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Sammanfattning 

Det finns ett stort behov av att kartlägga hur och om ledande föremål som finns ovan jord i elektriska 

installationer är sammankopplade i ett jordningsnät. Det är viktigt att miljöer där människor vistas 

uppfyller krav för elsäkerhet. En faktor som bidrar till ökad risk för människors hälsa och liv är ett 

jordningssystem där integriteten över tid utsatts för korrosion och mekanisk påverkan. Endast 

regelbundna besiktningar och kontroller kan säkerställa att installationerna fungerar som de ska. I 

Sverige idag finns det ingen vedertagen modell för mätinstrument, mätmetod och dokumentation för 

dessa kontroller. 

Syftet med examensarbetet är att arbeta fram ett tillvägagångssätt och visa en ny metod för 

kontinuitetskontroll, kontinuitetsmetoden. Arbetet ska också lyfta fram de regler och riktlinjer som 

finns kring jordningskontroller och undersöka andra befintliga metoder. Målet med mätningarna är att 

kunna visa att jordningarna är kontinuerliga och verifiera befintlig plan för jordnätet på de valda 

mätplatserna.  

I styrdokumenten som studerats i denna rapport finns regler och riktlinjer för hur en elanläggning ska 

jordas för att funktionen och säkerheten ska kunna säkerställas. Reglerna omfattar även kontroller av 

jordningssystem före idrifttagning och periodiska kontroller samt regler om dokumentation.  

Studierna med rapporten visar att det är jordtagsmätning som dominerar vid kontroll av 

jordningssystemets funktion. Det står mer utförligt om vilka metoder som kan användas för det i 

Högspänningshandboken SS-EN 50522, samt att de mätinstrument som används och 

bruksanvisningarna mer utförligt beskriver jordtagsmätningar och endast nämner kontinuitetsmätning 

som något instrumentet klarar av. Det har varit svårt att avgöra om det är lämpliga och enkla metoder 

och hur pass avancerade mätningarna är och om de kan genomföras på spänningssatt anläggning. 

Med ett nytt instrument för Sverige idag, CS3 site continuity meter genomförs mätningar på ett 

ställverk och i en byggnad för att kontrollera kontinuiteten. Resultatet visar att kontinuiteten på bägge 

mätställena är god och att det finns ett få antal utsatta delar som inte är sammankopplade med 

jordsystemet.  

Tanken är också att hitta ett tillvägagångsätt för att göra effektiva och metodiska mätningar.  Det som 

kan konstateras är att metoden ute på ett ställverk är både effektiv och smidig. Ett stort område med 

många mätpunkter kan avklaras under kort tid. Mätningarna går att genomföra när anläggningen är 

spänningssatt. Utrustningen är lätt att hantera ensam och instrumentet är enkelt att förstå.  

Att mäta kontinuiteten i utsatta delar i en byggnad var besvärligare då det blir trängre utrymmen och 

mätproben är inte anpassad för att mäta mindre komponenter. Här finns det utvecklingsmöjligheter 

vad gäller mättillbehören om instrumenttillverkaren har intresse för det mätområdet.  

Det är en utmaning att få till en smidig och effektiv dokumentation som matchar effektiviteten i 

instrumentet. En väg är att skapa applikationer till handenheten för lagring av mätvärden som enkelt 

kan föras över till dator. 

 

  



Abstract 

It is essential to chart how and if conductive objects located above ground in electrical installations are 

interconnected in a grounding network. It is important that environments people frequent visits meet 

the requirements for electrical safety. One factor that contributes to increased risk to human health and 

life is a grounding system where its integrity is exposed to corrosion and mechanical impact over time. 

Only regular inspections and controls can prove that the installations are working properly. In Sweden, 

today there is no conventional model for measuring instruments, measurement methods and 

documentation for these controls. 

The purpose of this thesis work is to work out an approach and show a new method of continuity 

control, the continuity method. The work will also highlight the rules and guidelines that apply to earth 

control and look at other existing methods. The goal of the measurements is to show that the ground 

lines are continuous and verify existing grounding plans at the selected measurement sites. 

The control documents studied in this report contain rules and guidelines for how a power plant should 

be grounded to ensure its function and safety. The rules also include controls of grounding systems 

prior to operation and periodic checks as well as rules on documentation. 

The studies with the report shows that it is measurements of the earth electrode that dominates the 

control of the earth system function. The description of which methods to use is more detailed in 

Högspänningshandboken SS-EN 50522, and that the measuring instruments used and the operating 

instructions describe more precisely earth electrode measurements. It only mentions continuity 

measurement as something the instrument can handle. It has been difficult to determine whether the 

methods are suitable and simple, how advanced the measurements are and whether they can be carried 

out under a powered facility. 

With a new measurement tool for Sweden today, CS3 site continuity meter, to test the continuity 

measurements performs on a substation and in a building. The result shows that the continuity in both 

measured areas is good and that there are a few exposed metallic structures which are not connected to 

the earthing system.  

The idea was also to find an approach to make effective and methodical measurements. What can be 

seen is that using the method in a substation is both efficient and flexible. A large area with many 

measuring points can be completed in a short period of time. Measurements can be made when the 

plant is powered. The equipment is easy to handle alone and the instrument is easy to understand. 

Measuring the continuity in a building was more intricate, due to less space to operate, it gets narrower 

and the measuring probe is not adapted to measure smaller components. There are development 

opportunities concerning additional features, if the instrument manufacturer has interest in the specific 

measuring area.  

It is a challenge to get a lissom and effective documentation that matches the effectiveness of the 

instrument. One way can be to create applications for the handheld meter to make it possible to store 

values from measurements that in an uncomplicated way can be transferred to a computer. 

  



Begrepp- och teckenförklaring 

Beröringsspänning - spänning, som vid ett isolationsfel uppkommer mellan två samtidigt berörbara 

delar. 

Brancher – förgreningar i marklinenätet 

Främmande ledande del - en elektriskt ledande del som inte ingår i den elektriska installationen och 

som kan anta en potential, i allmänhet jordpotential. 

Jord - jordens ledande massa, vars elektriska potential i varje punkt sätts lika med noll. 

Jordningssystemets integritet – innebär att jordlinorna är sammankopplade, (integrerade), utan interna 

fel som avbrott eller skada. (Ju bättre någonting hänger ihop utan motsägelser (interna fel och 

konflikter) desto högre grad av integritet. 

Jordpotentialstegring – spänning mellan jordningssystem och referensjord.  

Korrosion - en kemisk process mellan två olika metaller som uppstår under marken eller i luften, 

vilket innebär att den mindre ädlare metallen avger elektroner till den ädlare metallen. Den 

förstnämnda rostar då sönder. 

kV – kilo Volt 

Nedledare - jordledare som förbinder stativ, apparater, m.m. direkt eller indirekt med marklinenätet 

och som kan föra hela felströmmen. 

Potentialutjämning - elektrisk förbindning som medför att utsatta delar och främmande ledande delar 

får i huvudsak samma elektriska potential. 

Starkströmsanläggning - anläggning för sådan spänning, strömstyrka eller frekvens som kan vara 

farlig för person, husdjur eller egendom. 

Stegspänning – spänning som vid ett fel, t.ex. åsknedslag, kan uppstå på marken mellan två punkter 

där avståndet är en steglängd ca. en meters mellanrum. 

Un – nominell spänning, den spänning för vilken en installation eller del av en installation är bestämd 

Utbrett jordningssystem – inga eller nästan inga potentialskillnader förekommer inom området. 

Utsatt del - för beröring åtkomlig ledande del av elektrisk materiel, som normalt inte är 

spänningsförande, men som på grund av felförhållanden kan bli spänningsförande. 
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1. Inledning      

1.1 Bakgrund 
Det finns ett stort behov av att kartlägga hur och om ledande föremål som finns ovan jord i elektriska 

installationer är sammankopplade i ett jordningsnät. Det är viktigt att miljöer där människor vistas 

uppfyller krav för elsäkerhet. En faktor som bidrar till ökad risk för människors hälsa och liv är ett 

jordningssystem där integriteten genom tid utsatts för korrosion och mekanisk påverkan.  

Det finns i Sverige idag regler för hur jordningssystem ska utformas men en större otydlighet råder 

kring kontroller av kontinuiteten i systemet efter år av drift. Jordtagsmätningar som görs kan ge en 

falsk trygghet när mätvärden visar på god jordning. Men om jordlinorna i ett jordningssystem är 

skadade eller inte är sammankopplade förlorar hela eller delar av systemet sin funktion.  

Tanken med ett utbrett jordsystem, som en garanti för att människor inte ska råka ut för 

potentialskillnader med för höga berörings- och stegspänningar, faller om inte det utbredda 

jordsystemet garanteras vara intakt. Även ur samhällsekonomiskt och funktionellt perspektiv är det 

viktigt att kraftsystemet fungerar tillfredställande utan långa avbrott som drabbar hushåll, företag, 

sjukvård, uppvärmning och betalningsförmedling.  

Endast regelbundna mätningar och kontroller av kontinuiteten kan bevisa att installationerna fyller sin 

funktion. Det finns inte i Sverige idag någon vedertagen modell för mätinstrument, mätmetod och 

dokumentation för dessa kontroller. Den metod som föreslås i styrande dokument är schaktning och 

okulär besiktning. Den första är tidskrävande och inte försvarbar ur ett ekonomiskt perspektiv. 

Dessutom riskeras skador på jordlinorna. Den senare fungerar inte på jordningssystem som är 

nedgrävda.  

På uppdrag av Mats Wahlberg Elkraftkonsult AB, MWG.ELK har detta examensarbete om 

kontinuitetsmetoden, en ny metod med ett nytt instrument för kontinuitetsmätning arbetats fram.  

1.2 Syfte 
Detta arbete ska leda fram till att visa en ny metod för kontinuitetskontroll, kontinuitetsmetoden och 

hitta ett effektivt och metodiskt tillvägagångssätt för mätningarna. Arbetet ska också lyfta fram de 

riktlinjer och regler som finns kring jordningskontroller och titta på andra befintliga metoder. 

1.3 Mål 
Att visa att jordningar är kontinuerliga och verifiera befintlig plan för jordnätet i valt ställverk och 

byggnad. 

1.4 Metod 
Det har visat sig svårt att hitta vidare forskning inom det specifika området, kontinuitet, och då 

författaren saknar erfarenhet av och kunskap om kontinuitetsmätning har tillvägagångssättet varit 

induktivt och datainsamlingen empirisk [1]. 

En kombination av frågeställningar under semiformella och informella former samt litteraturstudier av 

bl.a. standarder, tekniska riktlinjer och information om mätinstrumentet har lett till att kunskapen 

fördjupats och en tydligare bild av området jordning och kontinuitet har vuxit fram.  

Förberedande beräkningar och olika mätningar har genomförts för att hitta ett effektivt och metodiskt 

tillvägagångssätt. Mätvärdena har analyserats och diskuterats.  

1.5 Avgränsningar 
Examensarbetet avser ej jordtagsmätning och ej starkströmsmätningar med beröringsspänning. 
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1.6 Källkritik 
I rapporten används främst källor från svenska standarder, regler, tekniska riktlinjer från branschen 

samt en artikel från IEEE. Dessa källor har en hög tillförlitlighet då personer och grupper som arbetat 

fram dessa har stor kunskap inom området och använder metoder och beräkningar som följer praxis på 

forskningsnivå.  

När källor använts som företaget bakom mätinstrumentet CS3 site continuity meter har författat, som 

t.ex. beskrivningar och bruksanvisningar, tas i beaktning att det finns ekonomiska intressen. Men 

samtidigt har företaget mycket att förlora genom att gå ut med bristfällig information. I företaget finns 

kunnigt branschfolk med många års erfarenhet, relevant akademisk utbildning och med ett starkt 

intresse och engagemang för att utveckla och ta fram produkter som underlättar arbetet med kontroller 

av jordning. Med detta sammantaget så bedöms även dessa källor ha hög tillförlitlighet.   

De bilder och figurer som saknar hänvisning är författarens egna.  
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2. Teori      

2.1 Jordning 
Jordning är en ledande förbindelse mellan elinstallationers anläggningsdelar och jord. För att jordning 

ska fungera tillfredsställande krävs att jordsystemet har en så låg resistans/impedans som möjligt.  

En korrekt utförd jordning av ett elektriskt system är grundläggande för elsäkerheten och 

tillförlitligheten för systemet. Att skydda människor och djur från höga strömmar och skillnader i 

potentialer är det absolut viktigaste med jordning. Att skydda elsystem och utrustning är en annan del 

av jordningens funktioner, då dessa kan skadas av för höga strömmar som leder till värmeutveckling. 

De ekonomiska förlusterna kan bli väldigt stora vid skador på utrustning [2]. 

2.2 Jordningssystem 
Jordning förebygger att höga spänningar uppstår i utsatta delar i en elanläggning vid ett eventuellt 

jordfel. Dessa fel kan medföra potentialskillnader som är farliga. Om t.ex. en människa kommer i 

kontakt med två punkter med olika potential leder det till att en ström flyter genom kroppen mellan 

kontaktpunkterna. Beroende på strömmens storlek och väg genom kroppen kan detta vara farligt för 

liv och hälsa [3].   

Det finns tre slag av jordning som används beroende på ändamålet med jordningen av anläggningen 

eller installationen. Systemjordning, skyddsjordning och funktionsjordning. Vidare skiljer man även 

på skyddsutjämning och funktionsjämning [2] [3]. 

2.2.1 Systemjordning 

Systemjordning innebär att en neutralpunkt i jordsystemet, t.ex. en krafttransformators nollpunkt, 

ansluts till jord. Det kan göras direkt (direktjordat) eller via en impedans (icke direktjordat). Sedan 

ansluts en eller flera punkter i elkraftsystemet till denna neutralpunkt via ett sammankopplat nät, 

utbrett jordsystem.  

I Sverige kan man säga att principiellt är alla installationer under 1 kV och över 100 kV är direkt 

jordade och allt däremellan, 1 – 100 kV är icke direktjordat.  

Direktjordade system är anslutet till ett jordtag via jordledare utan att det finns något som begränsar 

strömmen i jordtagsledaren vid jordfel. 

Icke direktjordade system ansluts till jordtaget via ett motstånd eller ett motstånd och reaktor [4]. 

2.2.2 Skyddsjordning 

Skyddsjordning innebär att i en elanläggning eller elinstallation ska alla utsatta delar anslutas till 

samma jordningssystem för att minimera höga beröringsspänningar vid jordfel [4].  

Storleken på beröringsspänningen beror på jordfelsströmmen och övergångsresistansen till jord. Ström 

som är tillräckligt stor för att orsaka fara för liv och hälsa ska begränsas. Inledningsvis görs 

beräkningar för berörings- och stegspänningar och dessa används sedan som en parameter vid 

dimensioneringen av jordsystem. Jordning och kontrollerna av denna ska göras i förebyggande syfte 

för att förhindra eller begränsa skador på person, djur och egendom  [3] [5]. 

2.2.2.1 Skyddsutjämning 

Alla främmande ledande delar som finns i byggnader så som rörledningar av metall för t.ex. vatten, 

värme och ventilation ska anslutas till skyddsutjämningen. Det är en potentialutjämning och innebär 

att alla utsatta och främmande ledande delar i en elinstallation eller elanläggning får samma elektriska 

potential, spänning i förhållande till jord. Det minimerar risken för elchock vid fel i nätet, som t.ex. 

avbrott på PEN-ledaren [3]. 
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2.2.3 Funktionsjordning 

Funktionsjordning innebär att en installation eller utrustning jordas för att tillgodose tillfredsställande 

funktion. Ex på detta är jordning av överspänningsskydd eller ventilavledare. En funktionsjordning får 

aldrig påverka funktionen hos skyddsjordningar [4]. 

2.3 Kontinuitet 
Konditionen på ett jordningssystem är avgörande för säkerheten och pålitligheten för ett fungerande 

kraftsystem. Ett fungerande system är en av de viktigaste säkerhetsåtgärderna vid händelse av fel, som 

t.ex. åska, kortslutning eller isolationsfel. Skillnaden mellan ett effektivt och ineffektivt 

jordningssystem behöver bara vara på några få mΩ. Då en felström på 1 kA genom ett motstånd på 10 

mΩ resulterar i termisk energi på 10 kW. Värmen som bildas kommer innebära att ledare och 

kopplingar skadas p.g.a. överhettning. Resistansen i jordlinorna ökar och på så sätt försämras 

jordningssystemets effektivitet och därmed riskeras människoliv och hälsa [6] [7]. 

Att fastställa integriteten hos ett jordningssystem är ytterst viktigt för säker drift och för människors 

säkerhet. En god integritet innebär att det inte finns några fel eller skador på jordlinor och 

sammankopplingar, att jordsystemet är sammanhängande utan avbrott eller glapp i kontaktpunkter. Att 

fastställa det fysiska skicket går att göra med kontinuitetskontroller. Kontinuitet visar om det finns 

kopplingar i ett jordsystem mellan jordlinor och jordtag. På så vis kan man t.ex. kontrollera att ett 

marklinenät inte utsatts för skador genom korrosion, mekanisk eller termisk påverkan [7]. 

2.4 Jordning för starkströmsanläggningar; Un >1 kV AC. 
Jordning fyller en viktig funktion inom elkraftsanläggningar. Skyddsjord är en grundläggande och 

förebyggande åtgärd för att öka elsäkerheten. Det räddar människoliv och skyddar elektriska 

installationer och utrustning. I ett ställverk finns det ett utbrett jordningssystem och det består av flera 

horisontella, vertikala eller lutande elektroder som är nedgrävda eller neddrivna i jorden. De utsatta 

delarna i ett ställverk, som kan bli spänningsförande vid ett jordfel, skyddsjordas genom att de kopplas 

samman med det nedgrävda marklinenätet. Varje utsatt del ansluts till marklinenätet i två olika 

brancher med nedledare, se figur 1 [8] [9]. 
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Figur 1 – Marklinenät i ett utomhusställverk där alla utsatta delar är jordade med två jordlinor, nedledare.  

Jordningssystem ska vara utformade och installerade så att de behåller sin integritet under den 

förväntade livslängden. De ska också skydda utrustning från skador och funktionsfel. Ett marklinenät 

är ett uppbyggt rutnät med markledare där varje enskild ruta maximalt får vara 10 m x 50 m, se figur 

1. Varje förbindning mellan olika ledare ska kontaktpressas och under marken ska dubbla 

förbindningsdon användas. Detta är viktigt för att behålla kontinuiteten genom hela nätet då glappande 

kontakt mellan ledarna leder till temperaturhöjning under fel och kan då skada flera av ledarna vilket 

gör att integriteten i jordsystemet äventyras [8].  

Marklinenätet läggs horisontellt på ett djup av 0,5 -  1 meter under marknivå för att ge tillräckligt 

mekaniskt skydd. Rekommendationen är att djupet bör vara frostfritt. Det finns alltid risker med ett 

nedgrävt marklinenät då det kan utsättas för korrosion eller mekanisk påverkan som t.ex. blixtnedslag 

eller tjälförskjutning som äventyrar jordningssystemets integritet. I norra Sverige ligger en större del 

av jordningssystemet över frostfritt djup men man menar att djupjordningar och att stora utbredda 

jordningssystem säkrar funktionen vintertid [8] [9]. 

Inne i ett ställverk finns även system med lågspänning som centraler, gatustolpar och 

kameraövervakning. Vid fel i en högspänningsanläggning som t.ex. åsknedslag eller kortslutning 

uppstår stora strömmar som flödar genom systemet. Det kan uppstå jordpotentialstegring i marken runt 

felstället. För att undvika att denna potentialstegring överförs från högspänningssystem till ett 

lågspänningssystem sammankopplas de båda systemen, se bild 1 [8].  
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Bild 1 - Lågspänningscentral som är ansluten till marklinenätet för ställverket. 

Ett ställverk ska vara inhägnad med ett stängsel och det ska jordas med minst 35 mm2 kopparlina var 

50:e meter för att undvika farliga beröringsspänningar. För ställverk med ett direktjordat system ska en 

kopparlina på 35 mm2 grävas ner runt hela utsidan av stängslet. Den ansluts till marklinenätet där 

stängslet är anslutet till det samma, se figur 2 [10]. 

 

Figur 2 - Jordning av metallstängsel för station med direktjordat högspänningsnät. Bildkälla: Högspänningsguiden SS-EN 50522. 
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2.5 Jordning för elinstallationer; Un <1 kV AC. 
För elinstallationer med en nominell spänning under 1000 V är skydd mot elchock vid normaldrift 

indelat i basskydd och felskydd. Grunden bygger på att det vid ett, (1), fel inte ska uppstå någon fara. 

Basskydden ska förebygga detta. Om ett andra fel inträffar kan en farlig situation uppstå och då 

kopplas felskydd in. Detta kallas för tvåfelsprincipen [3]. 

Systemjordning eller skyddsjordning är ett felskydd och enligt Elinstallationsreglerna ska utsatta delar 

i en elinstallation anslutas till en skyddsledare. Utsatta delar som kan beröras samtidigt ska anslutas till 

samma jordningssystem. Det kan ske individuellt, kollektivt eller i grupper. Ett TN-system har en 

direktjordad punkt och alla utsatta delar i elinstallationen är anslutna till denna punkt med 

skyddsledare. Det finns två olika TN-system och byggnaden har ett TN-C-S-system, där inkommande 

neutral- och skyddsledare är kombinerade i mätarskåpet men sedan delas upp i PE- och N-ledare inne i 

centralen, se figur 3 [3]. 

 

Figur 3 – Trefasigt TN-C-S-system där PEN-ledaren delas upp i PE- och N-ledare i centralen. Bildkälla: SS-EN 436 40 00 

I en byggnad finns även skyddsutjämning för ledande delar som rörledningar av metall som förs in i 

byggnaden, t.ex. vattenledningar och andra främmande ledande delar som på något sätt är åtkomliga, 

t.ex. ventilation och värmeanläggningar. Dessa ledande delar ska anslutas till huvudjordningsskena 

med en skyddsutjämningsledare, se figur 4 [3]. 
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Figur 4 - Jordning, skyddsledare och skyddsutjämningsledare. Bildkälla: SS-EN 436 40 00 

Beskrivning av symboler till figur 4. 

Symbol Beteckning 

C1 – C7 Främmande ledande delar t.ex. rör av metall 

T1 Jordelektrod i byggfundament eller i mark 

T2 Jordelektrod för åskskyddssystem 

PE Skyddsledarskena i gruppcentral 

PE/PEN PEN-skena i huvudcentralen 

M Utsatt del 

1 Skyddsjordsledare  

1a Skyddsjords- eller PEN-ledare från elnätet 

2-3 Skyddsutjämningsledare 

4 Nedledare åskskyddssystemet 

5 Jordtagsledare 

 

Jordningen är avsedd för både skydds- och funktionsändamål och där ska felströmmar och 

skyddsledarströmmar kunna flyta utan fara för elchock. Skyddsledarna ska skyddas mot mekanisk 

påfrestning, kemiska angrepp samt elektromekaniska och termodynamiska krafter för att elektriska 

kontinuiteten ska behållas genom hela kretsen. Material och ledarareor anpassas efter detta [3]. 

2.6 Regler och riktlinjer för jordningskontroller 
En innehavare av en starkströmsanläggning har huvudansvaret för elsäkerheten i anläggningen. Därför 

åligger det också innehavaren att denne ska genomföra fortlöpande kontroller av säkerheten. 

Kontrollerna som görs ska vara anpassad till anläggningens beskaffenhet, ålder, omgivande miljö och 

användning [11]. 
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Före idrifttagning, vid förändringar eller utbyggnation ska en starkströmsanläggning kontrolleras så att 

god elsäkerhetsteknisk praxis uppfylls. God elsäkerhetsteknisk praxis avser tillämpning av förskrifter 

utgivna av Elsäkerhetsverket samt av andra standarder eller bedömningsgrunder som är etablerade på 

elsäkerhetsområdet [12]. 

Kontroll innebär alla de åtgärder som görs för att försäkra sig om att elinstallationen överensstämmer 

med de fodringar som tillämpas enligt svensk standard. Det innefattar inspektion, provning och 

dokumentation av kontrollen [5]. 

Även i EBR som ges ut av Svensk Energi finns regler och riktlinjer för jordningskontroll. 

Jordtagskontroller och mätningar ska göras före idrifttagning, vid förändringar och utökningar. Krav 

om högsta tillåtna spänningar för resulterande jordtagsresistans med resulterande jordfelström måste 

följa ELSÄK-FS. Det finns krav på periodisk tillsyn av jordning [2]. 

2.6.1 Regler och riktlinjer för jordningskontroller Un >1 kV 

Att kontrollera integriteten hos ett jordningssystem är en utmaning då de mesta är nedgrävt. I avsnitt 

9.1 i Högspänningshandboken SS-EN 50522, s. 28, går att läsa att schaktning och okulär besiktning 

föreslås som metoder för kontroll av jordningssystem. Det står också att det ska vara möjligt att göra 

mätningar för kontinuitetsprovning.  

”Jordningssystemet ska utföras på ett sådant sätt att dess tillstånd kan kontrolleras vid regelbundna 

inspektioner. Schaktning vid utvalda platser och okulär besiktning anses vara lämpliga metoder som 

ska beaktas.” 

Vidare kan man läsa under avsnitt 9.2 Mätningar: 

”Konstruktion och installation av jordningssystemet ska möjliggöra att mätningar kan genomföras 

regelbundet och efter större förändringar av de grundläggande förutsättningarna, men även för 

kontinuitetsprovning.” 

2.6.2 Regler och riktlinjer för jordningskontroller Un <1 kV 

Ett jordningssystem som är färdigkonstruerat, förändrat eller utvecklat lämnar inga garantier för att det 

fungerar som det är tänkt. Mätningar och provningar måste även göras för att fastställa att de fodringar 

som finns för bl.a. ledares kontinuitet och funktioner faktiskt efterlevs. Därför finns kontroller före 

idrifttagning och periodiska kontroller under drift. Intervallerna för periodisk kontroll bestäms av 

installationens beskaffenhet, användning, frekvens och kvalitet på underhåll samt olika former av yttre 

påverkan som installationen utsätts för under planerad livslängd [3]. 

Följande står skrivet om provning av kontinuitet i Elinstallationsguiden SS-EN 436 40 00 i avsnitt 64 

– kontroll före idrifttagning, 6.4.3.1, 343: 

”Följande provningar ska göras om så är tillämpligt och bör helst göras i följande ordning: 

a) Provning av ledares kontinuitet (se avsnitt 6.4.3.2) 

Avsnitt 6.4.3.2, 342 handlar specifikt om ledares kontinuitet och anslutningen till utsatta delar: 

”Kontinuiteten hos ledare och anslutning till utsatta delar, om sådana finns ska provas på: 

a) skyddsledare, inklusive skyddsutjämningsledare, 

b) utsatta delar, och 

c) om gruppledningar utförts som ringledare, spänningssatta ledare. 

För periodiska kontroller kan man under avsnitt 65.1.2, Elinstallationsguiden SS-EN 436 40 00, 348 

läsa: 



10 
 

”Periodisk kontroll ska utföras utan att installationen demonteras. Installationen kan dock delvis 

behöva demonteras. Dessutom ska lämpliga provningar enligt avsnitt 6.4 genomföras så att:  

a) personer och husdjur är skyddade mot elchock och brännskador …” 

Här lämnar ordvalen ”om så är tillämpligt” och ”lämpliga provningar” det öppet för tolkning. Men 

avsnitt 6.4.3.2 som specifikt handlar om kontinuitetsprovning använder ordet ska, vilket visar att dessa 

tester måste genomföras.   

2.7 Dokumentation  
En väl utförd dokumentation är viktig för att garantera att anläggningarna hålls i gott skick och på så 

sätt hålls en hög reabillitet för kraftförsörjningen. Dokumentation av kontroller för idrifttagning och 

periodiska kontroller är en förutsättning för att uppföljningar ska vara effektiv och kunna genomföras 

på ett metodiskt sätt. 

Starkströmsanläggningar ska ha den erforderliga märkning och dokumentation som krävs för drift och 

underhåll [12]. 

Svenska kraftnät har en grundläggande god dokumentation av sina anläggningar. Den är digitaliserad 

och i ett gemensamt system finns bl.a.  information om anläggningarnas tekniska detaljer, ritningar 

och drift- och underhållsdokumentation. De ställer krav på leverantörer och entreprenörer att leverera 

korrekt dokumentation vid leveranser och underhåll [13]. 

2.7.1 Dokumentation Un > 1 kV 

För varje elanläggning ska det finnas dokumentation som behövs för bl.a. idrifttagning, drift och 

underhåll. Dokumentationen ska vara uppdaterad så underhåll och åtgärder kan utföras säkert och 

effektivt [5]. 

För jordningssystemet ska dokumentationen innehålla en översiktsplan för placeringar, material för 

jordelektroder, nedgrävningsdjup och avgreningspunkter [8]. 

Skador eller brister som kräver åtgärder ska dokumenteras i inspektions- eller besiktningsprotokoll. 

Allvarligare skada eller brist som innebär fara för person eller egendom ska utan dröjsmål rapporteras 

till driftansvarig [14]. 

2.7.2 Dokumentation Un < 1 kV 

Dokumentationen av kontrollen när en installation är färdigställd eller efter en utökning/ändring ska 

innehålla resultat av tillämpliga provningar och mätningar. Det ska göras en företeckning över vilka 

kretsar som provats och allt ska gå att identifiera. Dokumentationen bör också innehålla en 

rekommendation när nästa periodiska kontroll ska ske.  

När en befintlig installation kontrolleras ska dokumentation utarbetas. Den ska innehålla förteckningar 

över vilka delar som inspekterats och detaljer från de kontroller som utförts enligt vad som finns i 

företeckningen om tillämpliga provningar [3]. 

2.8 Metoder och mätinstrument för kontroll av jordning.  
Det finns en mängd lämpliga metoder och instrument för att mäta och kontrollera jordning. Inom 

högspänningsområdet, Un > 1 kV, är det jordsystemets impedans, förväntade berörings- och 

stegspänningar samt överförda potentialer som kontrolleras [8]. 

För installationer där Un < 1 kV finns ett stort antal metoder beskrivna men det lämnas öppet för att 

likvärdiga metoder som inte nämns kan vara tillämpbara [3]. 

De metoder som beskrivs används i huvudsak för jordtagskontroller. Dessa görs för att ge ett 

jordtagsvärde som indikerar jordtagsresistansen, en övergångsresistans mellan jordtaget och sann jord 

[15].  
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2.8.1 Metoder för kontroll av jordning, Un > 1 kV. 

Vilken metod som används för jordningskontroller av olika slag beror på jordningssystemets 

omfattning och graden av störning som kan förvanska mätvärdena. Störningarna är spänningar av 

olika slag som t.ex. kan ha en induktiv påverkan på provkretsen [8]. 

Beroende på vilka mätvärden som förväntas på resistansen kan metoderna vara 2-, 3- eller 4-trådiga. 

Fler trådar innebär en högre noggrannhet och vid väldigt låga resistanser innebär mindre känsliga 

mätmetoder med färre antal trådar en större avvikelse. Generellt används 3-trådsmetoden för att mäta 

jordtagsvärden i Sverige [7] [15]. 

För att mäta resistanser och impedanser till jord finns några lämpliga metoder som nämns i 

Högspänningshandboken, SS-EN 50522. 

2.8.1.1 Bryggmetoden (även svagströmsmetoden eller trepolsmetoden) 

Metoden används för jordelektroder och jordningssystem som är små till medelstora i omfattning och 

med en spänning under 100 kV. I luftledningsnät där mätledningarna kan begränsas till 80 m och 

mätströmmen kan ligga mellan 10–100 mA kan bryggmetoden användas för att mäta enskilda och 

resulterande jordtag. En hjälpjord placeras 80 meter i en riktning så långt från jordtagets utbredning 

som möjligt. En spänningssond placeras efter 40 meter i samma riktning och mäter spänningen [2] 

[16]. 

2.8.1.2 Starkströmsmetoden 

Även starkströmsmetoden används som komplement till bryggmetoden. Metoden används främst för 

mätning av impedansen till jord hos stora jordningssystem [8]. Genom att en separat 

växelspänningskälla med en frekvens just under systemfrekvensen producerar en mätström som leds in 

i jordningssystemet och på så vis kan potentialiseringsstegringen i systemet mätas och impedansen till 

jord beräknas [2] [8]. 

2.8.1.3 Högfrekvensmetoden 

Metoden används för att mäta resistansen till jord hos enskilda stolpar utan att frånkoppla jordlina och 

stolpe. Den fungerar som ett komplement till bryggmetoden där nätet har topplina. Det är en 

jordtagsmätning som skiljer ut jordtaget hos den enskilda stolpen från jordtag vid närliggande stolpar. 

Genom att använda en tillräckligt hög frekvens kan man försumma serieimpedansen hos de 

närliggande stolparna, jordlinan och induktiva topplinor genom att de bildar en shuntkrets gentemot 

den enskilda stolpens jordning [8]. 

2.8.1.4 Tångmetoden 

Denna metod kontrollerar att samtliga enskilda jordtag har förbindelse med jord och övriga jordtag. 

Det som mäts är slingresistansen och den består av ett enskilt jordtag i serie med övriga 

parallellkopplade jordtag i ett jordsystem. Metoden mäter inte resulterande jordtagsvärden och inte 

heller enskilda jordtags övergångsresistans till jord utan kontrollerar enbart att det finns förbindelse [2] 

[16]. 

2.8.2 Metoder för kontroll av jordning, Un < 1 kV. 

En mängd kontroller och provningar räknas upp och följande har med jordning att göra. Fokus ligger 

inte så mycket på själva metoden utan det är valet av mätutrustningen som ska vara relevant för 

provningarna som ska göras [3]. 

2.8.2.1 Provning av ledares kontinuitet 

Kontinuitetsprov ska göras på skyddsledare och skyddsutjämningsledare, samt spänningsförande 

ledare om gruppledningarna har utförts som ringledare [3]. 
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2.8.2.2 Mätning av jordelektrodens resistans 

Ibland kan mätningar av jordelektrodens resistans fodras för att kunna göra korrekta inställningar på 

en jordfelsbrytare [3]. 

2.8.3 Mätinstrument 

Det finns en mängd märken och olika mätinstrument som är användbara vid mätningar av jordsystem, 

jordtag, markresistivitet, kontinuitet och berörings- och stegspänningar. En del av instrumenten är mer 

nischade mot kraftanläggningar och högre spänning medan andra är vanligare vid installationer under 

1 kV.   

CA mätsystem AB, ett företag som säljer kraftmätningsinstrument. CA 6471, CA 6472 och CA 6470N 

är tre exempel på mätinstrument som kan användas för mätning av jordtag och tillsammans med en 

slingresistanstång, CA 6416, kan man få en viss uppfattning om kontinuiteten. Instrumenten är 

jordbryggor med hög känslighet, d.v.s. de klarar höga stör- och brusnivåer. De går att ställa in 

noggrannheten med 3- eller 4-trådsmätning [15]. 

Metrel Eurotest AT säljer installationstestare som bl.a. används vid mätningar av elinstallationer i 

byggnader. De kan utföra de flesta av testerna som krävs i svensk standard. Instrumenten kan ställas in 

för vilka tester som ska genomföras och sedan sker en automatiskmätning som går väldigt snabbt. Vid 

testtillfället för t.ex. isolationsresistans, kontinuitetsfaktorer och jordresistansmätningar måste 

installationen vara strömlös då spänningen mellan testterminalerna ska vara lägre än 10 V [17] [18]. 
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3. Metod 
Det finns riktlinjer och regler för hur jordningssystem ska var utformade på olika elanläggningar och 

för hur jordningssystemen ska kontrolleras på olika sätt. Där bl.a. kontinuitetsmätningar är viktiga för 

att kunna fastställa integriteten hos jordsystem. Det finns metoder och mätinstrument för att kunna 

genomföra mätningar och kontroller och då är det främst jordtagsmätning som lyfts fram. Denna 

metod visar på kontinuitetsmätning med ett nytt instrument och ett annat tillvägagångssätt vilket 

redovisas här nedan.  

I början av projektet fastställdes planeringen för att ge en bra grund för examensarbetet.  

• Litteraturstudier och insamlande av information. 

• Inläsning om och ett tillfälle för att prova på mätinstrumentet CS3 site continuity test. 

• Förberedande beräkningar inför mätningen.  

• Mätning. 

• Vidare litteraturstudier. 

• Rapportskrivning. 

3.1 Litteraturstudier 
Svenska standarder, regelverk och tekniska riktlinjer samt samtal och mer eller mindre formella 

intervjuer med uppdragsgivaren användes för att få en uppfattning om och kunskap i ämnet jordning, 

vilka riktlinjer som gäller för olika jordningssystem för olika anläggningar och betydelsen av 

kontinuitet.  

3.2 Mätinstrument 
Mätinstrumentet CS3 site continuity meter, se bild 2, är ett instrument som är framtaget i Australien 

för kontinuitetsmätning och är nytt för Sverige idag. CS3 är en milliohmmätare som utvecklats 

speciellt för att testa integriteten på jordsystem utan att anläggningen behöver tas ur drift. Den mäter 

resistansen mellan en referensjordpunkt och utsatta delar i en installation på bara några få sekunder. 

Instrumentet klarar också höga stör- och brusnivåer [19]. 

Metoden som mätinstrumentet använder är 4-trådsmätning, som ger en hög noggrannhet då 

ledningsresistanser för t.ex. testledaren elimineras. Den används vanligen i instrument som är 

kalibrerade för laboratoriestandard. Styrkorna i denna metod är att noggrannheten är hög trots att 

mätströmmen är låg och att hänsyn tas till testledarens impedans [7]. 

Safearth har separerat signalgeneratorn för instrumentet, handenheten och basenheten där 

kraftelektroniken för mätfunktionerna finns så att den senare kan placeras vid en referenspunkt. 

Mätningarna kan då genomföras över hela anläggningen med endast handenheten, se bild 2 [6]. 

De bästa mätinstrumenten har förutom 4-trådsmätning även möjlighet att switcha polaritet. Det gör att 

instrumentet tar hänsyn till DC-offset och inte är lika känslig för brus och störningar som ofta 

förekommer i mätmiljöer på bl.a. ställverk. Enligt tillverkaren Safearth har det varit en av 

utmaningarna att kombinera switchad polaritet med ett separerat system, då det är svårt att koordinera 

signalgeneratorn och mätfunktionerna [6] [7].  

Nedan följer en beskrivning av instrumentet och användningsområden och parametrar som stöttes på 

under mätningen. Det finns fler men de tas inte upp här. 
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Bild 2 - CS3 site continuity meter med basenheten, handenheten, Kelvinklämman, Kelvinproben och testledaren. 

Specifikationer 

Utrustning: Basenhet, handhållen mätare, Kelvinklämma, Kelvinprob, verifieringsbräda för 

resistansen, ledare för att koppla, testledare (beställs separat), se bild 2 

Mätmetod 4-tråd 

Mätström, nominell 1 A 

Mätström, minimum 0,5 A 

Räckvidd, resistans 0,1 mΩ – 10 Ω 

Testledare, max 200 m 

Temperaturområde, mätning 0 – 50 °C 

 

Mätinställningar: 

• Normalläge – lägre känslighet mot störningar och brus, mättid 3 – 5 s. 

• Snabbläge – något mer känslig mot störningar och brus, mättid 2 – 3 s. 

• Singelläge – mättid < 1 s, kompenserar inte för DC-offset. Läget används också för att 

kontrollera värden när SiC, se nedan, markeras i mätrutan. 

Räckvidd 

• Automatiskt – instrumentet väljer automatiskt intervallet för mätområdet. 

• Valbart – intervallet kan manuellt ställas in.  

Tröskelvärden 

• Övre och under tröskelvärden kan ställas in, om gränserna överskrids kommer både ljus och 

ljud att indikera detta.  

Mätrutan 

Den är indelad i 3 områden, se figur 5. 

1. Information om konfiguration, valda inställningar. 

2. Mätvärdet 
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3. Statusindikering, samt information om störningar och brus.  

 

Figur 5 - Mätrutan i CS3 site continuity meter 

Indikeringar för störningar, brus oh fel 

• D – DC offset, indikerar DC-nivån som % av mätvärdet.  

• N – brusnivå, indikerar det tidsvarierande bruset som ± % av mätvärdet 

Om mätvärdet är 10 mΩ och N är 50 % är det endast 5 mV som orsakar störningen.  

• SiC – Soil in Circuit, en algoritm identifierar om kontakten mellan ledare inte går via en 

metall. Om SiC indikeras används Singelläget för att ge information om kontakten genom att 

göra flera mätningar i rad på samma ställe. Är kontakten via annat material än metall kommer 

den uppmätta resistansen att gradvis öka.  

• NO CURRENT – Ingen ström detekterades under mätning, referenspunkten och mätpunkten 

är inte sammankopplade.  

• CURRENT < MIN – Strömmen som detekterades var för låg, referenspunkten och 

mätpunkten är inte sammankopplade. 

• CURRENT > MAX – Strömmen som detekterades var för hög, det kan finnas inblandning av 

felströmmar eller DC-spänning/ström. 

All fakta om instrumentet kommer från bruksanvisningen [20]. 

3.3 Beräkningar 
Innan mätningen i ställverket och i byggnaden gjordes beräkningar i Excel för jordelektroder och 

ledare. På så vis skaffades en uppfattning om inom vilka intervall det är rimligt att värden för den 

uppmätta resistansen bör hamna på. Då det saknas tillförlitlig dokumentation över mätområdet gjordes 

ett antal antaganden. 

Enligt Svenska Kraftnäts, (SvK), tekniska riktlinjer TR01-13 används kopparlina för jordning inom 

ställverk och därför antas det vara materialet i marklinenätet. Mycket tid lades ner på att hitta en 

beräkningsmodell för marklinenätet men då osäkerheten är stor på hur marklinenätet är dimensionerat 

samt att strömmen kan ta så många olika vägar genom nätet och alla de utsatta delarna som är jordade 

i nätet, se figur 1, fick försöken att hitta en rimlig modell avbrytas.  

Beräkningarna gjordes för 100 meter rak kopparledare i paralleller från 1 - 10 st. och med de olika 

ledarareorna som finns att tillgå, se formel (2). 

För beräkning i byggnad gjordes beräkningar med mindre ledarareor, kortare längder och för 

kopparlina enligt formel (1). 

𝑅𝑙 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠𝑒𝑟 𝑓ö𝑟 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒 𝑖 𝛺 

𝜌𝑐𝑢 = 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡𝑒𝑛 𝑓ö𝑟 𝑘𝑜𝑝𝑝𝑎𝑟, 1,72 ∗ 10−8 𝛺𝑚 
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𝐿 = 𝑙ä𝑛𝑔𝑑 𝑖 𝑚 

𝐴 = 𝑙𝑒𝑑𝑎𝑟𝑎𝑟𝑒𝑎 𝑖 𝑚𝑚2 

Sambandet mellan en ledares resistans och materialets resistivitet ges av: 

𝑅𝑙 =  𝜌𝑐𝑢 ∗
𝐿

𝐴
      [1] 

Den totala resistansen av flera parallella ledare ges av: 

 𝑅𝑙𝑡𝑜𝑡 = 1/ (
1

𝑅𝑙
∗ 𝑛)     [2] 

3.4 Mätningar 
Målet med mätningarna är att fastställa att jordningarna är kontinuerliga och verifiera befintlig plan för 

jordnätet i valt ställverk och byggnad. Syftet är att lyfta fram metoden men det nya mätinstrumentet 

och att komma fram till ett tillvägagångssätt för att göra metodiska och effektiva mätningar.  

Innan mätningar på de tänkta platserna genomfördes en testmätning i labbet på LTU. Den gjordes för 

att bekanta sig med instrumentet och kommer inte att tas med här.  

Mätningarna genomfördes dels på ett utomhusställverk med två olika matningar. Den ena delen var ett 

ställverk på 400 kV, i SvK:s ägo och den andra delen var ett på 130 kV och i Vattenfalls ägo. Dels 

genomfördes en andra mätning i en byggnad i ett villaområde med ett TN-C-S-system.  

Innan mätningar med CS3 Continuity meter påbörjas genomförs en kontroll av instrumentet och 

testledaren. Det gör man genom en verifiering mot fastställda resistansvärden på medföljande bräda, se 

bild 3. Kelvinklämman som sitter i basenheten sätts fast på verifieringsbrädan och mätproben trycks 

mot två olika bleck och sedan ska mätvärdena i handenheten överensstämma med fastställda värden. 

 

Bild 3 - kontroll av instrumentet och testledaren med verifieringsbrädan. 

3.4.1 Utrustning 

CS3 Site Continuity meter, testledare 200/2 mm2 (ställverk), testledare 25/2 mm2 (byggnad), 

karta/ritning, papper, penna, mobiltelefon. 
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3.4.2 Kontinuitetsmätning ställverk 

Mätningarna startades med att bilda en uppfattning om jordningssystemet genom att studera kartorna 

över ställverket och planera upplägget. Det beslutades att två olika tillvägagångssätt skulle provas. I 

den första mätningen dokumenterades varje mätpunkt för sig och i den andra mätningen skulle ett 

område mätas och dokumenteras som en enhet om mätvärdena harmoniserade med varandra. Endast 

de avvikande värdena dokumenterades enskilt.  

Under mätningens gång användes ytterligare ett tillvägagångssätt där en grupp av komponenter, 

utsatta delar, dokumenterades tillsammans om mätvärdena harmoniserade med varandra. 

Den första platsen som valdes gjordes utifrån prioriteten var människor med stor sannolikhet vistas i 

arbete. Lågspänningscentralerna i anläggningen är en sådan plats och mätningarna startades från en 

plats i närheten. Även gatustolpar, kameraövervakning och grindarna prioriterades med tanke på detta. 

Det andra platsen valdes utifrån homogenitet. Delarna såg ut att vara byggda under samma tid.  

Under mätningarnas gång gjordes hela tiden en okulär besiktning av jordningen på de utsatta delarna. 

Det kontrollerades att det fanns jordledare, dimensionen på ledararean, vilket skick de var i och hur väl 

fastskruvade de var, se bild 4 - 5.  

    

Bild 4 – nedledaren som är kopplad till marklinenätet. Bild 5 – mätning med handenheten på utsatt del i ställverket. 

3.4.2.1 Kontinuitetsmätning från punkt till multipunkt och varje enskilt mätvärde dokumenteras.  

I denna kontrollmätning fastställs kontinuiteten mellan en vald referenspunkt i ställverket och olika 

punkter för utsatta delar som gatustolpar, stängsel, grindar, spänningsisolatorer, frånskiljare osv. Alla 

punkter bör vara sammankopplad med marklinenätet, se bild 6 - 8. 
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Bild 6 – jordning av gatustolpe. Bild 7 – jordning av stängsel.  Bild 8 - jordning av grind. 

I första steget bestämdes en referenspunkt där basenheten kopplades mot jord med Kelvinklämman, se 

bild 2. Denna referenspunkt behålls genom hela mätningen om det är möjligt. I detta fall valdes en 

punkt i mitten på ställverket för att testledaren skulle nå ut till punkter längst bort i hörnen. 

Handenheten kopplades in i basenheten via testledaren och in i handenheten kopplades Kelvinproben, 

(mätproben) in, se bild 2.  

I andra steget påbörjades mätningen och det gjordes genom att mätproben som är inkopplad i 

handenheten trycktes in i de utsatta ledande delarna som utgör mätpunkter på kartan. Systematiskt 

gicks alla punkter igenom och mätvärden dokumenterades, resistansen, N, D eller eventuella 

indikationer på fel som SiC eller NO CURRENT, se förklaring i avsnitt 3.2. Vid felindikeringar 

gjordes flera mätningar på samma punkt för att vara säker på att mätningen gått rätt till. Att tänka på är 

att mätproben inte kan registrera mätvärden om metallen är övermålad och man behöver då hitta ett 

ställe där metallen är fri från färg. 

3.4.2.2 Kontinuitetsmätning från punkt till multipunkt sammanhållna punkter dokumenteras 

gemensamt. 

En bit in på mätningen när det tydligt började visa sig inom vilket intervall mätvärdena hamnar på, att 

de harmoniserade med varandra, ändrades strategin att dokumentera varje enskild mätpunkt. En 

variant där likadana komponenter som t.ex. tre stycken frånskiljare står i grupp dokumenterades 

gemensamt. Mätning gjordes för alla tre och om de hade mätvärden som harmoniserade med varandra 

och med en skillnad på bara några mΩ noterades endast det högsta värdet för alla tre.  

3.4.2.3 Kontinuitetsmätning från punkt till multipunkt ett område verifieras. 

Även i denna kontrollmätning fastställs kontinuiteten mellan en vald referenspunkt i ställverket och 

olika punkter för utsatta delar. Skillnaden mot första mätningen är att i detta fall dokumenterades 

endast de mätvärden som avviker markant från de andra. Hela området verifierades istället genom att 

ett intervall för resistansen noteras genom att hålla koll på högsta och lägsta mätvärde. Alla punkter 

för utsatta delar som befinner sig inom detta område godkänns. Även mätvärden för N och D 

behandlas på samma sätt.  

Till denna mätning gjordes ett byte av referenspunkt dels för att se vad som hände med mätvärdena, se 

resultat. Dels ur praktisk synvinkel för att slippa trassel med testledaren.   
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I första steget valdes en ny referenspunkt ut och en mätning mellan den första referenspunkten och ny 

referenspunkt genomfördes, även några närliggande punkter mättes innan klämman och basenheten 

flyttades över.  

I andra steget påbörjades en mätning av ett bestämt område. Området valdes utifrån att de utsatta 

delarna består av liknande komponenter, byggda under samma tid och därför antogs vara kopplade till 

marklinenätet på liknande sätt. Mätvärdena noterades endast som ett intervall utifrån högsta och lägsta 

mätvärde. Ett stort antal mätpunkter avverkades på bara några få minuter.  

Även under denna mätning gjordes enskilda mätningar och dokumentation för en grind, närliggande 

stängsel, gatustolpar och kameraövervakning, samt stag till en mast och två stolpar för 

högspänningsledning som fanns inne på området.  

3.4.2.4 Dokumentation ställverk 

Under mätningens gång dokumenterades mätvärdena för resistans, N och D samt eventuella 

felmeddelanden i ett protokoll, se figur 6. Inne i ett ställverk finns det beteckningar på alla utsatta delar 

och dessa användes för identifikation av mätpunkter. Id_a är referenspunkten, Id_b är varje ny 

mätpunkt och det finns även möjlighet att tydliggöra mätpunkten vid behov. Varje punkt får ett mätid 

som även antecknades på en karta över ställverket.  

Mätpunkt  Direkt mätning 

Mätid Id_a Id_b Beteckning mΩ Sic N D 

        
Figur 6 - mätprotokoll 

3.4.3 Kontinuitetsmätning byggnad 

Även här startades mätningen med att en uppfattning bildades om jordningssystemet genom att studera 

ritningen och byggnaden. Då detta är en byggnad i ett villaområde matas spänningen in i huset via en 

servisledning från ett fördelningsskåp ute på gatan och in i mätcentralen på ena husgaveln. In i huset 

går ett fyrledarsystem, tre faser och en PEN-ledare som delas upp i centralen till ett femledarsystem 

med jordfelsbrytare. PEN-ledaren är en kombinerad neutral och skyddsjord som är ansluten till jord 

längre upp i distributionsnätet vid transformatorstationen, se figur 3. 

En okulär besiktning är svår att genomföra då kopplingarna för jordledarna inte är synliga.  

I första steget kopplades Kelvinklämman där PEN-ledaren kommer in i mätarskåpet och sedan gjordes 

en mätning till jordskenan i centralen inne i byggnaden. Därefter flyttades Kelvinklämman till 

jordskenan i centralen och en mätning genomfördes utifrån reglerna om skyddsjordning och 

skyddsutjämning av ledande/utsatta delar, se bild 9. Det som kontrollmättes var bl.a. jordade uttag, 

värmeanläggningen, ventilationssystemet och vattenledningar/blandare samt vitvaror i kök och tvätt. 
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Bild 9 - referenspunkten i huvudjordskenan i centralen med Kelvinklämman. 

3.4.3.1 Dokumentation byggnad 

Samma mätprotokoll som för mätning i ställverk användes på denna mätning. Här saknas 

standardiserade beteckningar för mätpunkterna och en egen identifikation utifrån vad som mättes och i 

vilken del av byggnaden de är belägna gjordes. Precis som vid ställverkskontrollen antecknades 

mätvärden för resistans, N och D samt eventuella felmeddelanden. Mät-id noterades på ritningen och i 

mätprotokollet. 

3.5 Säkerhet 
Personsäkerhet är viktig när man arbetar med mätning av elanläggningar. I detta fall var båda 

anläggningarna spänningssatta under mättillfället. Innan arbetet påbörjades samt under pågående 

mätning resonerades kring risker och faror. Skyddsutrustning som hjälm användes inne på 

ställverksområdet.  

  



21 
 

4. Resultat 
I Elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00 och Högspännigshandboken SS-EN 50 522 står det att 

kontinuitetsmätningar ska genomföras. För elinstallationer om det är tillämpligt och för 

högspänningsanläggningar ska konstruktioner göra det möjligt att kontinuitetsmäta. Det finns inga 

riktvärden på uppmätta resistanser som är inom godkända intervall. Därför gjordes förberedande 

beräkningar för att få en fingervisning inom vilka intervall de uppmätta värdena kunde hamna. När 

några mätningar var gjorda gavs ändå en god uppfattning om vilka värden som var avvikande och 

vilka som låg inom en godkänd intervall.  

Under hela mätningen i ställverket så låg värdena för N högt, 99 % med några få undantag. Även D 

låg högt på något ställe. Genom en kontakt med företaget som säljer instrumentet ska detta betraktas 

som att mätvärdena då kan vara ± andelen i %. I mätningarna i ställverket så kan man alltså ta i 

beaktning att mätvärdena kan vara dubbelt så höga än de uppmätta värdena. D.v.s ett uppmätt värde på 

10 mΩ kan innebära ett värde på 20 mΩ.  

4.1 Beräknat värde ställverk 
Som tidigare nämnts har ett antal antagande gjorts dels utifrån TR01-13, dels utifrån erfarenhet. Beslut 

om att beräkningsmodell har gjorts utifrån den komplexitet som finns i ett marklinenät. Beräkningarna 

gjordes utifrån formel [1] och [2]. 

1. Marklinenätet antas vara av kopparlina 

2. Ledarareorna antas vara de som finns tillgängliga från 35 mm2 – 240 mm2 

3. Sträckan antas vara 100 m. 

4. Paralleller från en ensam ledning upp till 10 paralleller har beräknats.  

Tabell 1 - Beräknade värden inför mätningarna i ställverket. 

Paralleller 

100 m 

35 mm2 

[mΩ] 

50 mm2 

[mΩ] 

70 mm2 

[mΩ] 

95 mm2 

[mΩ] 

120 mm2 

[mΩ] 

150 mm2 

[mΩ] 

185 mm2 

[mΩ] 

240 mm2 

[mΩ] 

1/ 49,14 34,4 24,57 18,11 14,33 11,47 9,3 7,17 

2// 24,57 17,2 12,29 9,05 7,17 5,73 4,65 3,58 

3// 16,38 11,47 8,19 6,04 4,78 3,82 3,1 2,39 

4// 12,29 8,6 6,14 4,53 3,58 2,87 2,32 1,79 

5// 9,83 6,88 4,91 3,62 2,87 2,29 1,86 1,43 

6// 8,19 8,73 4,1 6,02 2,39 1,91 1,55 1,19 

7// 7,02 4,91 3,51 2,59 2,05 1,64 1,33 1,02 

8// 6,14 4,3 3,07 2,26 1,79 1,43 1,16 0,9 

9// 5,46 3,82 2,73 2,01 1,59 1,27 1,03 0,8 

10// 4,91 3,44 2,46 1,81 1,43 1,15 0,93 0,72 

 

På kartan kan man läsa att nya nedledare i nät är 95 mm2 Cu och att jordlinan utanför stängslet är 35 

mm2 Cu. Hur ledarna är dimensionerade och vilka vägar strömmen tar genom jordsystemet är svårt att 

sia om och därför är det inte möjligt att få resistansvärden som går att göra jämföra med mätvärdena 

rakt av. Men utifrån beräkningarna ges en uppfattning om att mätvärdena bör befinna sig i 3 – 50 mΩ-

området. Nedledaren är förbindelsen mellan marklinenätet och den utsatta delen och tittar man på en 

ledararea på 95 mm2 så borde värdena rimligen ligga kring 10 mΩ eller under.  
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4.2 Kontinuitetsmätning från punkt till multipunkt varje enskilt mätvärde 

dokumenteras 

4.2.1 Uppmätt värde 

Mätningen har skett i ett ställverk och redovisas nedan utifrån mätprotokollet. Förklaring av 

mätprotokollet se avsnitt 3.4.2.4. Här redovisas varje mätvärde för varje mätpunkt enskilt, se tabell 2, 

mätid 1 – 28.  

Tabell 2 - mätvärden för varje enskild mätpunkt. 

Mätpunkt  Direkt mätning 

Mätid Id_a Id_b Beteckning mΩ Sic N D 

1 ABC400 A- F ABC400 - A - F Test 0,5  99 62 

2 

ABC400 - A- 

F GS 3 Gatustolpe 8,6  78 4 

3 

ABC400 - A- 

F Stödisolator  NC    

4 

ABC400 - A- 

F T3 - A400 - A  7,4  99 5 

5 

ABC400 - A- 

F A400 - J13 Jordpunkt 6,6  99 11 

6 

ABC400 - A- 

F 

UL1 - S3 - A - 

F  6  99 5 

7 

ABC400 - A- 

F GS 2 Gatustolpe 10,2  99 1 

8 

ABC400 - A- 

F Stödisolator  6,6  99 5,5 

9 

ABC400 - A- 

F Stödisolator  6  99 9 

10 

ABC400 - A- 

F X1- A - F  6,2  99 10 

11 

ABC400 - A- 

F Stödisolator  5,6  99 0 

12 

ABC400 - A- 

F Stödisolator  5,7  77 5 

13 

ABC400 - A- 

F BA400 - A - F  5,8  71 4 

14 

ABC400 - A- 

F GS1 Gatustolpe 10,3  99 8 

15 

ABC400 - A- 

F L1 - 5  7,2  71 4 

16 

ABC400 - A- 

F VHC - 2  8,5  93 11 

17 

ABC400 - A- 

F C130 mast  7,4  99 4 

18 

ABC400 - A- 

F NL3 - UT  7,5  99 8 

19 

ABC400 - A- 

F NL3 - UT  7,1  99 1 

20 

ABC400 - A- 

F NL3 - UT  8,2  99 9 
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21 

ABC400 - A- 

F C130 - J11 - F  8,1  99 13 

22 

ABC400 - A- 

F C130 mast  7,8  99 8 

23 

ABC400 - A- 

F Stag C130 mast  30,9  99 4 

24 

ABC400 - A- 

F C130 mast  7,2  99 3 

25 

ABC400 - A- 

F Jordtagsslinga Utanför stängsel 19,5  99 5 

26 

ABC400 - A- 

F Stängsel  406  19 4 

27 

ABC400 - A- 

F Stängsel  102,7  76 1 

28 

ABC400 - A- 

F Stängsel  210,8  65 1 

 

Det första mätvärdet är en test där referenspunkten mättes och mätvärdet bör som i detta fall bli väldigt 

lågt. Sedan påbörjades mätningen och utsatta delar som stödisolatorer, brytare, frånskiljare och master 

mättes. Det man kan se är att mätvärdena för ställverkskomponenterna alla ligger på mätvärden mellan 

5,6 – 8,5 mΩ, se tabell 2. 

Övriga komponenter som gatustolpar, stag, jordslinga utanför stängsel och stängsel varierar desto mer. 

Gatustolparna har mycket god jordning med låga värden på resistansen, se tabell 2, mätid 2,7 och 14.  

Jordslingan bör enligt kartan han en lägre ledararea vilket förklarar att mätvärdet steg något för denna, 

se tabell 2, mätid 25.  

Stängslet var det som varierade väldigt mycket genom alla mätningar. Enligt TR01-13 ska stängslet 

vara jordat var 50 meter och det är då inte så konstigt att mätvärdet växer ju längre bort från 

nedledaren mätningen görs, se tabell 2, Mätid 26 -28. 

Det mätvärde som sticker ut i denna mätomgång är en stödisolator som inte har någon kontinuitet till 

jordsystemet. Mätningen gjordes om flera gånger men med samma resultat NO CURRENT, se tabell 

2, mätid 3. 

4.3 Kontinuitetsmätning från punkt till multipunkt grupper dokumenteras gemensamt 

4.3.1 Uppmätt värde 

När mätningen pågått ett tag och en uppfattning om mätvärdenas storlek hade formats byttes 

tillvägagångsätt för dokumentationen. I de fall där flera komponenter stod i grupper och var av samma 

sort gjordes en mätning på alla och om mätvärdena hade låga differenser i storleken 0,1 – 1 mΩ 

noterades endast det högsta värdet i mätprotokollet. Även värden för N och D noterades och fick inte 

ha större differenser än ±10 %-enheter , se tabell 3, mätid 29 – 58. 

Tabell 3 - mätvärden där grupper dokumenterats tillsammans. 

Mätpunkt  Direkt mätning 

Mätid Id_a Id_b Beteckning mΩ Sic N D 

29 

ABC400 - A- 

F NL2 - CF 3 st 6,8  99 2 

30 

ABC400 - A- 

F NL2 - IT 3 st 8,6  85 11 
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31 

ABC400 - A- 

F NL2 - F1 3 st 7,6  99 13 

32 

ABC400 - A- 

F NL2 - J Facklåda 8,1  99 6 

33 

ABC400 - A- 

F T1 -T2 C130S Facklåda 8,7  68 10 

34 

ABC400 - A- 

F T1 -T2 C130F1 3 st 7,1  99 6 

35 

ABC400 - A- 

F T1 - T2 C130F 3 st 6,7  88 -2 

36 

ABC400 - A- 

F C130 Mast  6,9  51 3 

37 

ABC400 - A- 

F NL3 - CF 3 st  7  48 9 

38 

ABC400 - A- 

F NL3 - IT 3 st 6,7  62 8 

39 

ABC400 - A- 

F NL3 - F1 3 st 7  27 9 

40 

ABC400 - A- 

F NL3 - J Facklåda 8,5  27 11 

41 

ABC400 - A- 

F NL4 C130 - J Facklåda 7,5  46 4 

42 

ABC400 - A- 

F C130 - J12 6 st stödben 7,3  49 2 

43 

ABC400 - A- 

F C130 Mast  6,6  96 1 

44 

ABC400 - A- 

F Grind Flera mätpunkter <30  87 0 

45 

ABC400 - A -

F Stängsel Vid grind >800  99 2 

46 

ABC400 - A -

F Metallstople Stag för lina NC    

47 

ABC400 - A -

F Kamerastolpe  728  54 -1 

48 

ABC400 - A -

F X2 - B - F - S L3 3 mätpunkter 6,4  99 8 

49 

ABC400 - A -

F X2 - J1F L2 2 mätpunkter 6,4  99 3 

50 

ABC400 - A -

F X2 - V 3 mätpunkter 6,2  99 2 

51 

ABC400 - A -

F X2 stödben 2 mätpunkter 6,7  99 2 

52 

ABC400 - A -

F Portal 2 mätpunkter 20,2  99 2 

53 

ABC400 - A -

F AC130 - S 3 st brytare 7,1  99 0 

54 

ABC400 - A -

F NL3 - S 3 st brytare 7,1  99 0 

55 

ABC400 - A -

F 

T1 - T2 - C130 - 

S 3 st brytare 7,3  99 1 
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56 

ABC400 - A -

F NL2 - S 3 st brytare 7,1  99 2 

57 

ABC400 - A -

F Kamerastolpe  11,9  99 0 

58 

ABC400 - A -

F VC209 6 st lågvoltscentraler 6,2 -7,6  99 23 

 

Ställverkskomponenterna som brytare, frånskiljare, master och stödisolatorer hamnar på mätvärden 

som varierar mellan 6 – 9 mΩ. Det visar att de alla bör vara sammankopplade i det gemensamma 

marklinenätet, har kontinuitet och att jordningen är god.  

I denna mätning mättes grinden in på området och mätningen gjordes på flera ställen på grinden. 

Mätvärdena var alla under 30 mΩ och visar på att grinden har god jordning, se tabell 3, mätid 44. 

Stängslet visade upp samma egenskaper som vid tidigare mätning. Ju längre bort från nedledaren 

mätningen gjordes desto högre blev mätvärdet. I detta fall blev något mätvärde så högt som 800 mΩ.  

Även i denna mätomgång hittades utsatt delar, en stödstolpe för en mindre lina, som inte var kopplad 

till jordsystemet i området och en kamerastolpe för övervakning som stack ut med ett högt mätvärde, 

se tabell 3, Mätid 46 och 47. De stod alldeles bredvid kortläsaren för grinden och utgör på så sätt en 

stor fara för elchock. Gemensamt för alla kamerastolpar under mätningen var att man inte kunde se 

var, hur och om de var jordade då ett metallhölje och en plastslang dolde trådarna till stolpen.  

4.4 Kontinuitetsmätning från punkt till multipunkt ett område verifieras 

4.4.1 Uppmätt värde 

Då ett av syftena med detta arbete är att hitta ett effektivt och metodiskt tillvägagångssätt att mäta 

kontinuitet så testades ett tredje sätt att mäta. Innan denna mätning påbörjades flyttades 

referenspunkten till ett av hörnen i ställverket. Det gjordes för att få en uppfattning om det blev någon 

skillnad att välja referenspunkt mer centralt än i utkanten av mätområdet. Innan flytten mättes 

kontinuiteten mellan den gamla referenspunkten och den nya. Även några närliggande punkter mättes 

för att sedan mätas igen med den nya referenspunkten, se tabell 4, mätid 59 – 68. 

Därefter mättes några utsatta delar där det finns stor sannolikhet att människor vistas för arbete och 

även två master till högspänningsledningar som fanns på det inhägnade området, se tabell 4, mätid 69 

– 75.  

Till sist mättes ett område med drygt 30 punkter och endast ett intervall med högsta och lägsta 

mätvärde dokumenterades, se tabell 4, mätid 76. 

Tabell 4 - mätvärden där ett område dokumenterades gemensamt. 

Mätpunkt  Direkt mätning 

Mätid Id_a Id_b Beteckning mΩ Sic N D 

59 

ABC400 - A -

F BA400 - S  6,7  14 14 

60 

ABC400 - A -

F B400 mast För byte av ref 6,3  72 6 

61 

ABC400 - A -

F Kamerastolpe  65,5  99 4 

62 

ABC400 - A -

F Stag till mast B400 14,4  38 2 

63 

ABC400 - A -

F Stag till mast B400 13,7  39 2 



26 
 

64 

ABC400 - A -

F B400  6,8  99 6 

65 B400 mast B400 Ny ref 3,7  99 7 

66 B400 mast Kamerastolpe  63  27 0 

67 B400 mast Stag till mast B400 11,7  72 3 

68 B400 mast Stag till mast B400 10,9  64 3 

69 B400 mast Portal  51,7  36 1 

70 B400 mast GS Gatustolpe 49,9  38 1 

71 B400 mast GS Gatustolpe 46  43 1 

72 B400 mast GS Gatustolpe 42,3  47 0 

73 B400 mast Grind Flera mätpunkter 26  88 0 

74 B400 mast Stolpe till ledning T1 - T2 21,5  99 0 

75 B400 mast Stolpe till ledning T1 - T2 21  99 0 

76 B400 mast 

Flera 

mätpunkter Kontroll av område 2,0 - 4,0  70-99 0-10 

 

Vid bytet av referenspunkt, se tabell 4, mätid 60–64, kan man se att mätvärdet sjunker med ca. 3 mΩ. 

Vilket i sig inte är konstigt då utsatta delar i mitten av jordningssystemet influeras av fler kopplingar 

och ledare än de som finns in ytterkanterna och hörn.  

Sedan följde en mätning av utsatta delar där det är troligt att människor vistas i arbete och här kan man 

se att mätvärden för gatustolparna steg betydligt mot de gatustolpar som jordats i mitten av ställverket. 

Orsaken till detta kan vara att nedledaren som är av mindre area är betydligt längre innan den kopplas 

på marklinenätet då dessa gatustolpar mest troligt låg utanför marklinenätets placering, se tabell 4, 

mätid 70–72.  

Till sist påbörjades mätningen av ett helt område och som tidigare nämnts valdes ett område som såg 

homogent ut vad gäller ställverkskomponenterna. I denna mätning som gick betydligt snabbare än 

föregående avverkades drygt 30 mätpunkter och mätresultatet visar att alla punkterna låg inom ett 

intervall på 2 – 4 mΩ och att värdet för N pendlade mellan 70 – 90 %. Ett område med godkända 

mätvärden som visar på kontinuitet och en god jordning, se tabell 4, mätid 76. 

4.5 Kontinuitetsmätning i byggnad 

4.5.1 Beräknade värden 

Inför mätningen gjordes beräkningar med två olika ledarareor för jordtråden. 1,5 mm2 är den vanliga 

ledararean vid elinstallationer i den byggnad där mätningen genomfördes. Spisen har skyddsjordats 

med en ledararea på 2,5 mm2. Beräkningen gjordes för en rak ledare i koppar med några olika längder 

enligt formel [1]. Det finns andra kopplingar i en byggnad som kan påverka jordningen som t.ex. 

metallrör av olika slag men då det är svårt att veta något om dimensioner och metallsorter så tas de 

inte med i beräkningen men det är bra att vara medveten om att det finns främmande ledare som 

påverkar resistansen vid kontinuitetsmätning. Beräkningar ger en fingervisning om vilka värden 

mätningarna bör hålla sig kring, se tabell 5. 
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Tabell 5 - Beräknade värden inför mätning i byggnad. 

Längder Resistans i mΩ 

[m] 1,5 mm2 2,5 mm2 

1 11,47 6,88 

2 22,93 13,76 

3 34,40 20,64 

4 45,87 27,52 

5 57,33 34,40 

6 68,80 41,28 

7 80,27 48,16 

8 91,73 55,04 

9 103,20 61,92 

10 114,67 68,80 

15 172,00 103,20 

20 229,33 137,60 

25 286,67 172,00 

 

4.5.2 Uppmätta värden 

Denna mätning gjordes från centralen i en byggnad och till alla utsatta delar och främmande ledande 

delar i installationen för att kontrollera att de är skyddsjordade och skyddsutjämning är gjord.  

Tabell 6 - Mätvärden för kontroll avi byggnad. 

Mätpunkt  Direkt mätning 

Mätid Id_a Id_b Beteckning mΩ Sic N D 

1 Mätskåp Central GE1:1 Groventré 38,5  51 6 

2 Central Uttag G1:1 Garage 80,3  12 1 

3 Central Uttag G1:2  99,7  18 0 

4 Central Tvättho G1:1  NC    

5 Central Blandare G1:1  121,8  0 0 

6 Central Uttag F1:1 Förråd 155,7  1 2 

7 Central Radiator GE1:1 Groventré 54,9  1 0 

8 Central Bastuaggregat Bastu 135  2 0 

9 Central Torkskåp GE1:1  732  24 -2 

10 Central Ventilation GE1:1  50,2  1 0 

11 Central Värme GE1:1  41,2  1 14 

12 Central Tvättmaskin GE1:1  137  0 0 

13 Central Värmeagg. GE1:1  41  0 1 

14 Central Ventilation GE1:2  40,1  0 1 

15 Central Varmvattenb. GE1:1  99,5  0 0 

16 Central Uttag GE1:1  124,7  0 0 

17 Central Uttag K1:1 Kök 187,4  0 0 
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18 Central Uttag K1.2  200  0 0 

19 Central Spis K1:1  196,2  0 0 

20 Central Fläkt K1:1  259  0 0 

21 Central Uttag K1:3  194,8  0 0 

22 Central Kyl K1:1  222  0 0 

23 Central Frys K1:1  184,5  0 0 

24 Central Diskho K1:1  C<min    

25 Central Aluminiumlist K1:1  -    

26 Central Mikro K1:1  156,8  0 0 

27 Central Värme K1:1  46,1  0 1 

28 Central Ventilation K1  52,3  0 0 

29 Central Värme K1:2  46,1  0 1 

30 Central Uttag K1:4  NC    

31 Central Uttag K1:5  NC    

32 Central Uttag H1:1 Hall 196,7  2 2 

33 Central Värme VR1:1 Vardagsrum 43,9  0 1 

34 Central Värme VR1:2  43,1  0 1 

35 Central Värme VR1:3  173,4  0 0 

36 Central Värme H1:1 Hall 51  1 1 

37 Central Ventilation H1  100,6  0 0 

38 Central Värme SR1:1 Sovrum 1 75,4  0 1 

39 Central Värme SR2:1 Sovrum 2 56,9  0 1 

40 Central Värme SR3:1 Sovrum 3 53,5  0 1 

41 Central Värme H1:2  52,9  0 1 

42 Central Värme T1:1 Toalett 1 52,7  1 1 

43 Central Blandare T1:1  190  0 1 

44 Central Blandare T1:2  493  1 -1 

45 Central Värme SR4:1 Sovrum 4 65,1  0 1 

46 Central Värme SR4:2  60,7  0 1 

47 Central Blandare T2:1 Toalett 2 368  0 0 

48 Central Blandare T2:2  343  0 -1 

 

Skyddsledarna till uttagen är seriekopplade från uttag till uttag med 1,5 mm2 koppartråd. I byggnaden 

är det endast uttag i kök, hall, groventré, garage, hall och förråd som är skyddsjordade. Upplevelsen är 

att de beräknade värdena i detta fall ger en väldigt god fingervisning om var mätvärdena bör hamna 

beroende på avståndet mellan referenspunkten i centralen och till uttaget. I tabell 6 kan man hitta igen 

mätvärden för uttag under mätid 2, 3, 6, 16 – 18, 21 och 32. 

Två uttag i köket har uttag för jord men är inte skyddsjordade, se mätid 30 – 31.  

Främmande ledande delar som i denna byggnad är vattenledningar, blandare och metallrör för värme 

och ventilation är skyddsutjämnade, här är det svårare att få fingervisningar om mätvärdet. I denna 
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byggnad är alla dessa delar skyddsutjämnade. Diskhon i köket och en aluminiumlist runt bänkskivorna 

är inte skyddsutjämnade.  

Det man däremot kan se är att en mätpunkt för ventilationen och en för värmen sticker ut och blir 

nästan dubbelt så höga som de andra värdena för samma system. I detta fall kan det bero på att båda 

dessa mätpunkter är belägna bredvid en kamin som installerades några år efter nybygget. Det kan 

därför ha gjorts någon förändring av rördragningen av värmen och ventilationen till dessa punkter, se 

mätid 35 och 37. 
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5. Diskussion      

5.1 Regler och metoder 
I styrdokumenten som studerats i denna rapport finns regler och riktlinjer för hur en elanläggning ska 

jordas för att funktionen och säkerheten ska kunna säkerställas. Reglerna omfattar även kontroller av 

jordningssystem före idrifttagning och periodiska kontroller samt regler om dokumentation.  

Både i Elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00 och Högspänningshandboken SS-EN 61936-1 kan 

man läsa att ett jordningssystem ska behålla sin integritet under förväntad livstid och att 

konstruktionen och installationen av systemet ska ge möjlighet till kontinuitetsprovning. Men ingen 

utförligare beskrivning om hur det ska gå till. Att använda schaktning som en metod för kontroll är 

inte bara tidskrävande och ekonomiskt ohållbart, man riskerar också att skada jordlinorna. Vilket 

skulle innebära att jordningssystemet helt eller delvis förlorar sin funktion. Ändå är det en av 

metoderna under avsnitt 9.1 inspektioner som föreslås i Högspänningshandboken SS-EN 50522, 28. 

Det ger en förståelse för att kontinuitetskontroller är viktiga då ett jordningssystem som tappar stora 

delar av sin funktion kan leda till fara för liv och hälsa. Även stora samhällsekonomiska och 

funktionella konsekvenser uppstår om delar av elanläggningar blir skadade och leder till avbrott i 

kraftförsörjningen. Skador som uppstår av korrosion, mekanisk eller termisk påverkan kan leda till att 

jordlinorna tappar sin kontinuitet, d.v.s. sammankopplingen i jordsystemet är bruten i en eller i värsta 

fall flera punkter.  

Skillnaden mellan en jordtagskontroll och en kontinuitetskontroll är att jordtagskontrollen visar ett 

jordtagsvärde som är en övergångsresistans mellan jordtaget och sann jord. Värdet man får vid en 

kontinuitetsmätning visar resultatet av resistansen i jordlinorna som är sammankopplade i 

jordsystemet mellan referenspunkten och mätpunkten. Det är möjligt att få ett bra jordtagsvärde även 

om det är skador på jordlinan, medan det innebär att kontinuiteten försämras eller försvinner helt. Det 

har varit svårt att hitta beskrivningar för enkla metoder som kontrollerar kontinuiteten i ledarna i ett 

jordningssystem.  

De metoder och mätinstrument som studerats tar främst upp jordtagsmätning som ett sätt att 

kontrollera ett jordningssystem. Det beskrivs utförligt i bruksanvisningar hur en sådan mätning går till 

och även i styrdokumenten, Elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00 och Högspänningshandboken 

SS-EN 50522 får man beskrivningar över metoder för jordtagsmätning. I bruksanvisningarna som 

studerats nämns det att instrumenten kan användas för kontinuitetsmätning men inga utförliga 

beskrivningar ges över utförandet. Det har varit svårt att avgöra om det är lämpliga och enkla metoder 

och hur pass avancerade mätningarna är och om de kan genomföras under spänningssatt anläggning. 

Det skulle vara en intressant infallsvinkel att göra jämförelser mellan olika metoder för 

kontinuitetsmätning mot metoden och tillvägagångssättet för CS3 site continuity meter.  

Instrumentet som kommer från Australien används för kontinuitetsmätning under spänningssatt drift 

och är utvecklat för att klara av störningar och brus från olika mätmiljöer. Det innebär att det finns 

vinster för företag såväl som samhället då inga uppehåll i kraftöverföringen krävs.  

5.2 Förberedelser, dokumentation och beräkningar 
Examensarbetet började med kunskapsinhämtning om jordning och kontinuitet. Att få en uppfattning 

om hur jordningssystem kan vara uppbyggda, varför kontinuiteten var viktig och om hur man kan 

mäta den. Vidare inhämtades kunskap och information om mätinstrumentet CS3 site continuity meter 

och dess funktioner, bl.a. genom en testmätning i labbet på LTU. Redan då blev uppfattningen att 

mätningarna är enkla och effektiva, men instrumentet behöver utrustas med tillbehör som gör det 

smidigare att göra mätningar på mindre komponenter och trängre utrymmen som man stöter på 

inomhus  
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Många tankar ägnades också till att fundera över dokumentationen. Att instrumentet inte lagrade 

mätdata upplevs ålderdomligt. En tanke var att med go-pro-kamera och talkommando fota varje 

mätvärde, men det visade sig redan innan mätningen att det inte var en metod att lita på. Det blev ett 

förberett mätprotokoll, penna och karta som blev det slutgiltiga dokumentationsverktyget. Under 

mätningen så var det även detta som tog tid i jämförelse med själva mätproceduren med instrumentet 

som gick på bara några sekunder per mätpunkt. Att i blåsigt och småregnigt väder hålla pappret på 

plats och hindra det från att bli blött var inte så enkelt.  

Här finns det vinster att göra genom att använda digital dokumentation. Det förutsätter att det finns 

kartor över mätplatserna och att dessa går att koppla till ett mätprotokoll så att man på plats endast 

behöver ha med sig en handenhet för att dokumentera direkt i datasystemet.  

För att kunna göra en bedömning om rimliga mätvärden gjordes försök att hitta en enkel modell för att 

beräkna ett marklinenät. Tyvärr lyckades inte det men en fingervisning skaffades ändå genom att göra 

enkla beräkningar på parallella ledare med olika antaganden om ledarareor. Alla beräkningarna 

gjordes med kopparlina eftersom Svenska Kraftnäts tekniska riktlinjer TR08-01 ställer krav på det i 

marklinenät och nedledare.  

Inför mätningen i en byggnad gjordes också en enkel beräkning med rak kopparlina i två olika 

dimensioner. Här kunde man se att de uppmätta värdena i uttagen stämde väl överens med 

beräkningarna. Då skyddsjordsledarna till uttagen seriekopplas, ledararean är känd och det finns inte 

så mycket andra beröringspunkter med främmande ledare är detta att förvänta. 

5.3 Mätningar ställverk 
På plats där mätningarna skulle genomföras studerades kartan och området för att lägga upp en 

strategi. Det beslutades att börja mätningen med att dokumentera varje mätvärde för sig. Bl.a. för att få 

en känsla inom vilket intervall de låg. Det diskuterades också vilka mätpunkter som bör prioriteras om 

tidsbrist skulle uppstå och där gjordes valet att göra många mätningar vid platser där det är stor 

sannolikhet att människor vistas p.g.a. arbete och underhåll. Därför gjordes mätningar på gatustolpar, 

lågspänningscentraler, grindar för in- och utpassage och kamerastolpar.  

När mätningarna startade så förväntades mätvärden på några mΩ, vilket också uppmättes. Ett 

jordsystem i ett ställverk är komplext med ett horisontellt marklinenät och vertikala 

jordelektroder/nedledare från komponenterna ovan mark. Det innebär att mätströmmen kan ta många 

olika vägar mellan mätpunkten och referenspunkten. Det gör det svårt att beräkna ett mer exakt värde 

för sammanlagda resistansen.  

Störningar och brus gav höga värden på N, vilket är vanligt i ett ställverk med högspänning AC. Trots 

detta ansågs mätvärdena visa på god kontinuitet. Då mätvärdena var låga och en fördubbling av dem 

ändå innebär att de hamnar relativt lågt.  

Redan i början hittades en utsatt del som inte var ihopkopplad med marklinenätet och de övriga 

delarna. Vilket ska resultera i en åtgärd för att göra en sammankoppling. Det allra effektivaste och 

enklaste är inte att leta reda på felet utan att bara göra nya nedledare och koppla in dem på två olika 

brancher i marklinenätet.  

När känslan började infinna sig om rimliga mätvärden så förändrades tillvägagångssättet för 

dokumentationen då det som sagt var den som tog tid. Nu valdes grupper av liknande komponenter ut 

och i de fall där mätvärdena befann sig inom en intervall på 0,1 – 1 mΩ dokumenterades de 

tillsammans. Det höjde tempot på mätningen och fler mätpunkter hanns med på kortare tid men alla 

utsatta delar kontrollerades och de flesta ansågs ha godkända värden trots att det är höga störningar 

och brus i ställverket.  
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I denna mätomgång hittades dels en metallstolpe som inte var sammankopplad med marklinenätet och 

dels en kamerastolpe för övervakning som visade ett mycket högre mätvärde än de övriga 

kamerastolparna. Detta gav upphov till diskussioner om att det i vissa fall kan finnas kunskapsbrister 

hos installatörerna vad som gäller med jordning inom ställverksområden beroende på om det är 

entreprenörer från andra branscher än elkraft som utför arbeten och underhåll på området.  

Mätningen avslutades med att ett större område valdes ut för att endast dokumentera de mätvärden 

som ansågs sticka ut och i övrigt godkänna ett helt område om det låg inom ett rimligt intervall för att 

anses ha god kontinuitet. Nu visades kapaciteten för mätinstrumentet då över 30 mätvärden 

avverkades på kring 15 minuter. I denna mätning godkändes alla mätvärden.  

Höga mätvärden som ansåg sticka ut, t.ex. några av mätpunkterna vid stängsel, gatustolparna i 

utkanten av området och kamerastolpen, kan ha flera orsaker. Nedledarna kan ha för liten dimension, 

nedledarna är långa, kopplingarna mellan jordlinor kan vara för dåligt utförda, stängslet är för glest 

kopplat till marklinenätet eller att marklinenätet är skadat i några av brancherna. Det finns säkert 

många fler orsaker.   

Att elektroniken i instrumentet klarar mätningar mellan 0 – 50 °C är något som bör kollas upp med 

tillverkaren då det i Sverige råder ett annat klimat än i Australien. Mätningar med ett litet snötäcke är 

att föredra då testledaren i denna mätning är 200 meter och annars lätt fastnar i vegetationen när man 

arbetar sig fram mellan mätpunkterna. Då är inte temperaturintervallen kompatibel med årstiden då 

mätningarna är smidiga att utföra.  

5.4 Mätningar byggnad 
Inför denna mätning studerades ritningarna för elsystemet, ventilation- och värmesystemet. Även här 

användes samma dokumentationsverktyg som för ställverket. Syftet med mätningen var att kontrollera 

att alla utsatta delar och främmande ledande delar var skyddsjordade och skyddsutjämnade enligt 

Elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00. 

Beräkningarna hade gett fingervisning om mätvärden för uttagen men för främmande ledare som 

metallrör gjordes ingen beräkning utan här bildades en uppfattning om värdenas rimlighet efter 

mätningens gång. Det är en av delarna i denna metod. Det är rimligt att tänka att vid mätning av 

liknande komponenter bör mätvärdena hamna nära varandra och om de inte gör det måste en utredning 

om orsaker starta. Det är bra att ha medvetenhet om att det finns främmande ledande delar som inte 

syns vid en okulär besiktning men som är med och påverkar kontinuiteten och värdet för resistansen. 

I denna mätning stack två av mätvärdena ut och i detta fall kan det vara så att en installation av en 

kamin kan ha krävt omdragning av rören för värmen och ventilationen i dessa två punkter.  

Vad gäller själva dokumentationen gick den något smidigare att göra med papper och penna för denna 

mätning. I stället var det själva mätinstrumentet som kändes krångligare för mätningar i byggnad 

speciellt då mätproben skulle behöva utvecklas eller en särskild mätprob för trängre utrymmen och 

mindre komponenter skulle fungera smidigare.  
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6. Slutsats 
Det finns tydliga regler för jordningssystemens utformning och det finns regler för vad som ska provas 

och mätas före idrifttagning och med periodiska intervaller. Då kontinuiteten i ett jordsystem är viktig 

för att garantera säkerhet för människor och egendom är det kontroller av den samma något som ska 

genomföras med jämna intervall. Även om det finns nedskrivet i både standarden för 

Elinstallationsreglerna SS-EN 436 40 00 och Högspänningshandboken SS-EN 61936-1 kan det skrivas 

tydligare, att använda ord som lämpliga och tillämpliga lämnar det öppet för tolkningar.  

Upplevelsen är också att jordtagsmätning är det som dominerar vid kontroll av jordningssystemets 

funktion. Det står mer utförligt om vilka metoder som kan användas för det i Högspänningshandboken 

SS-EN 50522, samt att de mätinstrument som används och brukshandvisningarna mer utförligt 

beskriver jordtagsmätningar och endast nämner kontinuitetsmätning som något instrumentet klarar av.  

Att genomföra mätningar med ett för Sverige nytt instrument, CS3 site continuity meter, har varit 

lärorikt och spännande. Det här är bara ett litet försök i att hitta vägar för att få till effektiva mätningar 

då det kan handla om över 1000 mätpunkter som ska kontrolleras på en mätplats. Då erfarenheten av 

kontinuitetsmätning med andra mätmetoder är liten är det svårt att göra jämförelser. Det som kan 

konstateras är att metoden ute på ett ställverk är både effektiv och smidig. Ett stort område med många 

mätpunkter kan avklaras under kort tid. Mätningarna går att genomföra när anläggningen är 

spänningssatt. Det innebär att denna kontinuitetsprovning är en mer ekonomisk metod än schaktning. 

Utrustningen är lätt att hantera ensam och instrumentet är lätt att förstå. Däremot kan man fundera 

över temperaturintervallet som tillverkaren anger för att genomföra mätningar. Det passar dåligt för 

vårt svenska klimat där mätningar kan behöva göras även under kallare förhållanden än 0°C. 

Vid mätningen i en byggnad kändes mätinstrumentet lite mer besvärligt då det blir trängre utrymmen 

och mätproben är inte anpassad för att mäta mindre komponenter.  

Målet med mätningarna som genomfördes var att visa på att jordningarna var kontinuerliga och att 

verifiera planen för jordnätet på de valda mätplatserna. Mätningarna på båda platserna visade på att 

jordningarna utförts enligt de regler och riktlinjer som finns. Det var endast på några få mätpunkter 

som kontinuiteten inte var god eller saknades helt. Detta visar att mätmetoden fungerar och bör 

undersökas vidare. Kan man på detta enkla sätt fastställa kontinuiteten i ett jordningssystem finns 

samhällsvinster att göra både ur ekonomiskt och funktionellt perspektiv. Samt att kraven på säkerhet 

för människor och djur som vistas i och runt elanläggningar kan uppfyllas. 

Mina slutsatser leder fram till följande förslag på vidare arbeten.  

• Utveckla dokumentationen genom digitalisering. 

• Utveckla applikationer till mätinstrumentet, lagring av mätvärden i handenheten. 

• Utveckla komponenter för mätning i elinstallationer i byggnader.  

• Inventering av befintliga mätmetoder och instrument. 

• Medvetandegöra vikten av kontinuitetsmätning i branschen.  

• Finna beräkningsmetoder för bättre fingervisningar om rimliga mätvärden. 

• Utföra mer mätningar för att skaffa erfarenhet och kunskap om instrumentet och mätmiljöerna.  
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