löper upp till tre gånger större risk att drabbas av barnleukemi eller hjärntumör. Eftersom studierna visar att risken för barnleukemi ökar vid 0,2 till 0,3 mikrotesla, innebär det att vagabonderande strömmar kan utgöra en hälsofara. På grund av att
dessa exponeringsnivåer (0,2 till 0,3 mikrotesla) ofta uppnås vid en vagabonderande
ström [20]. Forskning har pågått i många år men det kan inte ges ett säkert svar om
magnetfält kan orsaka cancer. Dock har forskare i flera oberoende studier sett samband mellan exponering under barnaåren för magnetfält som ligger över det normala
och ökad risk för leukemi. Världshälsoorganisationen (World Health Organization)
har bedömt att magnetfält kan vara cancerframkallande. Höga magnetfält accepteras
sällan eftersom de anses vara en hälsorisk för människan [7].
Brand: Med vagabonderande ström kan det finnas risk för brand om strömmen är
för stor eftersom den vagabonderande strömmen tar en väg den inte är avsedd för.
Risken är som störst när du har ett PEN-ledaravbrott för då kan inte returströmmen
ta vägen genom PEN-ledaren utan tar alternativa vägar. Ett exempel på bränder som
orsakats av vagabonderande strömmar kan bero på att najtrådar börjar glöda och antänder något brännbart material i närheten [8].

2.2.4 PEN-ledaravbrott TN-C och TN-C-S
Ett allvarligt fel som kan inträffa i ett TN-C och TN-C-S system är ett PEN-ledaravbrott i
matande ledning. PEN-ledaren bör dimensioneras att impedansen i PEN-ledaren hålls så låg
som möjligt. Om impedansen ökas i PEN-ledaren uppstår ett spänningsfall som leder till en
förhöjd beröringsspänning mellan utsatta delar och skyddsjord som exempelvis kan leda till
vagabonderande strömmar [9].
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Figur 11: Krets med PEN-ledaravbrott

Enligt figur 11 kan tre risker inträffa med ett PEN-ledaravbrott.




Risk 1: Vagabonderande ström kan uppstå då returströmmen hittar alternativa vägar
tillbaka till transformatorn neutralpunkt.
Risk 2: Utsatta delar kan spänningssättas som motsvarar fasspänningen 230 volt.
Detta leder till att det förekommer farliga beröringsspänningar i anläggningen.
Risk 3: Vägguttag som är kopplade till L2 kan få förhöjd spänning. I detta fall får
vägguttagen huvudspänning 400 V.

2.2.5 Neutralavbrott TN-S
Ett fel som kan inträffa med TN-S system är neutralavbrott. Det som sker då är att laster
kan seriekopplas mellan två faser, vilket innebär att förhöjd spänning fortfarande kan förekomma precis som vid ett PEN-ledaravbrott för TN-C respektive TN-C-S. Spänningen mellan två faser uppgår till 400 V huvudspänning.

2.2.6 Övervakning
Med ett TN-S system krävs det att man är mer noggrann vid installation- och underhållsarbete. Detta på grund av att om skyddsjord- och neutralledaren någonstans i elanläggnigen
får kontakt med varandra upphör TN-S systemet att fungera och blir i praktiken ett TN-C
system [4].
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Om elanläggningen har jordfelsbrytare installerad kommer den att lösas ut när kontakt mellan skyddsjord- och neutralledaren uppstår (jordfel). Med jordfelsövervakning installerad
kan man övervaka TN-S systemet om en sådan förbindelse inträffar. Den fungerar efter
samma princip som en jordfelsbrytare, men ger ett larm istället för att bryta kretsen [4].

2.2.7 Övertoner
Elnätet i Sverige har en grundton på 50 Hz. Denna grundton påverkas inte av linjära laster
som t.ex. en glödlampa. Detta på grund av att en linjär last är en resistiv last där ström och
spänning är i fas med varandra. Olinjära laster är motsatsen till linjära laster dvs att ström
och spänning inte längre är i fas det kan också bero på upphackad spänning. Dessa laster
ger upphov till övertoner i elnätet. Exempel på övertoner är switchade nätaggregat, lågenergilampor, frekvensomriktare etc.[10]
Varje överton har en frekvens som är en heltalsmultipel av elnätets grundton (50 Hz) och
antar olika faslägen enligt figur 13. Med fasläge menas att övertonerna alstras under olika
faser under en period [11].

Tabell 1: Övertoner med olika frekvenser och fasläge

Namn
Frekvens
Fasläge

F
50
+

2:a
100
-

3:e
150
0

4:e
200
+

5:e
250
-

6:e
300
0

Enligt figur 15 kan man se hur olika övertoner ser ut beroende på frekvens och en sammanlagring av de olika frekvenserna som leder till en förvrängd kurvform.

Figur 12: Förvrängd kurvform
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I de flesta fall när det gäller symmetriska laster med övertoner som har fasläge positiv respektive negativ tenderar de att balansera ut varandra och ingen ström passerar i neutralledaren. Övertoner av tredje multipel dvs. med fasläge 0 balanserar däremot inte ut
varandra utan adderas i neutralledaren eller PEN-ledaren, vilket medför oönskade övertonsströmmar i neutralledaren eller i PEN-ledaren. Den överton som är vanligast i bostäder är
just 150 Hz som har fasläge 0 eftersom den är störst när man har enfasiga olinjära laster.
Detta kan leda till överbelastning på ledaren om arean på ledaren inte är dimensionerad för
övertonsströmmar [11].
Eftersom övertoner kan skapa stora övertonsströmmar i neutralledaren samt PEN-ledaren
kan det leda till stora vagabonderande strömmar i ett TN-C system. Överbelastning av ledaren kan inträffa om ledarna inte är rätt dimensionerade, vilket kan då leda till brandrisk.
[11].

2.3 Skyddsutjämning
Med skyddsutjämning menas elektrisk förbindning mellan utsatta delar och främmande
ledande delar för att uppnå spänningsutjämning. Spänningsdifferenser som kan uppstå mellan olika system kan då undvikas eller också reduceras väsentligt. Detta används som skydd
mot elchock. Varje byggnad skall ha ett skyddsutjämningsystem och vid behov kompletterande skyddsutjämning [12].
För att förhindra farliga potentialer som uppstått utanför byggnaden att föras in i anläggningen via ledande delar används skyddsutjämning. Fel kan exempelvis vara vid PENledaravbrott, fel i matande högspänningsnät etc. [12].
Vid huvudcentralen placeras en huvjordningsskena som förbinds med huvudcentralens
skyddsjordskena. Främmande ledande delar, armeringsjärn i betong och rörledningar av
metall kopplas till huvudjordningsskenan [12].
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3 Metoder och resultat
För att kunna utreda fördelar och nackdelar med TN-C respektive TN-S och avgöra vad
som är lämpligast att bygga ut i dagens samhälle har ett flertal litteraturstudier och faktainsamling gjorts. Dessutom har diskussioner samt intervjuer genomförts med elnätsbolag och
andra elföretag för att kartlägga synpunkten. De företag som besöktes var Umeå Energi AB,
Ellevio, E.ON, Vattenfall AB, Eltrygg Miljö AB och Elektriska Installationsorganisation
(EIO).

3.1 Resultat av Intervjuer och diskussioner
I detta kapitel redovisas intervjuer samt diskussioner förts med olika elföretag och elnätsbolag för att få en överblick angående de olika systemen.

E.ON Norrköping: Mötet med E.ON handlade mestadels om diskussionen kring vilket system servisledningen skall bestå av, då deras tekniska riktlinje handlar om servisledningar.
Informanten påpekar att TN-S inte byggs hela vägen från nätstationen med undantag för
sällsynta fall. I anläggningens huvudledningar/gruppledningar skall det vara TN-S [14].
Kunskapen angående TN-C respektive TN-S är begränsad och systemen blandas ihop med
varandra. Enligt informanten finns det en guidning kring de båda systemen, men trots detta
råder det förvirring. I dagsläget är TN-C system det vanligaste i servisledningen. Det finns
en teknisk riktlinje att nyanslutningar skall vara TN-S men riktlinjen ger även möjlighet att
låta kunden välja system. Om kunden väljer ett TN-S system ligger ansvaret för övervakningen hos kunden. E.ON utför bara en kontroll vid installation [14].
Enligt informanten är vagabonderande ström inget stort problem i dagens samhälle då de
flesta byggnader använder sig av plaströr t.ex. i vattenledningar som i sin tur minskar vagabonderande ström, däremot kan den sprida sig via fjärrvärme. Vissa rapporter vill förstärka
ämnet kring vagabonderande ström som ger upphov till magnetiska fält. Elektroniska appareter alstrar elektromagnetiskt fält som kan vara mycket större än vad den enskilda vagabonderande strömmen ger. Utifrån ett Teoretiskt perspektiv är det skillnad att ha TN-S som
servisledning då det skapar mindre vagabonderande strömmar beroende på impedansen för
återledningsvägarna, men det kan fortfarande ske. För att minska den vagabonderande
strömmen kan sugtransformatorer användas och med potentialutjämning installerad kan
vagabonderande strömmar reduceras i anläggningen [14].
Övertoner är heller inget problem i lågspänningsnätet, det kan däremot vara ett problem i
industrier men inte lågspänningsnätet. Det var ett större problem på 70– 80 talen då det
förekom mer känsliga bildskärmar och andra elektroniska apparater [14].

16 | 3 METODER OCH RESULTAT

Om reservkraft och mikroproduktion skall användas fungerar det inte att ha TN-S i distributionsnätet utan det skall vara TN-C enligt informanten. Utifrån ett ekonomiskt perspektiv
kostar TN-S mer, men de tekniska fördelarna motiverar inte att ha TN-S eftersom de är
begränsade [14].

Ellevio Stockholm: Enligt informanterna är kunskapen kring TN-C respektive TN-S begränsad. Vagabonderande strömmar och övertoner är inget som har märkts av. Dessutom är
risken för att ett PEN-ledaravbrott skall inträffa i distributionsnätet relativt liten. Det är snarare högre risk att det skulle inträffa hos kunden. I dessa fall görs en sannolikhetsbedömning. Argumentet med att ett PEN-ledaravbrott förekommer håller inte eftersom risken är
liten att det skulle inträffa i distributionsnätet [15].
Ett renodlat TN-S system (från nätstationen till kundens anslutningspunkt) har provats och
det har inte gett bra erfarenhet. Beslut har tagits att bara bygga TN-C i distributionsnätet,
men på kunds begäran erbjuds det TN-S som servisledning. Om kunden begär TN-S system
som servisledning skall kunden även ansvara för övervakning. Abonnenten tenderar att
backa då de möter motkrav. De mätningar som gjorts visar att det sällan är ett renodlat TNS [15].
Enligt informanterna är det tyngsta argumentet mot varför det inte byggs ett renodlat
TN-S system att det uppstår konflikter mellan TN-S och TN-C system i distributionsnätet.
Som exempel på detta projekterades ett renodlat TN-S system i slutet av 90-talet i Hammarby Sjöstad. Då kabelskåpens chassi smällde till på grund av att TN-S systemet i Hammarby sjöstad mötte ett TN-C system från ett annat distributionsnät. Det man kan tänka sig
är att ha ett TN-S system i distributionsnät med ett antal nätstationer samtidigt som det
finns ett närliggande distributionsnät som är byggt med TN-C system. Oftast vill man ha
möjlighet att koppla mellan de båda distributionsnäten, då uppstår det ett skilje i kabelskåpet och skapar konflikter i distributionsnätet. Procesen att bygga ut TN-S system i hela
Sverige tar mycket lång tid och är kostsam, vilket kommer att leda till att det uppstår konflikter som den ovannämnda. Att ersätta TN-C till TN-S har aldrig varit aktuellt. Informanterna anser att i teorin ser TN-S mycket bra ut, men praktiskt är det ingen skillnad. Enligt
informanterna är anledningen till att man byggde med TN-S system i distributionsnätet härleddes från påtryckningar och en trend från branschen [15].

Umeå Energi AB: Enligt informanterna är kunskapen kring TN-S respektive TN-C begränsade och det råder brister. Som exempel utfördes det ett spänningstest på ett TN-C system och resultat visade 57 volt på neutralledaren. Orsaken var att elektrikern inte hade
kopplat in nollskruven. Detta är ett problem ute i fältet för installatörer eftersom de är obekväma med övergången mellan de två olika systemen [16].
Vagabonderande strömmar är inget problem idag, men det kan inträffa främst genom fjärrvärme. Vattenledningsrör är numera gjorda utav plast och utgör inte samma problem som
tidigare. Det största problemet med vagabonderande strömmar är det magnetiska fältet som
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skapas och utgör en hälsorisk. Vagabonderande strömmar kan minskas med hjälp av sugtransformatorer. Övertoner är inte heller ett stort problem enligt informanterna [16].
Distributionsnäten består av TN-C system, men för fyra år sedan infördes ett nytt förslag att
lägga TN-S på alla nya servisledningar, detta för att minska risken för vagabonderande
ström dessutom återfanns förslaget också i den gamla standarden SS 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, som idag har upphört att gälla [16].
Enligt informanterna bör standarden vara TN-C i distributionsnätet, men om kunden begär
TN-S skall de vara beredda att det kostar mer då TN-S är dyrare. Det som hände när TN-S
användes i distributionsnätet var att man upptäckte mycket fel som t.ex. kabelfel. Montörsmässigt är TN-C att föredra, men när det gäller elkvalitet finns det egentligen för få fall
för att kunna utvärdera [16].

Vattenfall Trollhättan: Enligt informanterna har de yrkesverksamma kunskap angående
TN-C och TN-S, men det kan fortfarande finnas brister. Vagabonderande strömmar och
övertoner är inte något problem men däremot kan vagabonderande strömmar inträffa inne i
kundanläggningar.
Det vanligaste systemet i distributionsnätet är TN-C men det finns enstaka undantag där
TN-S system används. Vid nya servisanslutningar till kunder brukar TN-S system användas, kunden kan då vid intresse koppla in sig på ett TN-C system och på så sätt finns möjlighet för dem att i framtiden övergå till TN-S som servisledning. Lämpligaste system att
bygga ut i distributionsnätet är TN-C-S (Från nätstationen till kabeleskåpet TN-C system
och servisledning som TN-S system) då det är flexibelt och kunden har valmöjlighet enligt
ovannämnda. Enligt informanterna är TN-S i distributionsnätet inget som tros på. Vid sällsynta fall har det varit få problem med TN-C system i distributionsnätet [17].
Enligt informanterna är det väldigt sällsynt att ett PEN-ledaravbrott sker, men om det inträffar kan det få allvarliga konsekvenser. När man får ett PEN-ledaravbrott i servisledningen märks det ganska tydligt eftersom spänningarna ändras i faserna hos kunden, som anses
vara en trygghet eftersom problemet med PEN-ledaravbrott kan upptäckas tidigt. Om man
har TN-S system som servisledning kan det ta lång tid innan man upptäcker ett neutralavbrott, vilket kan vara bekymmersamt. Den största orsaken till PEN-ledaravbrott är anslutningsklämmor i kabelskåpet samt i elcentraler [17].
Det dyraste systemet att bygga från grunden i distributionsnätet är TN-S system. Dessutom
är TN-S som servisledning mycket dyrare än TN-C system. Övervakningen för ett TN-S
system sker hos kunden. Största orsaken till varför det är få renodlade TN-S system beror
på den ekonomiska aspekten och inga utredningar har gjorts gällande TN-S [17].
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Elektriska installationsorganisationen (EIO) Stockholm: Vanligaste systemet som används i distributionsnätet är TN-C system. Det skall vara TN-S i byggnaden men den stora
frågan är vad det skall vara ute i distributionsnätet. Om man har vanlig ren matning spelar
det ingen roll, men det finns problem med användning av TN-S i distributionsnätet. En väldigt stor nackdel är när man t.ex. skall ha lokaproduktion. När man har dubbla matningar
måste man koppla ihop neutralpunkterna (systemjord) vilket blir problematisk när den vanliga matningen (elbolaget) och reservkraften (lokalproduktion) skall köras samtidigt. Nya
hyresfastigheter och flerbostadshus använder mer och mer reservkraft, på sikt kommer alla
hus ha dubbla matningar då det blir mest fördelaktigt att ha TN-C i distributionsnätet. Om
man däremot vet att man inte skall använda reservkraft är det inget fel i att ha TN-S system
åtmistonde från kabelskåpet. Risken för störningar minskar aningen om man har TN-S från
kabelskåpet (servisledningen) [18].
Vagabonderande strömmar och övertoner är inte ett stort problem från konsumentsidan
idag, men kan bli allt eftersom mer fastighetsautomation används [18].

Eltrygg Miljö: Enligt informanten är kunskapen väldigt bristande gällande TN-C och TN-S
system då det inträffar många felkopplingar och felbedömningar [19].
Från standarden SS 436 40 00 – Elinstallationreglerna, utg2, med kommentarer rekommenderas det att TN-C system inte bör användas i befintliga byggnader eller nybyggda hus som
inrymmer eller kan komma att inrymma en väsentlig mängd informationsteknisk materiel.
En befintlig eller nybyggd anläggning som används för t.ex. däckförvaring har däremot
ingen nytta av ett TN-S system i huvudledningarna eftersom däck inte är en väsentlig
mängd informationstekniskt materiel. Förvaringsmaterialet (däckförvaring) kommer inte
kunna påverkas av nackdelarna om TN-C system används i byggnaden (huvudledningar).
Om renovering förekommer eller ändringar av användningen i byggnaden som innehåller
en väsentlig mängd informationsteknik materiel, bör man utvärdera huruvida ett TN-S system skall användas i byggnaden [19].
Enligt standarden 437 01 40 - Anslutning av lågspänningsinstallationer till elnätet, anges att
servisledningar till kundanläggningar normalt sett ska utföras som TN-S system för att få
vagabonderande ström utanför byggnaden. Denna standard har funnits ett antal år, men har
upphört att gälla år 2015 på grund av problem med vagabonderande ström då reservkraft
har använts. En annan nackdel kring TN-S i distributionsnätet är att övervakningen blir
väldigt krävande och kostsam [19].
Enligt informanten skall TN-C system användas i distributionsnätet men i kundanläggningen skall TN-S användas beroende på väsentlig mängd informationsteknisk materiel. På så
sätt höjs elsäkerheten då eventuella förvirringar och felkopplingar minskar, eftersom ett
system används i distributionsnätet och ett annat hos kunden. Dessutom är det fördelaktigt
för eventuell användning av reservkraft och för att erhålla en god elmiljö. Med hjälp av
potentialutjämning inne i byggnaden minskar risken för vagabonderande strömmar inne i
bygganden. Om ett PEN-ledaravbrott inträffar och potentialutjämning används skadas inte
abonnenten. Däremot kan det finnas risk att kabelskåpet får farlig spänningssättning. PENledaravbrott som ett elsäkerhetsproblem är övervärderat, det är snarare mindre risker med
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det. De flesta PEN-ledaravbrott beror på att man har skruvat klämmorna för hårt i kabelskåp eller i elcentraler. Det kan också bero på dålig kontakt vid temperaturändring och
vibrationer i kablarna. Riskerna med TN-C är pass begränsade att de kan accepteras [19].
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4 Analys och diskussion
Huvudsyftet med detta examensarbete har varit att kartlägga olika elföretags och elbolags
synpunkter och kunskaper kring TN-C respektive TN-S system. Analysen av resultaten
påvisar att kunskapen kring TN-C och TN-S brister enligt informanterna. Det inträffar
många felkopplingar som kan utgöra en elsäkerhetsfara för både personer och utrustning.
Vagabonderande strömmar som ger upphov till magnetiska fält anses inte vara ett stort problem i dagens samhälle, eftersom det finns olika metoder för att minimera den risken. Som
exempel kan sugtransformator användas i känsliga anläggningar för att förhindra störningar. Uppfattningen kring övertoner är att det inte orsakar något problem. I känsliga anläggningar kan det vara fördelaktigt att installera övertonsfilter. Risken att ett PEN-ledaravbrott
inträffar i distributionsnätet är ytters liten, dock kan det inträffa vid användning av TN-C i
kundens anläggning. Det kan då bland annat vara på grund av att klämman för PEN-ledaren
är hårt skruvad i kabelsåpet eller i elcentralen.
Utifrån ett ekonomiskt perspektiv är TN-S i distributionsnätet mer kostsamt då servisledningens pris ökar kraftigt jämfört med TN-C system. Installationen för ett TN-S system
kräver mer tid och måste underhållas samt övervakas regelbundet för att säkerhetsställa att
inte PE- och N-ledaren kommer i kontakt med varandra. Utrustningen för övervakningen i
ett TN-S system uppgår till höga kostnader jämfört med ett TN-C system då övervakning
inte behövs. För att ett TN-S system skall fungera felfri måste övervakningen skötas på rätt
sätt. Om Övervakningen generar ett larm kan det innebära konsekvenser eftersom behörig
personal måste kallas in för att lokalisera var problemet har inträffat. Vilket kan leda till att
anläggningen måste utrymmas för att felsökas. Detta innebär att det blir ytterligare en kostnad då det resulterar i att behörig personal måste tillkallas för att åtgärda felet. Anläggningen kan då behöva utrymmas, vilket innebär kostnader för verksamheten. I dagens samhälle
sköts inte övervakningen på rätt sätt. När jordfelsövervakningen generarar ett larm så undviks det i många fall att åtgärda felet, detta på grund av att det är kostsamt för verksamheten. Om det dock inträffar flera larm kan det kosta verksamheten ytterligare pengar för att
felsöka anläggningen. Övervakningen bör skötas på rätt sätt och mer noggrannare för att
undvika större problem och eventuellt större kostnader.
I målsättningen ingick även att mäta vagabonderande strömmar vid olika anläggningar för
att sedan kunna analysera dessa. Dessvärre fick examentagarna inte tillgång till att besöka
någon anläggning för att genomföra mätningar.
Det lämpligaste systemet enligt resultatet är att TN-C föredras i hela distributionsnätet. Det
som mest stödjer argumentet är användningen av reservkraft samt att det finns för få argument som stödjer att TN-S är att föredra i distributionsnätet. Däremot skall TN-S användas i
kundens anläggning beroende på väsentlig mängd teknisk information.
Det bör noteras att dokumenterande mätningar och behovet av statistik angående vagabonderande strömmar som ger upphov till magnetiska fält är mycket viktigt eftersom det ger en
djupare analys och bättre förståelse. Det bör också finnas mer statistik gällande hur ofta ett
PEN-ledaravbrott inträffar. Kunskapen om TN-C och TN-S bör förmedlas på ett mer effektivt sätt. Trots att magnetiska fält som alstras från vagabonderande ström, upplevs som relativt problemfritt i dagens samhälle. Detta bör det tas mer hänsyn till. Eftersom många stu-
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dier sedan slutet av 70-talet av hälsorisker med lågfrekventa magnetfält visar ett samband
mellan magnetfält och cancer gällande leukemi och hjärntumörer framför allt hos barn. Resultaten visar att exponering av magnetfält som är starkare än 0,2 mikrotesla under en
längre period löper upp till tre gånger större risk att drabbas av barnleukemi eller hjärntumör. Eftersom studierna visar att risken för barnleukemi ökar vid 0,2 till 0,3 mikrotesla,
innebär det att vagabonderande strömmar kan utgöra en hälsofara. På grund av att dessa
exponeringsnivåer (0,2 till 0,3 mikrotesla) ofta uppnås vid en vagabonderande ström.
Världshälsoorganisationen (World Health Organization) har dessutom bedömt att magnetfält kan vara cancerframkallande. Höga magnetfält accepteras sällan eftersom de anses vara
en hälsorisk för människan. En lösning som kan användas för att minska exponeringen av
magnetiska fält som uppstår från vagabonderande ström är att använda sig av sugtransformatorer som bland annat är en mer ekonomisk lönsam lösning i jämförelse med att ändra
hela Sveriges befintliga elnät till TN-S system. Exempel på en lämplig plats där TN-S system kan användas är vid gatubelysning i offentliga platser och parker där djur vistas för att
eliminera risker som kan uppstå vid ett TN-C system. Nya servisanslutningar kan dras som
TN-S system även om kunden vill koppla in sig med ett TN-C system, på så sätt finns möjlighet för kunden att gå över till TN-S system i framtiden.
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5 Slutsatser
Denna utredning kan fungera som en överblick och ett stödunderlag till de olika elnätsbolagen, där diskussionen kring vilket system som är lämpligast att bygga ut i distributionsnätet
tas upp. Möjlighet ges att kunna överväga för- och nackdelar med de olika systemen. Med
hjälp av resultaten från samtliga intervjuer och diskussioner kan elnätsbolagen reflektera
över och dra lärdom av varandras synpunkter för att få en bättre hållbar utveckling i Sverige, då detta är en gemensam branschfråga. Förhoppningsvis kan denna rapport även bidra
med ökad kunskap för de båda systemen.
En alternativ vidareutveckling av denna undersökning skulle vara möjligheten att få tillstånd till att genomföra rent praktiska mätningar av vagabonderande strömmar och magnetiska fält. Genom att göra en jämförelse av både den teoretiska och praktiska delen skulle
arbetet på så vis kunna förbättras och ge en bättre överblick av hur den vagabonderande
strömmen beter sig samt även storleken på det magnetiska fältet som generaras. En laboratoriemiljö vore att rekommendera för att kunna utföra olika tester med de olika systemen.
Ytterligare förslag till fortsatt arbete inom området skulle kunna vara en ännu mer ingående
undersökning av lokalproduktion (reservkraft och mikroproduktion) då användningen av
lokalproduktion blir allt vanligare för ett hållbart samhälle.
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