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Sammanfattning 
 
Det elnät som vi nyttjar idag är uppbyggt sedan 1900 talet början och är byggt för att 
hantera den 50 Hz som nyttjas vid kraftöverföring. 
På senare tid har vårt elnät börjat nyttjas för annat än bara kraftöverföring. Det kan 
handla om kommunikation mellan apparater eller kommunikation till elbolagen för 
fjärravläsning av elmätare. Denna kommunikation sker på högre frekvenser än 50 Hz 
och sträcker sig vanligtvis från 9 kHz – 95kHz beroende på vilket system man 
använder. Det faktum att våra apparater har utvecklats i ett högt tempo har även det lett 
till att dessa använder en modernare teknik som alstrar högfrekventa signaler på vårt 
elnät.  
 
När nu vårt elnät, som är byggt för att hantera 50 Hz, utsätts för alltmer högfrekventa 
signaler så uppstår nya problem i vårt elnät och det jordsystem vi har idag är inte 
tillräcklig för att hantera de högre frekvenserna. 
 
Skyddsjorden som finns i våra hem finns för att förhindra att människor och djur skall 
komma att skadas av elektriska strömmar. Den har till uppgift att leda bort farliga 
strömmar som kan uppstå vid fel i apparater. När vi då ansluter en jordad stickpropp i 
ett ojordat uttag innebär det att man potentialsätter det metalldelar som finns på en 
apparat och är kopplade mot apparatens jord.  
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1. Inledning 
I många av dagens moderna utrustningar och apparater sitter det nätfilter, även kallat 
EMC-filter, direkt kopplat mot elnätet. Dessa filter har inte bara i uppgift att skydda 
utrustningen/apparaten från störkällor som kommer via elnätet. Det skall även hindra 
utrustningen/apparaten från att fungera som en störkälla själv. 
 
EMC (electromagnetic compability) blir en alltmer betydelsefull faktor att räkna med 
när det gäller vårt elnät och dess uppbyggnad. De apparater som vid användning alstrar 
högfrekventa1 signaler blir allt fler och vårt elnät är från början uppbyggt för att hantera 
grundfrekvensen (50 Hz). 
 
Enligt dagens elsäkerhetsföreskrifter så skall alla vägguttag i nybyggda hushåll vara 
skyddsjordade. Detta är bestämmelser som tillkommit så sent som 1994, innan dess så 
byggdes våra bostäder med de flesta vägguttag ojordade, och de hushåll som är byggda 
innan 1994 behöver inte åtgärda de ojordade vägguttagen.  
Enligt Elsäkerhetsverket så är det meningen att man skall kunna stoppa jordade 
stickproppar i ojordade vägguttag. Men vad får detta för konsekvenser med avseende på 
EMC frågor? 
 
Har det någon påverkan på apparaten i fråga själv och hur reagerar elnätet? Kan det 
nätfilter som sitter kopplat mot elnätet vara en del av svaret eller har det ingen betydelse 
ifall vi använder jordade eller icke jordade vägguttag?  
 
Målet med examensarbetet är att undersöka om det har någon betydelse ifall man 
kopplar en jordad stickpropp, avsedd för ett jordat vägguttag, i ett ojordat vägguttag. 
Vilka blir konsekvenserna för elnätsägaren och apparater. 

1.1 Bakgrund  
I dagens moderna samhälle är så gott som alla hus beroende av det svenska elnätet och 
varje hushåll matas med ett 230/400V trefassystem. Man driver både den privata och 
offentliga sektorn med det elkraftsystem som byggts upp i Sverige. 
Det var under 1800-talets slut som elektriciteten kom till Sverige, på den tiden började 
det med elektriska båglampor som användes till arbetsbelysning.  
Över 130 år har elkraften funnits i Sverige och under den tid som gått så har otroligt 
mycket hänt med elkraftsystemet. Under dess tidiga stadium så var inte kraven på dess 
kvalitet särskilt höga, detta eftersom man värderade nyttan högre än problemen med 
spänningsvariationer och avbrott [1]. I dagens elnät är det de laster vi ansluter som har 
tagit stora kliv i utvecklingen och kraven på el-kvaliteten har vuxit därefter.  
  
Men med tiden har också andra tekniska system utvecklats och förutom elnät så finns 
det idag TV-, tele- och datanät som, i ett hushåll, alla kan vara sammanlänkade på något 
vis, det finns även nät för vatten, avlopp, värme och ventilation. Alla dessa system 
verkar i samma fysiska område och dess påverkan på varandra får inte hindra dess 
funktion.  
 

                                                 
1 Med högfrekvent menas signaler över 2kHz 
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På senare tid har man även börjat nyttja elnätet till andra funktioner än kraftöverföring. 
Det finns intressen att skicka olika typer av kommunikationssignaler över elnätet, detta 
kan vara styr-, mät-, datasignaler för olika typer av system.  
Speciellt ligger det stort intresse hos kraftbolagen att kunna fjärravläsa elmätare hos 
kunden via elnätet. Men även tillverkare av apparater för inomhusbruk kan komma att 
utnyttja elnätet i större omfattning. Ett tydligt exempel på detta är ”homeplug”. Dessa 
består av två kontakter som kopplas in i väggen. Till den ena ansluter du 
internetuppkopplingen, alternativt en annan dator. Den andra pluggen kan du placera 
vart du vill i huset för att utnyttja elnätet som ett nätverk för datatrafik.  
Detta är en växande marknad och andra intressenter nyttjar redan elnätet som 
kommunikationskanal mellan apparater i hushållen. 

2. Elkraftsystemet 
Generering, distribution och förbrukning av elektrisk kraft sker i Sverige med 
växelström.  
Fördelen med att använda växelström är möjligheten att på ett enkelt sätt kunna 
omvandla effekten från en spänningsnivå till en annan genom att använda 
transformatorer. År 2006 stod kärnkraften och vattenkraften tillsammans för cirka 70 % 
av elproduktionen i Sverige1.  
I det elnät, som vi nyttjar oss av idag, använder man en växelström på 50 Hz. I en stor 
del av världen använder man sig just av 50 Hz på elnätet. Men det finns undantag, 
exempelvis Nordamerika, där man använder 60 Hz istället. 
Efter det att elen producerats i något av våra större kraftverk så transporteras den ut på 
det svenska stamnätet [2]. 
 
Svenska stamnätet och dess 
uppbyggnad är starkt kopplat till 
utbyggnaden av den svenska 
vattenkraften. Under 30-talet så skedde 
utbyggnad av den norrländska 
vattenkraften med start i Porjus, vid 
Luleälven. Man använde till en början 
220kV ledning för överföringen 
söderut, men man upptäckte att 
kapaciteten med denna spänning inte 
var tillfredställande. Det skulle komma 
att bli för många ledningar med för 
stora överföringsförluster. 
Genom att gå upp i spänningen kan 
man reducera ledningsmängden 
markant. En 400-kilovoltsledning kan 
man säga motsvara åtta ledningar med 
spänningen 130kV.  
Världens första 400kV ledning, togs i 
drift 1952, är den 95 mil långa 
ledningen mellan Harsprånget och 
Hallsberg [1]. 
 Fig. 1 

                                                 
1 Siffror hämtade från Svenska Kraftnät. 



 

 
Konrad Långdahl 6 

Svenska Kraftnät är det statliga affärsverk som sköter om det svenska stamnätet. 
Stamnätet omfattar idag ca 15000 km fördelat på 220kV och 400kV kraftledningar med 
bland annat stationer, förbindelser med utlandet och kontrollsystem.  
Från stamnätet transformeras sedan spänningen ner i flera steg till den spänningsnivå 
där förbrukaren är ansluten. Direkt under stamnätet finns regionsnät med 
spänningsnivåer på 130kV, 70kV, 40kVoch ibland 30kV. Efter regionsnäten tar 
lokalnäten över med spänningsnivåer på 20kV, 10kV och 0,4kV för att sedan via 
elleverantören knytas samman med elanvändaren via distributionsnäten [2], fig. 1. 

2.1 Olika jordningssystem 
Det finns fem olika jordningssystem för distributionsnät upptagna i svensk standard SS 
436 40 00 elinstallationer i byggnader [3].  
Dessa är: TN-S, TN-C-S, TN-C, TT och IT.  
Jordning av ett distributionsnät skall vara utfört som ett TN-system, TT-system används 
normalt inte i Sverige men finns med i föreskrifterna under kriteriet att det ”tillåts 
endast under speciella förhållanden”.  
Detta innebär att om någon kan visa att de måste använda ett TT-system så kan det 
tillåtas. IT-systemet kan användas till vissa industrier, men är inget som berör detta 
examensarbete. 
Beteckningen för systemen tolkas enligt figur 2: 

 

T   N  –  C  –  S 
Eltillförsel    S: En del av systemet  
I: Isolerad  har skiljd skyddsjord  
T: Jordad och neutralledare 

 
 Installation    N och PE 

 N: Förbunden till PE   C: Gemensam  
 T: Direktjordad   S:  Separerad 

Fig. 2 

 
Elinstallationen i en byggnad skall normalt utföras som ett TN-S-system, figur 3. Detta 
innebär alltså ett femledarsystem där jordledare (PE) och nolledare (N) är skiljda i hela 
installationen. 

  
Fig. 3 
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Femledarsystemet behöver inte ta vid förrän vid husväggen, fram till elkunde kan 
distribuering ske via fyrledarsystem1, så att hela systemet blir ett TN-C-S system enligt 
figur 4. 
Många elsystem i Sverige byggs på just detta sätt. Fram till gruppcentralen för 
byggnaden är det draget ett fyrledarsystem med gemensam skyddsjords- och nolledare 
som sedan övergår i ett femledarsystem [3]. 

 
Fig. 4 

 
2.2 Skyddsjorden 
Skyddsjorden krävs av elsäkerhetsföreskrifterna för att förhindra att människor och djur 
skadas av elektriska strömmar. Först och främst så krävs det att lågspänningsnätet 
(230/400V) vid dess begynnelsepunkt är direktjordat. Vidare krävs även att apparater 
och utrustning som är metallkapslade skyddsjordas med den gulgröna jordledaren (PE) 
[3].  
 
Den gulgröna jordledaren är ansluten till apparaters och det jordade uttagets metalldelar. 
Om fel uppstår i den jordade apparaten och dess hölje blir strömförande så flyter 
strömmen tillbaka till elcentralen via skyddsjorden och utlöser där en säkring.  
Om jordledaren inte funnits och apparatens metalldelar blir strömförande så letar sig 
strömmen en annan väg tillbaka till en nollpunkt (jord). Det vill säga att om någon har 
kontakt med jord, via exempelvis en diskbänk, och tar i appartens metalldelar, så flyter 
istället strömmen genom personen i fråga till diskbänken och vidare till jord, detta med 
om inte dödliga påföljder så kanske skadliga[4]. 
 
Från och med den första januari 1994 så skall alla uttag i nybyggen vara skyddsjordade 
[5]. Krav på jordfelsbrytare i bad-, duschrum och utomhus infördes till den blå boken 
(starkströmsföreskrifterna, ELSÄK-FS 1994:7) 1996 [6]. Sedan år 2000 infördes krav 
på att alla vägguttag skulle vara bevakade av jordfelsbrytare[7].  
 

                                                 
1 Gemensam jord- och nolledare (PEN-ledare) 
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I dagens elinstallationer så skall som nämnts tidigare samtliga uttag vara skyddsjordade 
och även övervakas av jordfelsbrytare. Elinstallationen i byggnaden skall normalt vara 
utfört som ett TN-S-system, vilket innebär att neutralledare och skyddsledare är skilda i 
hela installationen, detta för att öka säkerheten samt minska störningar och påverkan i 
och från installationen[8].  
 
Potentialutjämning i installationer görs för att förebygga farliga spänningar mellan olika 
delar i elinstallationen och mellan installationen och andra främmande ledande delar i 
byggnaden. Dessutom begränsar man spänningar mellan olika delar i apparater som är 
anslutna till både elnätet och andra nät, exempelvis telefonnät, i de fall där elnätet 
utsätts för överspänningar från yttre nät. I ett potentialutjämnat system kommer risken 
för farliga berörningsspänningar att reduceras. Detta även om ett fel inträffar inom 
installationen[8]. 
 
Vid en effektiv potentialutjämning skall alla inkommande ledande delar gå in i 
byggnaden vid en gemensam intagningspunkt. Detta gäller inte bara trådledningar 
såsom elkraft och telefoni utan även rörledningar av metall som vatten och avlopp. 
Dessa och andra ledande delar, som normalt inte är spänningssatta men kan bli 
strömförande vid fel, ansluts till en huvudjordningsskena i direkt anknytning till intaget 
för byggnaden där, för bästa resultat, även ett jordtag anordnas[8]. 
 
Huvudpotentialutjämning, som är ett krav på dagens installationer, innebär att ledande 
delar i en byggnation sammanknyts i ett gemensamt potentialutjämningssystem, detta 
genom att anslutas till ett för byggnaden gemensamt huvudjordningsskena. Till denna 
skena ansluts skyddsledare, jordtagsledare, rörledningar, byggnadsdelar av metall, 
centralvärmeanläggning, luftkonditionering och även armeringsjärn i betong. Från 
elsäkerhetssynpunkt så är det tillämpligt att ansluta de främmande ledare som kan få en 
beröringsspänning vilket överstiger 50V mellan ledare och huvudpotentialutjämnade 
delar[8].    

2.3 Jordfelsbrytare 
Jordfelsbrytaren fungerar på så sätt att den jämför den ström 
som flödar ut genom fasen med den ström som återvänder 
genom nolledaren, figur 5. Om det skulle uppstå en skillnad 
mellan dessa två strömmar som är större än jordfelbrytarens 
tröskelvärde så löser jordfelsbrytaren ut och bryter strömmen. 
Brytaren måste sedan återställas innan den börjar leda 
strömmen igen. 
Jordfelsbrytare med en maximal märkutlösningsström på 30 
mA krävs för de uttag som är monterade i badrum och uttag 
med märkström upp till 16 A utomhus samt inomhus, om de 
kan förväntas mata flyttbar materiel för användning utomhus 
[9].   

 
 
 
 
 
 Fig. 5 

 F  N 
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2.4 Äldre jordningsprinciper 
Om man studerar de gamla säkerhetsföreskrifterna (kommerskollegiets kungörelse 
8/1960) med avseende på skyddsjord i hushållen så krävdes skyddsjordning av fast 
anslutna apparater och uttag med jorddon bland annat [10]: 
 
I rum med inredningsdetaljer som på något sätt är förbundna med jord (marken). 
Exempel på sådana rum är kök, tvättstugor och pannrum där diskbänkar, tvättställ med 
mera genom vattenledningar och avlopp står i förbindelse med jord. 
 
I rum med ledande golv (exempelvis betong) som står i förbindelse med jord. Exempel 
på sådana rum är källarvåningar. Golv täckta med korkmatta eller liknande räknas inte 
som ledande. 
 
I rum med isolerade golv, vars isoleringsförmåga är eller kan bli starkt nedsatta av väta 
eller kemiska ämnen. Exempel på sådana rum är hotell- och restaurangkök liksom vissa 
tvättstugor. 
 
I rum där maskiner och bruksföremål som inte är försedda med extra isolering och är 
uppställda så nära varandra att beröringsrisk mellan apparaterna finns. Exempel på 
sådana rum är kontors-, hantverks- och industrilokaler.  
 
För bostadsbadrum och bastu gäller att alla fast anslutna elapparater skall skyddsjordas. 
Vägguttag i badrum fick däremot inte normalt installeras, undantag gjordes dock för 
rakuttag på 110 V för rakapparater. 
 
Men undantag från kravet på skyddsjordning medges för utsatta delar i bostadsrum och 
jämförliga rum med isolerande golv.  
 
Om inte detta undantag funnits så skulle uttag med jorddon krävas i alla rum med 
centralvärmesystem. Vattenburen värme till radiatorerna innebär oftast en god kontakt 
med jord. Man ansåg dock att risken för samtidig beröring med utsatt del av 
värmeelement i bostadsrum är så liten att den inte behövdes beaktas [11]. 
Kort kan man sammanfatta det hela med att i de hus som är byggda innan första januari 
1994 skall alla uttag i utrymmen med stor risk för elolyckor vara jordade exempelvis 
kök, garage eller utomhus. 
 
Om man går ännu längre tillbaka i tiden så var det vid introduktionen av kokplattor som 
skyddsjorden kom att bli ett krav i våra hem. I början var det för kokström, den ström 
som skulle användas i köken till kokplattorna, som skyddsjord användes. Detta gällde 
då vid diskbänkar i köken. Sedan allteftersom utrustning i våra hem utvecklats och 
tillförts så har kraven på skyddsjorden utökats [7].  

2.5 EMC 
EMC står för electromagnetic compatibility och har kommit att bli en obligatorisk 
egenskap för all elektronisk utrustning. Den lagstiftande församlingen inom Europa 
sammanställde gemensamma EMC direktiv redan 1996 (89/336/EEC). Den har sedan 
dess blivit upptagen på nationell nivå av EU:s medlemsstater genom olika former av 
lagar och regleringar. All elektronisk utrustning som säljs på marknaden inom EU måste 
uppfylla dessa lagar och regler för att få säljas [12]. 
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EMC definieras som förmågan av elektronisk utrustning att fungera tillfredsställande 
inom dess elektromagnetiska område utan att påverka annan utrustning så mycket så 
dess funktion nedsätts. 
 
Termen EMC täcker både electromagnetic emission (EME) och electromagnetic 
susceptibility (EMS). EME talar man om när man ser apparaten som störkälla och EMS 
när apparaten blir störd av annan utrustning. Elektromagnetiskstörning (EMI 
Electromagnetic interference) från apparater förekommer dels som ledningsbundna 
signaler och dels som strålande fält (E-B fält)[12]. 
 
Ett elektriskt fält uppkommer mellan två punkter som har olika potential. Storleken 
beror på potentialen och avståndet mellan dessa punkter, desto mindre avstånd och 
större potentialskillnad desto kraftigare fält[13].  
 
Magnetiska fält uppstår runt en ledare när det flyter en ström igenom ledaren. Detta 
magnetfält roterar kring ledaren och är beroende av strömmen och avståndet till ledaren, 
styrkan avtar väldigt fort desto längre ifrån ledaren magnetfältet kommer [13].  
 
Man använder olika typer av skydd och filter för att reducera både den inkommande och 
utgående störningen från apparater. För att skydda sig mot de utstrålande 
elektromagnetiska fälten kan det vara nödvändigt att använda sig av inkapslingar av 
ferromagnetiskt material, magnetiska skärmar.  
 
Elektromagnetisk skärmning används för att få fullständigt EMC-skydd. Dock måste 
skärmen omsluta de föremål, som ska skyddas, fullständigt. Detta resulterar i, om 
materialet är tillräckligt tjockt, att de elektromagnetiska vågorna inte tränger igenom 
och reflekteras helt vilket innebär fullständig dämpning. En sådan typ av skärmning 
skyddar både den yttre omgivningen, från elektromagnetiska vågor som skapats inom 
skärmen, och det skärmade föremålet, från fält alstrat utanför skärmen [13]. 
 
De flesta apparater använder sig av kondensatorer vid låg- och högfrekvensfiltrering. I 
vissa fall, för att uppfylla emissionskraven eller om störningar på matningen 
förekommer, måste man använda sig av extra matningsfilter, ett nätfilter.  
 
Nätfiltret, figur 6, är oftast av LC-
typ där man använder 
avkopplingstransistorer mot jord i 
chassiet på apparaten. 
Ett nätfilter placeras där matningen 
till apparaten kommer in och 
kopplas ihop med någon 
chassidetalj så att god jordning 
förekommer. I vissa fall kan 
nätfiltret vara monterat innan 
apparatens strömbrytare. Detta 
innebär att fastän apparaten är 
avstängd så är filtret spänningssatt 
och ”i drift” [13].   

Fig. 6 
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3. Problem och målbeskrivning 
Det elnät vi använder idag har vuxit fram sedan 1900-talets början och är uppbyggd för 
att kunna hantera den 50Hz som vårt elsystem bygger på. 
I dagens samhälle så ökar de antalet apparater, som alstrar högfrekventa1 signaler, i 
varje hushåll. Det handlar om TV-apparater, datorer, egentligen varje elektronisk pryl 
som kräver en oscillerande krets2 för att fungera. Dessa högfrekventa signaler som 
bildas i våra apparater läcker sedan i vissa fall ut på vårt elnät som högfrekvent 
störning. 
 
När nu frekvenskomponenter på långt över 10kHz har börjat nyttjas inom vårt elsystem 
så skapas nya problem som måste lösas. Det kan handla om elnätskommunikation, för 
fjärravläsning av elmätare, där kommunikationen inte fungerar korrekt. 
Detta kan i slutändan även påverka de krav som ställs på den installationsteknik och 
utrustning vi använder oss utav idag. 
 
De insatser som ha gjorts på elnätet på senare tid för att minska förekomsten av 
magnetiska och elektriska fält har gjorts med hänsyn på just nätfrekvensen (50Hz) och 
dess harmoniska övertoner3.  
Det metoder man använder inom elektronik och kraftteknik för att minska störningar i 
de lägre frekvensområdena är inte tillräckliga för att minska de som förekommer i de 
högre frekvensområdena. Detta har bland annat att göra med att en ledares impedans 
skiljer sig vid låga och höga frekvenser [9].  
 
Impedans är det elektriska motståndet för växelström och betecknas med bokstaven Z. 
Den mäts i ohm (Ω) och består av en resistansdel (R) och en reaktansdel (jX=jXL-jXC). 
Reaktansdelen är den frekvensberoende delen i impedansen och kan vara av induktiv 
art, kapacitiv art alternativ båda delarna beroende på frekvensen, figur 7 och figur 8.   

 
 

  
 

 
 
 
Figur 8 visar impedansen 
för en rund jordledare per 
meter. 
Vid låga frekvenser och 
induktiv reaktans kommer 
ledarens resistansdel att 
dominera, medan 
reaktansdelen tar över vid 
höga frekvenser och 
impedansen ökar [9].  

                                                 
1 Med högfrekventa menas signaler över 2 kHz 
2 Elektronisk krets som har till uppgift att alstra en vågform 
3 Störningar som har en multipel av grundtonens frekvens.  

Fig. 7 

Fig. 8 
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För att bli av med de högfrekventa elektriska störsignaler som kan uppstå på elnätet så 
räcker det inte att enbart använda den befintliga gul/gröna jorden för skärmning och 
jordning. Istället kan man använda sig av samma tänk som används vid konstruerandet 
av kretskort. Det vill säga att man använder sig av ett jordplan1 för att förstärka 
skyddsjordledare [9]. 
 
I tidningen Modern teknik [14] skriver man en artikel som handlar om jordfelsbrytare. 
Artikeln handlar om jordfelsbrytare som löser ut på grund av den läckageström som 
uppstår från EMC-filter när man släcker ner kontorsbelysningen. Detta på grund av de 
HF-don som finns i moderna lysrör för att göra dessa energisnåla och flimmer fria.  
 
Det som sker när jordfelsbrytaren löser ut är att det skapas en läckageström, alltså en 
ström som egentligen skulle gå tillbaka i nolledaren men istället läcker ut en annan väg 
till jord, exempelvis skyddsledaren. När man släcker ett lysrör, utrustat med HF-don, 
skapas en strömspik på skyddsjordledaren. Detta på grund av de kondensatorer som 
sitter kopplade mot skyddsjorden. Denna spik2 kan inte ensam utlösa jordfelsbrytaren, 
men när flera lysrör och apparater med nätfilter samtidigt skapar denna spik så kan det 
vara tillräckligt för att jordfelsbrytaren skall lösa ut. Figur 9 visar ett exempel en 
strömspik.  

N

F

jordat uttag

Inre

kretsar

Apparat

PE

 
Fig. 9 
 

Men som tidigare nämnts så är det få hushåll i Sverige som faktiskt har skyddsjord 
dragna till alla sina eluttag. Detta innebär att väldigt mycket utrustning i Sverige som är 
avsedd att användas i ett jordat uttag faktiskt sitter inkopplade i ett icke jordat uttag.  
Vad kan då detta ge för konsekvenser på vårt elnät och vad händer med våra apparater? 
Om inte skyddsjorden finns tillgänglig vad händer då med exempelvis denna strömspik?    
 
Ny teknik skriver i en artikel [15] om hur en viss modell av Dells bärbara datorer kan 
bli strömförande om man sätter kontakten som är avsett att jordas i ett ojordat uttag. 
Det är inga kraftiga strömmar3 som uppstår men tillräckliga för att vissa personer ska 
kunna känna obehag.  
 

                                                 
1 Ett jordningsnät med så låg impedans som möjligt, så att högfrekventa signaler kan ledas bort utan att 
passera elektroniska apparater och system. 
2 Mätningar och figurer presenteras längre fram i arbetet. 
3 Mätningar och figurer presenteras längre fram i arbetet. 
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Ett svar på problemet som Dells produktchef, Helena Fuchs, ger i artikeln är ”Felet kan 
inträffa när man kopplar ihop datorn med andra apparater med ojordade kontakter, och 
ojordat är ju inte så vanligt i Sverige.” 
Nu kan man fråga sig om detta påstående verkligen stämmer, är det verkligen så vanligt 
med jordade kontakter i svenska hushåll.  
Efter samtal med elsäkerhetsverket och granskning av de elsäkerhetsföreskrifter, som är 
verkande i dags datum, uppfattas det som att en större del av Sveriges hushåll inte har, i 
skrivande stund, jordade uttag i hela sin elinstallation. Det var inte förrän, som tidigare 
nämnts, 1994 som krav på skyddsjord i alla uttag på alla nybyggen ställdes och det 
flesta hushållen i Sverige är byggda innan dess. 
 
Vidare så är uppfattningen den att skyddsjorden som finns i vårt elsystem finns där för 
att skydda oss och djur mot elektriska strömmar. Även den potentialutjämning som görs 
finns för att eliminera farliga potentialskillnader som kan uppstå mellan olika ledande 
föremål. Man har ännu inte infört den växande EMC-problematiken som en faktor för 
skyddsjordens uppbyggnad, i alla fall inte för våra elinstallationer i hemmen [7]. 
 
Målet med mitt arbete har kommit att bli inriktat på nätfilter. Detta för att dessa är 
väldigt starkt knutna till det problem som blivit beskrivna i arbetet. Tiden har sedan satt 
begränsningar på hur vitt arbetet har gjorts.  
Jag har försökt begränsa mig vid att undersöka skillnaden i vad som händer när en 
apparat, eller ett nätfilter, ansluts till ett jordat respektive ojordat vägguttag. 
Även om min syn på vissa problem kommer att innefatta fler än en apparat så kommer, 
jag att lämna det arbetet till mina efterföljare att undersöka. 

4. Mätningsmetoder  

Det finns ett stort antal av standarder som behandlar EMC problematik, både 
elektromagnetisk- störning och elektromagnetisk-kompabilitet. I dessa specificeras 
bland annat vilka testmetoder och gränsvärden med mera som gäller för både 
installationer, system och apparater. 
Standarderna kan delas upp i olika kategorier, allt från grundläggande till 
produktfamiljer, så som TV och radio, blixtrar eller fordon. Det finns olika standarder 
som behandlar både utstrålande och ledningsbunden störning för dessa olika kategorier. 
 
Nätfilter har egna standarder och normer som skall uppfyllas för att få säljas inom 
Europa. När detta filter sedan sätts in i ett system, exempelvis en dator, så är det andra 
standarder och normer som skall uppfyllas, då för hela systemet i sig. 
 
De mätningar och mätningsmetoder som behandlas i detta arbete kommer att kretsa 
kring det nätfilter som finns i våra apparater. I dokument från EPCOS1 har man 
sammanställt mätningsmetoder för hur man går till väga när man mäter på ett filter, och 
det är dessa uppkopplingar som eftersträvas att användas i detta arbete.  
 
Läckageström definieras enligt IEC 60950 som (fritt översatt från engelska):  
”Läckageström (i en installation): den ström som flyter till jord eller till en extern ledare 
i en sluten krets.” 
Denna definition är den generella termen på följande strömmar. 

                                                 
1 EPCOS är ett världsomfattande företag som utvecklar, producerar och marknadsför 
elektronikkomponenter. De profilerar sig själva med fokus på snabbt växande och ledande 
teknologimarknader såsom IT- och telekommunikationsbranschen. 
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- Beröringsström 
- Jordström 
- Isoleringsström 
 
Den läckageström som uppstår i ett nätfilter är den ström som flyter via filtrets 
skyddsjord till skyddsjorden för installationen (som regel via kondensatorer kopplade 
mot jord). 
Datablad för filter tar bara hänsyn till ett typvärde på läckageströmmen för vanliga elnät 
(50 Hz ev. 60 Hz). Man visar inte ett ”max värde” som tar beaktning alla tänkbara fall 
så som övertoner eller komponenttolerans [12].  
 
Det ska uppmärksammas också att läckageströmmen från nätfilter skall adderas med 
andra läckageströmmar för att få den totala läckageströmmen. Exempel på andra delar i 
ett helt system kan bland annat vara motorlindningar eller andra kapacitanser kopplade 
mot skyddsjord. 
Under uppmätning av läckageströmmen i ett filter så kopplas ingen last på filtrets 
lastsida.  
Uppkoppling för mätning av läckageströmmen i ett nätfilter sker enligt figur 10. 
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Kretsen matas med nätspänning och under mätningen är kontakten S2 öppen. 
Läckageströmmen är det högsta värdet som amperemetern (A) visar beroende på om S1 
står i läge ett eller läge två [12]. 
 
Notera här att under mina mätningar kommer jag att se vad som sker med denna 
läckageström i de högre frekvensområdena. Detta är inte några mätningar som jag har 
funnit bli behandlad i någon standard utan görs enbart med experimentella syften på 
liknande sätt som ovan. 

Fig. 10 
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5. Mätningar 

Varje mätning innehåller en kort redogörelse för det uppkopplingar och instrument jag 
har använt vid mätningen. I vissa mätningar har det varit svårt att visa ett bra resultat, 
detta på grund av att det är väldigt små strömma som skall mätas och mätkänsligheten 
inte varit tillräcklig. 
 
De mätningsinstrument som är utritade på kopplingsscheman finns alla listade, med 
namn och bild i bilaga A 
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5.1 Strömspikar i skyddsjord  
Den första mätningen är en mätning som är gjord på ett lysrör tidigare vid EMC on 
SITE . Mätningen visar det jordströmmar som uppstår på skyddsjorden när de 
kapacitiva laster som sitter monterade mot skyddsjord laddas ur. Detta är det som 
Modern teknik tog upp i sin artikel om jordfelsbrytare som löser ut. 
 
Kopplingsschema för mätningen finns som bilaga B 
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Figur 11 visar fasspänningen (230Vrms). Det spikar som förekommer på spänningen är 
”studsar” som uppkommer vid brytning av kontakten.  
Figur 12 visar strömspikar på skyddsjord vid frånslag av lysröret. De studsar som 
uppkommer ses tydligt som strömspikar på skyddsjorden även de.  
 
 
 

Fig. 11 

Fig. 12 
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5.2 Laptop i jordat uttag 
Denna mätning visar den läckageström som uppstår på skyddsjorden när en vanlig 
bärbar dator ansluts till ett jordat uttag. Mätningen genomfördes enligt 
kopplingsschemat i figur 13. 
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Den gröna kurvan (Ch3) i figur 14 föreställer fasström och den blå kurvan (Ch1) 
föreställer strömmen i skyddsjorden. Under mätningen provades även skyddsjorden från 
uttaget att kopplas ur, detta resulterade inte i några märkbara förändringar i vare sig 
ström eller spänning till apparaten (spänningen mätt mellan fas – nolla). 

Fig. 13 

Fig. 14 



 

 
Konrad Långdahl 18 

 

5.3 Schaffner filter FN9222-1-06 i jordat uttag   
Samma uppkoppling som mätningen innan, fast denna gång är det bara ett nätfilter som 
blivit anslutits till vägguttaget, figur 15. 
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Den gröna kurvan i figur 16 föreställer fasström (Ch3) och den blå kurvan föreställer 
strömmen i skyddsjorden (Ch1). Enligt datablad för filtret [16] så skall läckage 
strömmens maximala värde, under normala förhållanden, vara 373µA.  
 

Fig. 15 

Fig. 16 
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5.4 Laptop i ojordat uttag 
I denna mätning så ansluts den bärbara datorn i ett ojordat uttag. Mätningen visar den 
potentialsättning som sker på datorns metalldelar när den ansluts på detta sätt.   
Som nollreferens används här nolledare i vägguttaget. Kopplingsschema enligt figur 17.  
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Den gröna kurvan i figur 18 fasström medan den röda kurvan visar potentialen på 
chassiets metalldelar. Här bör påpekas att denna mätning med stor sannolikhet 
innehåller mätfel. Mätfelet beror på den bärbara datorns inre resistans och impedans. 
 
 
 

Fig. 17 

Fig. 18 
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Figur 19 visar samma uppkoppling men denna gång är ett typiskt nätfilter inritat i 
mätningen för att förklara vari problemet med mätningen ligger. 
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När potentialen mellan chassiets metalldelar och nollan mäts så är det samma 
spänningen (Ux) som faller från filtrets jord, över kondensatorn och spole, till 
nolledaren. Vid nätfrekvensen (50 Hz) är impedansen i spolen (2πfL) obetydlig i 
jämförelse med impedansen i kondensatorn (1/(2πfC)). Detta medför att hela 
spänningsfallet sker över kondensatorn.  
 
Det mätfel som kan uppstå beror på att lasten inne i den bärbara datorn är okänd. Denna 
last sitter parallellt kopplad över det mätinstrument vi använder och sänker därför 
mätinstrumentets ingångsimpedans varvid mätfel kan uppstå.   
 

Fig. 19 
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5.5 Schaffner filter FN9222-1-06 i ojordat uttag   
Vid denna mätning ansluts ett olastat filter på samma vis som den bärbara datorn anslöts 
i den föregående mätningen (figur 17). Fast denna gång mätas nätspänningen och 
spänningen som faller mellan filtrets jord och nolledaren (figur 20). 
 

0.1uF

12mH

12mH

2.2nF

2.2nF

Vector probe

N

F

U2 U1

ojordat uttag FN9222-1-06

Vector probe

Tektronix TDS 3034

Ux

 
 

 
 
Den gröna kurvan i figur 21 föreställer nätspänningen (Ch3) och den röda (Ch2) 
spänningen mellan PE och nolledaren. Varför spänningen mellan PE och nolledaren är 
109 V beror troligen på att komponenterna i filtret inte är identiska. Detta bekräftas när 
spänningen istället mättes mellan fasledaren och PE, instrumentet visade då ett värde på 
119 volt istället, se bilaga C, figur 1. 

Fig. 20 

Fig. 21 
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5.6 Schaffner filter FN9222-1-06 högfrekvent läckageström 
Nu istället för att bara mäta läckageströmmen som uppstår vid 50 Hz har en Philips 
PM5139 tongenerator kopplats in som signalkälla och läckageströmmen har blivit mätt 
från 50-300000 Hz. Uppkoppling sker på samma sätt som mätning av läckageströmmen 
i ett nätfilter, fast istället för en isolerande transformator så kopplas tongeneratorn på 
filtrets nätsida. Filtret mäts olastat från 50-300000 Hz med 20Vpp (max vad PM5139 
klarar). Kopplingsschema enligt figur 22. 
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Resultatet visas i figur 23. 
Vad man kan se i figuren är att läckageströmmen (vänstra skalan) är som störst när 
frekvensen är ca 20kHz. Dessvärre orkade inte Philips generatorn leverera tillräcklig i 

Fig. 23 

Fig. 22 
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de övre frekvenserna och strömmen vid 50 – 1000 Hz var så liten att den inte gick att 
mäta upp med någon säkerhet.  
Den starkaste strömmen som mättes upp på FN9222-1-06 var på nästan 9 mA och detta 
med en spänning på bara 7Vrms.  
Detta innebär då alltså att om en signal, som svänger med 20kHz, skulle komma från 
nätsidan och in mot en apparat med just detta filter så skulle denna signal kunna komma 
att läcka ut en märkbar del på skyddsjorden. Men det betyder samtidigt att om en signal 
från apparat sidan lika enkelt kan läcka ut från apparaten. 
  

 
 
Figur 24 visar den läckageström som uppstod i skyddsjorden vid en frekvens på 20 kHz. 
 
Samma mätning som figur 23 är även gjorda på tre andra Schaffner FN9222-X(6, 3, 
10)-06. Detta är filter som, enligt Schaffner, skall vara vanligt förekommande i olika 
apparater. Dessa resultat finns i bilaga C  

Fig. 24 



 

 
Konrad Långdahl 24 

6. Slutsats, diskussion 
Enligt elsäkerhetsverket finns skyddsjorden i våra hem för att skydda oss mot elektriska 
strömmar. Potentialutjämning ska också ske i nybyggnationer för att förhindra att 
personskada kan uppstå genom vagabonderande strömmar [7]. Vad man inte tar med i 
sina beräkningar är den alltmer växande EMC frågan.  
 
För stora installationer i industrier använder man sig numera av ett annat tänk. 
Tidigare använde man sig av beräkningar på eventuella felströmmar för att 
dimensionera ett jordningssystem för stora installationer. Detta ledde till att den aktuella 
strömvägens resistans kom att bli en avgörande faktor och systemen fungerar bra med 
en typisk frekvens på 50 – 60Hz. Men systemet är absolut inte tillräckliga i mera 
högfrekventa sammanhang. Detta på grund av att det är ledares induktans som blir den 
dominerande faktorn i systemet när det utsätts för högre frekvenskomponenter [13].  
I dagens system är det bättre att använda sig av systemets impedans för att dimensionera 
jordningssystemet. 
Kraven på ett jordningssystem är att eliminera eventuella potentialskillnader och 
oönskade högfrekventa samt driftfrekventa strömmar.  
Det finns fyra punkter som kan ställas i avseende på dessa krav och varje punkt sätter 
sin prägel på konstruktionen. 
 
- Skydd mot blixtnedslag 
- Personskydd 

Kraven på personsäkerhet och eventuella skydd mot blixtnedslag styr 
jordningselektrodens form. 

 
- Utrustningsskydd 
 Jordledarens tvärsnittsarea styra av utrustningsskyddet 
 
- EMC 
 Jordningssystemets utformning styrs av EMC-kraven 
[13] 
 
Men även om man börjar utforma elinstallationer som ska ta i beaktning de högre 
frekvenserna, som kan förekomma i större utsträckning, så är de flesta elinstallationer 
gjorda tidigare icke fullgoda. 
 
När den största delen av våra hushåll är gjorda innan 1994 så saknar till och med det 
allra flesta hem skyddsjord i alla rum förutom kök.  
 
Vem är det då som ska ta ansvar för att utrustning och apparater placeras i rätt uttag? 
Min allmänna uppfattning är att den största delen av detta måste falla på ägaren av 
apparaten i sig. 
Men med flera samtal gjorda med elsäkerhetsverket så har det tydligt framgått också att 
det är meningen att jordade stickproppar skall kunna användas i ojordade uttag.  
Då kommer frågan till slut till tillverkarna av apparaterna själva och vad dessa säger om 
skyddsjordens vara eller icke vara.  
Om man jämför vad olika tillverkare skriver i sina manualer angående jordning och 
störning så kan det skilja väldigt om just detta. 
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En väldigt starkt växande marknad är den för platta TV-apparater. För fem år sedan 
kostade en platt-tv cirka en hel månadslön eller mera. I dag får man en 32” platt-tv för 
ca 6000-10 000 kronor eller mer beroende på märke och sort. Det är en stor djungel av 
termer, modeller och varumärken på marknaden och för konsumenten är det ingen lätt 
sak att välja en TV till hemmet. Men vad skriver då de olika fabrikaten i sina manualer 
angående el-anslutningen? Är det jordad kontakt som gäller till dessa apparater? Och 
skriver man då att de skall sättas i ett jordat kontaktuttag? De fyra modeller som testats i 
metro 2007-04-04 (”Proffsens favorit, metro sätter betyg på platt-tv-apparater”) är- 
Sony Bravia KDL-32V2500, LG 32LER, Philips 32PF9731D och Samsung LE-
32S71B. Under följer en kort redogörelse om vad dessa tillverkare skriver i sina 
manualer angående jord och eventuella störningar på utrustningen. Det är även 
sammanställt vad de olika fabrikaten skriver angående störningar i TV:n [17]  
 
Sony Bravia KDL-32V2500 [18]:  
Sony skriver i sin manual att apparaten måste anslutas till ett jordat uttag. De står även 
skrivet att TV:n inte skall placeras i närheten av medicinsk utrustning som är i bruk. Det 
kan orsaka felfunktion hos sådan utrustning. 
Om bilden är förvrängd skriver man att TV:n skall hållas undan från källor till 
elektronisk störning såsom bilar, motorcyklar, hårtorkar och optisk utrustning. När man 
ansluter extrautrustning så bör man lämna ett visst utrymme mellan utrustningen och 
TV:n. Antennkabeln kan provas förläggas på avstånd från andra anslutningskablar. 
 
LG 32LE2R [19]: 
Lg skriver i sin manual att man skall vara noga med att ansluta jordkabel för att 
förhindra strömstötar. Om de inte finns någon tillgänglig jordningsmetod skriver man 
att en kvalificerad tekniker bör installera ett separat överströmsskydd. Man skriver även 
att man inte skall jorda apparaten genom att koppla den till telefonledningar, åskledare 
eller gasledningar. 
Om horisontella/vertikala fält eller skakande bild uppstår skall man leta efter lokala 
störningsmoment som exempelvis en elektrisk apparat eller ett elverktyg. 
 
Philips 32PF9731D [20]: 
Philips skriver inget om TV:n ska eller inte skall kopplas till ett jordat uttag eller jordas 
på annat vis. Det enda man skriver är att om man har dålig bild så kan tv eller antennen 
stå för nära annan ojordad ljudutrustning, neonljus och dylikt. 
 
Samsung LE-32S71B [21]: 
Samsung skriver i sin manual att strömkabeln skall anslutas till lämpligt uttag. Om det 
finns störningar i ljud och bild skall man försöka identifiera vilken elektrisk apparat som 
påverkar anläggningen och flytta denna längre bort, alternativt ansluta anläggningen i 
ett annat vägguttag.  
 
Vad man kan konstatera är att det är väldigt skiljt om vad producenterna skriver i sina 
manualer angående jordanslutning. En uppfattning som alla däremot verka ha är att om 
det finns någon form av elektronisk störning så är lösningen på problemet att flytta 
apparaten som stör anläggningen alternativt flytta på anläggningen. 
 
Min allmänna uppfattning om dessa saker faller tillbaka på de standarder och prover 
som görs för apparaterna innan de når oss konsumenter. Om en apparat har en jordad 
stickpropp så faller det ganska naturligt att den testas också för ett sådant driftfall. När 
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vi som konsument sedan ansluter den i ett ojordat uttag så brukar vi apparaten så som 
den inte var byggd att brukas.  
 
Om man nu ser på det mätresultat som framkommit, under de mätningar som utförts, så 
måste den ”störning” som egentligen skulle passera genom skyddsjorden leta sig andra 
vägar när inte denna är tillgänglig. Med andra vägar menar jag då som 
elektromagnetiska fält eller sammankopplingar mellan andra apparater.  
Det kan tänkas att det yttrar sig som brum och störningar i högtalare, som störningar i 
en bild eller som vagabonderande strömmar i strömloopar som letar sig genom olika 
sammankopplade apparater.  
 
Men detta är något jag lämnar till framtida utredningar. 
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Bilaga A 

Följande instrument användes vid mätningar. 
 

 
Tektronix TDS 3034 Osciloscope 
 
 
 
 

 
Philips PM5139 Tongenerator 0,1 Hz -> 20Mhz 
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Polar Drives spänningsprobe 200:1  
 

 
Tektronix TM502A strömförstärkare med tillhörande Tektronix A6312 strömtång. 
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Tektronix AD007 data länk med RJ45 anslutning 
 

 
Pearson strömprobe 10:1 
 
En bärbardator dator och programvara skriven i Labview, av Anders Larsson på EMC 
on SITE, användes för att samla in data vid frekvenssvepen av nätfilter.  
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Bilaga C, Mätkurvor 
 

 
Fig 1. 
 
Den gröna kurvan i figur 1 föreställer nätspänningen (Ch3) och den röda (Ch2) 
spänningen mellan PE och fasledare på Schaffner FN9222-1-06 nätfilter.  
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Fig 2. 
 
Figur 2 föreställer Läckageströmmen (vänstra axeln) och impedansen (högra axeln) på 
Schaffner FN922-3-06. Läckageströmmen är mätt mot nollan. 
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Fig. 3 
 
Figur 3 föreställer Läckageströmmen (vänstra axeln) och impedansen (högra axeln) på 
Schaffner FN922-6-06. Läckageströmmen är mätt mot nollan. 
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Fig. 4 
 
Figur 4 föreställer Läckageströmmen (vänstra axeln) och impedansen (högra axeln) på 
Schaffner FN922-6-10. Läckageströmmen är mätt mot nollan. 
 

 


