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Sammanfattning 

 
Detta är ett examensarbete, 2ED07E, på 15 högskolepoäng vid linneuniversitetet i Växjö för 

högskoleingenjör i elektroteknik med inriktning elkraft. 

Syftet med examensarbetet är att undersöka vad som krävs för att bygga en metall byggd 

ställverk som uppfyller all standardens krav. Undersökningens resultat ger möjlighet att slopa 

jordförbindelse kabeln mellan huvudbrytare (apparat) och huvudjordningsplint, och att 

säkerställa kontrollen av jordkontinuitet mellan de utsatta delarna av församlingen och 

skyddskretsar. I ett ställverk ska alla oskyddade ledande delar av församlingen vara förbundna 

med varandra och med skyddsledare av leveransen eller via en jordledare till 

jordarrangemanget.  

Standardens krav är viktigt för den undersökning om man tänker på att börja jobba med 

jordning i ett ställverk, kommer frågor om hur skyddsjordning säkerställa till personsäkerhet, 

driftsäkerhet, miljösäkerhet och ekonomiskt. 

Genom att använda ett spänningsaggregat och några mätinstrumentet kan undersöka det 

resistans som standarden tala om och så att standarden säger att det ska kontrolleras att de 

olika utsatta ledande delar av församlingen är effektivt ansluten till terminalen för 

inkommande externa skyddsledaren och att motståndet i kretsen inte överstiger 0.1 Ω vid 10 

A (AC eller DC) från aggregatet.  

För mätningen använde jag mig olika teorier och metoder för att ta fram och värdera koncept. 

Teorier jag använt mig av är från standarden IEC 61439-1, min handledare vid Holtab Gordon 

Gunnarsson och Göran Ewing vid linneuniversitetet.  

Med hjälp av teorier och metoder gjordes olika resistansmätningar i de olika punkterna. 

Mätningen gjordes genom att mata 10 A (AC/DC) t.ex. ena punkt till jordningsskena och 

andra till jordningsplint och mätte jag med vanligt voltmeter som kopplades mellan både 

vänster och höger kant på jordningsskena, sedan räknades resistansen med Ohmslag U = I*R 

och på samma sätt gjordes de andra mätningar. 

Med de förslag på mätningar som tagits fram och som presenteras i denna rapport kan Holtab 

AB tillverka ställverk utan att använda förbindelse kabeln mellan huvudbrytare (apparat) och 

huvudjordningsplint. 
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Summary 

 
This is a thesis, 2ED07E, of 15 credits at Linnaeus University in Växjö for Bachelor in 

Electrical Engineering with specialization electric power. 

The purpose of the exam is how to examine all the requirement to build a metal-built 

switchgear and how to fill all the requirements of the international standard. The examines 

result can give opportunity to abolish the Earth connection cable between main switch 

(device) and the main earthing terminal, and to ensure control of the earth continuity between 

the exposed parts of the Assembly and protection circuits. In a switchgear, all exposed 

conductive parts of the Assembly to be connected with each other and with the protective 

conductor of the supply or via a ground wire to ground arrangement. 

The standard's requirements is important for the study if you think about starting to work with 

the earth in a switchgear, the questions about grounding to ensure safety, reliability, 

environmental safety and economical. 

By using a power supply and some measuring instrument can examine the resistance, and so 

that the standard says it should be checked that the various exposed conductive parts of the 

Assembly is effectively connected to the terminal for incoming external protective conductor, 

and the resistance in the circuit does not exceed 0.1 Ω at 10 A (AC or DC) from the unit. 

For development I used different theories and methods to develop and evaluate different 

concepts. Theories I have used is from the IEC 61439-1, my supervisor at Holtab Gordon 

Gunnarsson and Göran Ewing at Linnaeus University. 

With the help of theories and methods were done different resistance measurements in 

different places (points). By feeding 10 A (AC/DC) to the one point of earth bar and the head 

of the ground terminal and then measured with usual voltmeter that connected between the 

left and right sides of the earth bar. Finally calculated the resistance with the Ohms low, U= 

I*R and check the result if it fills the standard. Similarly made the other measurements. 

With the proposals on measurements developed and presented in this report can Holtab AB 

manufacture switchgear without using a connection cable between the main switch 

(apparatus) and the main earthing terminal. 
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Abstract 

Det här examensarbetet handlar om att ta fram nya utvecklings ide om att tillverka ett modern 

ställverk med mindre jordkablar, detta arbete gjordes på Holtab AB i Tingsryd. Syftet med 

detta är att beräkna resistansen genom att mata strömmen och mäta spänningen mellan de 

olika punkter/platser i ställverk  och med fullständigt mätning och beräkning måste 

resistansen bli under 0.1 Ω för att godkänna standarden och tillverka ett ställverk utan att 

koppla jordförbindelsekabeln mellan jordningsskena och apparaten som använts innan. 

 

Nyckelord: Resistansberäkning, spänningsmätning. 
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Förord 

 
Examensarbetet har varit väldigt intressant och roligt eftersom att jag har fått möjligheten till 

kreativitet och fritt tänkande. Jag har fått massor utav kunskap om hur ett ställverk uppbyggd 

och hur ett ställverk utvecklas i den moderna tiden, samt hur man projekterar och tänker när 

ett ställverk ska byggas. Arbetet kom till efter kontakt med min handledare Gordon 

Gunnarsson på Holtab AB då det fanns ett intresse om att detta projekt skulle undersökas. 

Jag vill rikta ett stort tack till Gordon Gunnarsson, utvecklingschef på Holtab AB som hjälpt 

mig med all teoretiska och praktiska biten i projektet och ett stort tack till min handledare 

Göran Ewing för all handledning jag har fått. Jag vill också tacka Samuel Svensson, på Holtab 

AB och examinator Ellie Cijvat på linneuniversitetet för den hjälp jag fått under arbetet. 
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1 Introduktion 

1.1 Företagsbeskrivning: [1],[2]. 

 
Holtab AB startade som ett familjeföretag år 1973 i småländska Tingsryd av Bengt Holmberg. 

Verksamheten var knuten till transformatorstationer och ställverk. Numera ägs företaget av 

sonen Anders Holmberg. 

År 2013 hade företaget en omsättning på cirka 305 miljoner SEK Och det genomsnittliga 

antalet anställda uppgick till 107 och företaget Holtab produceras över 2500 enheter varje år. 

Holtabs huvudkontor ligger i Tingsryd, därutöver finns två utländska försäljningskontor varav 

ett i Danska Kolding och ett i Finska Helsingfors. 

Holtab har haft en stadig tillväxt och är idag en av Nordens ledande tillverkare av 

transformatorstationer. I över 40 år har företaget hjälpt elkraftskunder över hela norden, och 

andra delar av Europa, med att bygga och inreda transformatorstationer och teknikhus. 

Holtab har vuxit och utvecklats tillsammans med deras kunder och idag är Holtab unika på 

marknaden när det gäller produkter, kompetens, samarbete och service. Genom de fyra 

verksamhetsområdena Energi, Förnybar Energi, Industri och Infrastruktur erbjuder företaget 

integrerade helhetslösningar. Energi: 

Holtab är totalleverantör till nordiska eldistributionsbolag när det gäller konstruktion och 

byggnation av nätstationer och lågspänningsställverk och bland deras samarbetspartners finns 

bolag som Vattenfall, E.ON och Skellefteå kraft. 

 

1.2  Förnybar Energi: 

Förnybar energi är ett stort affärsområde för Holtab, där de erbjuder kundspecifika lösningar 

så som fördelningsstationer, transformatorstationer, avgreningsskåp och Scada-byggnader. De 

har mångårig erfarenhet av att ta hand om vindkraften åt flera av landets ledande aktörer och 

deras stationer pryder vindkraftsparker och snurror över hela Norden. Bland deras 

samarbetspartner inom vindkraft finns bolag som Vattenfall, vindkraft, Enercon, Eltel 

Networks och siemens med flera. 

1.3 Industri: 
 

Bland deras kunder finns flera installatörer, bygg- och industriföretag. De hjälper med 

strömförsörjningen av såväl större industriella anläggningar som stora byggprojekt. De 

skräddarsyr ställverk, transformatorstationer och teknikhus till energikrävande processer 

och bygger och utrustar de anläggningar som behövs. De erbjuder alltifrån serviscentraler 
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och lågspänningsställverk till kompletta transformatorstationer och även mobila stationer 

som levereras komplett med monterad transformator. Bland deras samarbetspartners finns 

bolag som EKB och Linjemontage med flera. 

 

1.4 Infrastruktur: 

 
Holtab är en samarbetspartner till flera bolag inom språktrafik och erbjuder olika 

specialanpassade lösningar för tåg- och spårvagnstrafik. De levererar bland annat 

transformatorstationer och teknikhus till Trafikverket via samarbetspartners exempelvis 

Goodtech, Infranord och Strukton. Företaget är väl förtrogna med de högt ställda krav som 

spårbunden trafik ska uppfylla när det gäller drift och personsäkerhet, liksom kraven på 

funktionalitet som måste fungera med sekundprecision, trots stora påfrestningar. 
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2 Bakgrund: 

 

2.1.1 Vad är ett ställverk? 

Ställverk har krav från normer och standarder för den svenska marknaden, som måste 

uppfyllas. 

Ett ställverk är normalt den del i en anläggning där elektrisk energi samlas och fördelas. Där 

sker planerade kopplingar, automatiska bortkopplingar vid fel, mätning av elektrisk energi 

samt kommunikation med driftcentraler. Ställverken har något olika funktioner och utförande 

om de ingår i produktionsanläggningar, fördelningsstationer eller nätstationer.  

Ett ställverk ska uppfylla vissa krav på belastningsdata, säkerhet, tillförlitlighet mm. I de 

flesta fall ställs samlade krav på lågspänningsställverk, kontroll- och skyddsutrustning samt 

utrustning på lokalkraft. Ytterst gäller kraven hela överföringssystemet, dvs 

produktionsanläggningar, överföringsledningar samt transformator och kopplingsstationer. 

 

De väsentligaste synpunkterna vid planering av ställverk är: Enligt [3]. 

 Personsäkerhet 

 Driftsäkerhet  

 Kopplingsmöjligheter och översiktlighet, 

 Möjlighet till visuell övervakning, 

 Elektriska data: märk- och kortslutningsströmmar etc., 

 Enkla reläskydd och överskådlig övervakningsutrustning, 

 Möjlighet att göra anläggningsdelar tillgängliga för underhåll och transporter,  

 Möjlighet till framtida utbyggnad, 

 Arealbehov/markens beskaffenhet/hållbarhet/lutning, 

 Omgivningsförhållanden: temperatur, fuktighet, nedsmutsning, vind och is, 

 Inverkan på den yttre miljön, 

 Kostnader. 

 

 

2.1.2 Vad är Jordning (PE)? När används det? [4]. 

 

 

Processen för de anslutande metallorgan i alla elektriska apparater och utrustning till stora 

massan av jorden med en tråd med malt motstånd kallas Jordning. 

Termen jordningsorgan som förbinder nollpunkt försörjningssystem eller icke strömförande 

delar av den elektriska apparaten till den allmänna massan av jorden på ett sådant sätt att alla 

gånger en omedelbar urladdning av elektrisk energi sker utan fara.  

Skyddsjordning innebär att en elapparats ledande hölje förbinds med en särskild ledare, 

skyddsledare, till systemets jord. Skyddsledaren ansluts till centralens skyddsledarskena märkt 

 PE engelskt ord för (Protection Earth), som i sin tur är förbunden med systemets 
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neutralpunkt. Skyddsledaren ska alltid ha gröngul färg och får aldrig användas till annat än 

som skyddsledare. 

 

OBS! 

 Undvik att samtidigt vidröra en elapparat och jord/jordat föremål vid elfel. 

 Gröngul ledare får aldrig användas till annat än skyddsledare. 

 Fukt och dåliga anläggningar eller dåligt material leder ofta till svåra elolyckor. Var 

därför extra vaksam utomhus, i bad- och duschrum samt i utrymmen med betonggolv. 

 Vid misstanke om att en kabel är skadad, åtgärda felet omedelbart. 

Att jorda ett föremål innebär att man har en ledande förbindelse mellan anläggningsdel och 

jorden [5]. 

 

2.1.3   Mål och syfte för jordning: [6] 

Mål: 

 Ge en alternativ väg för felströmmen att flyta så att den inte kommer att äventyra 

användaren. 

 Se till att alla exponerade ledande delar inte når en farlig potential. 

 Behåll spänningen vid någon del av ett elektriskt system till ett känt värde för att 

förhindra överström eller överdriven spänning på apparater eller utrustning. 

 

Syfte: 

 För att rädda människoliv från fara för elektriska stötar eller dödsfall genom att 

använda en säkring d.v.s. att ge en alternativ väg för felströmmen att flyta så att den 

inte kommer att äventyra användaren. 

 För att skydda byggnader, maskiner och apparater vid fel dvs. att säkerställa att alla 

exponerade ledande delar inte når en farlig potential. 

 Att ge säker väg för att avleda blixt och kortslutningsströmmar. 

 För att ge skydd mot statisk elektricitet från friktion. 

 

2.1.4   Kvaliteter av god Jordning: 

 Det måste vara en låg elektrisk resistans. 

 Det måste vara en god korrosions beständighet. 

 Måste kunna avleda hög felström upprepade gånger. 

 

2.1.5  Material för jordning skall väljas och monteras så, att: [7] 

 

- Jordresistansens värde varaktigt motsvarar för anläggningen gällande säkerhetskrav. 

- Jordfelsström och läckström till jord kan flyta utan fara, särskilt med hänsyn till 

termiska, termomekaniska och elektromekaniska påkänningar, 
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- Materialen är tillfredsställande robust eller har extra mekanisk skydd med hänsyn till 

förväntad yttre påverkan. 

 

Yttre påverkan kan vara: 

 

 Omgivningstemperatur,  

 Förekomst av vatten,  

 Förekomst av damm eller främmande fasta föremål,  

 Mekanisk påverkan,  

 Förekomst av djur t.ex. gnagare,  

 Elektromagnetisk, elektrostatisk eller joniserade påverkan, 

 Åska, 

 Personens skicklighet – lekman, barn, handikappad, 

 Personens kontakt med jordpotential t.ex. inom trång ledande utrymmen, 

 Utrymning i nödsituationer, 

 Särskild risk för brand eller explosion vid tillverkning eller lagring av material, 

 Byggnadsmaterial, 

 Byggnads utförande. 

 

 

2.1.6   Jordning i ett ställverk: [8] 

Jordningen i ett ställverk kan ha olika uppgifter men avser främst den personliga säkerheten 

och för att skydda byggnader, maskiner och apparater vid fel av dvs. att säkerställa att alla 

exponerade ledande delar inte når en farlig potential. Den rena skyddsjordningens ändamål är 

att förhindra sådana elektriskt ledande delar i ett ställverk, som normalt icke 

spänningsförande, exempelvis stativ, isolatorfästen, transformatorkärl och maskinstommar, att 

anta farlig spänning till följd av överslag eller genomslag. 

För jordning i ställverk läggs jordledare, i regel med kopparlinor eller skenor, anslutna till 

jordtag, d.v.s. i marken nedgrävda jordningsplåtar eller nedslagna jordningsstänger. 

 

 

2.2 Syfte:  

Syfte med arbete är att avskaffa en jordförbindelse kabeln mellan apparat och 

huvudjordningsplint i ett ställverk och genom att följa kraven på standarden IEC 61439- 1 & 

2, i punkt 8.4.3.2.2 och förklarar hur en jordförbindelse kabeln slopa av och vilka teorier som 

krävs. För att få rätt minsta resistans som kan vara vanligt och ofarligt när ett elfel inträffar i 

ett ställverk så måste man godkänna resistans mellan varje exponerade ledande delar och 

huvudjordningsplint får inte överstiga 100 mΩ vid 10 A, AC/DC ström. Och för att få den 

uppsöka resistans i ställverk genom att mätta upp spänningen på olika exponerade delar av 

ställverk och sedan beräkna resistans med hjälp av Ohmslag. 
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2.3 Planering: 

Innan arbetet började på gick ett par möten med Gordon Gunnarsson utvecklingschef på 

Holtab där det diskuterades hur projektet skulle utformas och vad syftet var, samt vilka 

avgränsningar som skulle gälla. Efter mötena fortsattes det med rundvandring kring det 

berörda området på Holtab. Efter ett par veckor var projektet igång och fick all utrustningar 

som gällde undersökningen av ställverkets resistansmätningar. 
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3 Vad säger standarden IEC 61439-1 & 2: [9]   

 

3.1 Krav på jordkontinuitet enligt punkt 8.4.3.2.2: 

Alla kontakten mellan alla exponerande ledande delar av konstruktionen skall anses vara 

tillräcklig för att säkerställa jordkontinuitet för skyddskretsar. 

Dessa sammankopplingar kan åstadkommas antingen genom metall skruvförband, svetsning 

eller andra ledande anslutningar eller av en separat skyddsledare. 

Metoden för att kontrollera jordkontinuitet mellan exponerade ledande delar av 

sammanställningen och jordpotential ges i 10.5.2. 

 

3.2  Vad gäller för kontinuiteten i dessa anslutningar? 

 
1. När en del av utrustningen bort, till exempel för rutinmässigt underhåll, skyddskretsar 

(jordkontinuitet) för återstoden av församlingen skall inte avbrytas. 

Flexibla och böjliga metall ledningar får inte användas som skyddsledare om de är 

avsedda för detta ändamål. 

2. Dörrar, täckplåtar, gångjärn och liknande metall mot metall förbindningar anses vara 

tillräckliga för att säkerställa kontinuitet, förutsatt att ingen elektrisk utrustning som 

överskrider gränserna för klenspänning (ELV) är knutna till dem (<50V). 

Om apparaten med en spänning som överstiger gränserna för klenspänning är knutna till 

lock, dörrar eller täckplåtar ska ytterligare åtgärder vidtas för att säkerställa 

jordkontinuitet. Dessa delar skall vara försedda med en skyddsledare (PE), vars tvärsnitts 

area överensstämmer med tabell A, beroende på den högsta märkdrift strömmen Ie av 

apparaten bifogas eller om märkdriftström bifogade apparaten är mindre än eller lika med 

16 A, en ekvivalent elektrisk anslutning speciellt konstruerade och för detta ändamål 

kontrolleras (glidkontakt, gångjärn skyddas mot korrosion). 

Oskyddade ledande delar av en enhet som inte kan anslutas till skyddskrets genom 

fixeringsorgan skall vara ansluten till skyddskrets med en ledare vars tvärsnitts area väljs 

enligt tabell A i standarden 61439-1. 
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Tabell A (utdrag från standarden IEC 61439-1) tvärsnittsarea av koppar skyddsledare 

(8.4.3.2.2). 

Märkdriftström Ie 

A 

 

Minsta tvärsnitsarean av en 

skyddsledare 

mm2 

Ie    ≤    20 

 

   20    <    Ie     ≤   25 

 

   25    <     Ie     ≤   32 

 

   32    <     Ie     ≤   63 

 

                63    <      Ie            

 

Sa 

 

2.5 

 

4 

 

6 

 

10 

S är tvärsnittsarea (mm2). 

 

Vissa oskyddade ledande delar av en enhet som inte utgör en fara: 

- Antingen därför att de inte kan vidröras på stora ytor eller nås med handen,  

- Eller för att de är små (ca 50 mm*50 mm) eller så placerade att det utesluter all 

kontakt med strömförande delar, 

Behöver inte vara ansluten till skyddsledare. Detta gälla skruvar, nitar och namnskyltar. Det 

gäller även elektromagneter av kontaktor eller reläer, magnetiska kärnor av transformatorer, 

vissa delar av utsläpp, eller liknande, oavsett storlek. 

När löstagbara delar är försedda med en metall stödyta, skall dess yta anses vara tillräcklig för 

att säkerställa jordkontinuitet i skyddskretsar under förutsättning att trycket på dem är 

tillräckligt hög. 

3.3 Punkten (10,5,2) i standarden: 

Effektiv jordkontinuitet mellan de exponerade ledande delar av sammanställningen och 

skyddskretsen. 

Det ska kontrolleras att de olika exponerade ledande delar av sammanställningen är effektivt 

ansluten till terminalen för inkommande externa skyddsledare och att motståndet i kretsen inte 

överstiger 0,1 Ω. 

Kontrollen skall göras med hjälp av ett motstånd mätinstrument som kan driva en ström av 

minst 10 A (AC eller DC). Strömmen passerar mellan varje exponerad ledande del och 

terminalen för den externa skyddsledaren. Motståndet får inte överstiga 0,1 Ω (beräknas). 

 



 

9 
 

4 Lågspänningsställverk HMS: [10] 

 

Lågspänningsställverken kan förses med utgående grupper av typ: 

 Säkringslastfrånskiljare, Säkringsstorlek 000-3 

 Säkringslastbrytare, Säkringsstorlek 000-3 

 Lastbrytare, 400 – 630 A 

 Effektbrytare, 125 – 1600 A 

Märkdata lågspänningsställverk HMS 

 

Spänning: 

 

Isolationsmärkspänning: Ui 1000 V 

Märkspänning: Ue 690 V, 50 Hz 

 

Belastningsförmåga: 400 – 3200 A 

 

Kortslutningshållfasthet:  

Märkkortidsström: 40 KA, 50 KA, 63 KA 

Märkstötström: 84 KA, 105 KA, 137 KA 

Kapslingsklass: IP20 

 

Normer och föreskrifter 

Uppfyller i tillämpliga delar fordringarna enligt 

 SS-EN 61439-serien. 
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Figur.1a  

 

 

Figur.1b  
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Figur.1a, b Visar måttskiss av ställverk [11]. 
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4.1 Uppställning av ställverk: [12] 

 

Ställverk ska bultas mot vägg genom hålen i de markerade fästvinklarna A samt B eller C. vid 

placering på golv krävs en jämn golvyta och att ställverksgavlar upptar största 

viktbelastningen. Ställverksgavlarnas undersida är förberedda med hål för bultning direkt i 

golv D. 

 

 

Figur.2 Visar hur ett ställverk placeras. 
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5 Mätningar: 

 
Arbetet började genom att först och främst bekanta sig någorlunda med ställverk och 

reläprovare (Megger Freja 400) som jag ställde strömmen via skärmen 10 A DC/AC och 50 

HZ frekvensen vid AC matning. Arbetet fortskred genom att utföra den sökta resistansen 

genom att mäta upp spänning på olika platsen av ställverk. 

Därefter dokumenterades varje mätnings värde genom att införas i tabellen om den gick till 

rätt resultat. Om den inte gjorde det så skrevs en anteckning in på vanligt A4 papper.  

Utrustningen som jag hade under arbetsgång var bra och utan några var de bekanta mig från 

tidigare laboratorier arbete. Då det kan visa sig vara viktigt att hitta rätt utrustning till att få 

rätt mätning. 

 

Följande mätningar är genomförda: 

 

5.1 Mätning mellan vänster och höger kant av skena. 

5.2 Mätning mellan jordskena och huvudbrytare. 

5.3 Mätning mellan huvudbrytare och vertikal nedre vänster hörna av zinkplåt. 

5.4 Mätning mellan jordskena och nedre vänster hörna av zinkplåt. 

5.5 Mätning mellan huvudbrytare och nedre vänster hörna av zinkplåt. 

5.6 Mätning med två olika långa jordkablar. 

5.7 Mätning mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt. 

5.8 Mätning mellan huvudbrytare och stativ. 

5.9 Mätning av resistans när huvudbrytarens bultar är lösa. 
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5.1 Mätning mellan vänster och höger kant av skena: 

 
Mätningen började genom att testa om all utrustningar fungerade och sedan fortsatt med att 

mäta upp spänning på de olika metallbyggda av ställverk. Första mätning var mellan vänster 

och höger kant av jordskena. Mätningen ges rimligt svar och enligt standarden resistans som 

beräknades fyllde krav av IEC 61439-1 att resistansen bör inte överskridas 0,1 Ω (ohm). 

Beräkningen gjordes med vanligt ohms lag:  

U= R*I (V) 

 

Tabell 1: Visar resultat av resistansmätning mellan vänster och höger kant av jordskena utan 

och med jordförbindelse kabel mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC 

utan 

jordförbindelse 

DC 

med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad i 

%  

AC 

U = 0,06 V 0,10 V 0,05 V 0,10 V 17 0 

I = 11,0 A 10,3 A 11,1 A 10,4 A - - 

R = 5,4 mΩ 9,7 mΩ 4,5 mΩ 9,6 mΩ 17 1 

 

Resistans R= 5,4 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

  

Figur.3 Visar mätningen mellan vänster och höger kant av jordskena. 
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5.2  Mätning mellan jordskena och huvudbrytare: 

Andra mätning var mellan jordskena och huvudbrytare. Huvudbrytaren har ett hål för att 

skruva fast skyddsjord på bak sidan som visar i bilden nedan: 

Med andra mätningen ökade resistansen lite grann om man jämför med den första, men 

avståndet mellan apparat och skena är lite längre än avståndet i det första testet mellan vänster 

och höger kant av skena och det kan vara orsaken till det. Annars uppfyllde den här 

mätningen kraven av IEC 61439- 1. Skillnaden mellan första och den andra resistans mätning 

var mellan 25 – 28 %.  

 

Tabell 2: Visar resultat av resistansmätning mellan jordskena och huvudbrytare utan och 

med jordförbindelse mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC  

utan 

jordförbindelse 

DC  

med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad i 

%  

AC 

U = 0,08 V 0,10 V 0,07 V 0,10 V 13 0 

I = 11,1 A 10,3 A 11,1 A 10,3 A - - 

R = 7,2 mΩ 9,7 mΩ 6,3 mΩ 9,7 mΩ 13 0 

 

 

Resistans R= 7,2 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

  
Figur.4 Visar mätning mellan jordskena och huvudbrytare. 
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5.3 Mätning mellan huvudbrytare och vertikal nedre vänster hörna av zinkplåt: 

Arbetet fortskred på samma sak med tredje mätning, mät punkterna var mellan huvudbrytare 

och vertikal nedre vänster hörna. Den är zinkplåt som stod vertikalt nere på ställverk som 

visar med pilen i den nedre vänster hörna i figur 3. Och med jämförelse mellan den och den 

första uppmätningen så blev skillnaden ca 25 – 28 %.   

 

Tabell 3: Visar mätning mellan huvudbrytare och vertikal nedre vänster hörna utan och med 

jordförbindelse mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC  

utan 

jordförbindelse 

DC  

Med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad i 

%  

AC 

U = 0,08 V 0,26 V 0,07 V 0,23 V 13 12 

I = 11,1 A 10,3 A 11,1 A 10,4 A - - 

R = 7,2 mΩ 25,2 mΩ 6,3 mΩ 22,1 mΩ 13 12 

 

Resistans R= 7,2 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

  
        Figur.5 Visar mätning mellan huvudbrytare och vänstra kanten på zinkplåt. 

 

 

Vertikal 

vänster 

kant 
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5.4  Mätning mellan jordskena och nedre vänster hörna av zinkplåt: 

Resultatet vid den fjärde resistansmätningen var bra och ger liknande resultat som den första 

mätningen. Den informerade att jordkopplingen mellan de två material är starkt. 

Resistansskillnaden vid den första mätning och den fjärde blev mellan 0 – 10 %. Möjligtvis 

att en kort förbindelse med en grov kopparkabel mellan skenan och zinkplåten kan förstärka 

jordningen. ”Grovförbindelse kabeln” ses ut som i figur 18, under bilagor längre ned. 

Tabell 4: Visar resultat av resistansmätning mellan jordskena och nedre vänster hörna utan 

och med jordförbindelse mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC  

utan 

jordförbindelse 

DC  

med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad i 

%  

AC 

U = 0,06 V 0,11 V 0,05 V 0,10 V 16 9 

I = 11,1 A 10,3 A 11,1 A 10,3 A - - 

R = 5,4 mΩ 10,7 mΩ 4,5 mΩ 9,7 mΩ 16 9 

Resistans R= 5,4 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

       
Figur.6 Visar mätning mellan jordskena och vänstra kanten på zinkplåt. 
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5.5 Mätning mellan huvudbrytare och nedre vänster hörna av zinkplåt: 

Resistansmätningen skiljs med cirka 40 % när man jämför mätningen mellan huvudbrytare 

och nedre vänster hörna av zinkplåt med den första som är mellan vänster och höger kant av 

jordskena. Det är resistansmätning i det femte testet som det står i tabell 5, annars kraven i 

standarden IEC 61439 – 1 är uppfylld med detta test. 

Tabell 5: Visar resultat av mätning mellan huvudbrytare och nedre vänster hörna av zinkplåt 

utan och med jordförbindelse mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC  

utan 

jordförbindelse 

DC  

med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad 

i % 

AC 

U = 0,10 V 0,23 V 0,10 V 0,20 V 0 13 

I = 11,1 A 10,3 A 11,1 A 10,4 A - - 

R = 9,0 mΩ 22,3 mΩ 9,0 mΩ 19,2 mΩ 0 14 

Resistans R= 9,0 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

    
Figur.7 Visar mätning mellan huvudbrytare och nedre vänstra zinkplåt. 
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5.6  Mätning med två olika långa jordkablar: 

Avståndet och tjockleken av kablar, skenar, plåtar, linor osv, spelar stor roll i den elektriska 

Ledningar och utrustningar. I den här resistansmätningen av ställverk provade resistansen 

mellan två lika tjocka förbindelsekablar som har olika längd för att få veta hur mycket en 

förbindelse kabel påverkar ett ställverk och resultatet visas nedan. Mätningar enligt bilaga 1: 

Tabell 6: Visar resultat av resistansmätning i de två kablarna i figur 6. 

 

1 meter kabel 2.6 meter kabel 

I = 5 A (DC) 5 A (DC) 

U = 3.4 mv 7.3 mv 

R = 0.7 mΩ 1.5 mΩ 

  
Figur.8 Visar 1 meter och 2.6 meter kablar. 
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5.7 Mätning mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt: 

I den sjätte resistansmätningen mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt blev lite större 

resistans om man jämföra det med den första mätning och det skiljs mellan 20 – 40 %, och 

kraven från standarden är med god marginal uppfylld. 

Tabell 7: Visar resultat av resistansmätning mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt 

utan och med jordförbindelse mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC  

utan 

jordförbindelse 

DC  

med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad i 

%  

AC 

U = 0,10 V 0,12 V 0,06 V 0,10 V 40 17 

I = 11,0 A 10,3 A 11,1 A 10,4 A - - 

R = 9,1 mΩ 11,6 mΩ 5,4 mΩ 9,6 mΩ 41 17 

 

Resistans R= 9,1 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

 
Figur.9 Visar mätning mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt. 
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5.8  Mätning mellan huvudbrytare och stativ: 

Den sista resistansmätningen av de olika totala punkterna (platserna) var punkterna mellan 

huvudbrytare och stativ som ser i bilden nedan. Huvudbrytaren satt och fast skruvad med två 

M8 bultarna på den zinkplåt stativ. Med det relativt resultat den här mätningen uppfyllde 

standardens IEC 61439 – 1 krav. 

Tabell 8: Visar resultat av mätning mellan huvudbrytare och stativ utan och med 

jordförbindelse mellan huvudbrytare och skyddsjordningsplint. 

 

DC  

utan 

jordförbindelse 

AC  

utan 

jordförbindelse 

DC  

med 

jordförbindelse 

AC  

med 

jordförbindelse 

Skillnad i 

%  

DC 

Skillnad i 

%  

AC 

U = 0,10 V 0,16 V 0,07 V 0,15 V 30 6 

I = 11,0 10,3 A 11,1 A 10,3 A - - 

R = 9,1 mΩ 15,5 mΩ 6,3 mΩ 14,6 mΩ 31 6 

Resistans R= 9,1 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

 
Figur.10 Visar mätningen mellan huvudbrytare och stativ. 

 

 

 

Huvudbrytare

ABB SACE 

Emax 2,3- pol 

1600A stativ 
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5.9 Mätning av resistans när huvudbrytarens bultar är lösa: 

En resistansmätning mellan huvudbrytare och nedre vänster hörna av zinkplåt gjorde när 

huvudbrytarens två M8 bultarna är lösa, och resultatet ändras inte så mycket om man jämföra 

det med det femte uppmätningen av resistans mellan huvudbrytare och nedre chassit, eftersom 

huvudbrytaren är tung och ger därför god kontakt mot stativets montageplåt i Aluminiumzink, 

förmodligen är därför resultatet inte påverkas. Procentuell skillnad mellan de blev mellan 0 – 

16 % och kravet uppfylls. 

Resistans R= 9,0 mΩ < 100 mΩ (Normen). 

 
Figur.11 Visar huvudbrytarens bultar. 

Tabell 9: Visar resultatet av mätning mellan huvudbrytare och nedre vänster hörna av 

zinkplåt när bultarna är lösta. 

 

DC AC 

U = 0,10 V 0,24 V 

I = 11,1 A 10,4 A 

R = 9,0 mΩ 23,1 mΩ 

 

Huvudbrytarens 

bultar 
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6 Besparingar: 

En ekonomisk vinst kan göras av företaget då man helt kan utesluta skyddsutjämningsledare 

mellan huvudbrytare och huvudjordningsplint/punkt i ställverket. Besparingen är CU-linor 

kabelskor bult-mutter och brickor samt energi och resurser för montering. 

 

7 Avslutande diskussion:  

Som sagt med detta arbete kommer företaget att kunna vinna ekonomisk att tillverka detta 

ställverk. Det betyder att tillverka ett sådant ställverk med standarden IEC 61439-1 och 

jordförbindelse kabeln mellan huvudbrytare och huvudjordningsplint kan avskaffa. 

Att genomföra projektet har varit intressant och lärorikt. Jag har fått se en del utrustning jag 

inte har sett förut. 

Genom de alla resistansberäkningar som gjordes märkte jag att förbindelse kabeln mellan 

huvudbrytare och huvudjordningsskena spelar ingen roll i den metallbyggda ställverk och 

skillnaden av resistans mellan de två mätningar med och utan kabelförbindelse är nästan 

samma. 

Diagrammet visar alla resistansberäknings resultat. 

 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Mätning
1

Mätning
2

Mätning
3

Mätning
4

Mätning
5

Mätning
6

Mätning
7

Mätning
8

Resistans i (mΩ) 

Resistans i (mΩ) 
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Mätningarna 5 – 8 gav sämre värde om man jämföra det med de första fyra mätningarna i det 

resistans beräkningen, t.ex. mätning 6 mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt, och 

resistansen blev 9.1 mΩ < 100 mΩ (IEC 61439-1). 

  
Figur.12 Visar mätningen mellan vänster och höger kant av nedre zinkplåt. 
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9 Bilagor 

Resistansmätning av grova kablar med resistanser på ca 1 mΩ. Grova kablar var en 

kopparleda 1 & 2.6 meter långa och kabelns omkrets är 35mm. 

Omkrets = 2π*r 

r = Omk/(2π) 

Areankabel = π*r2 

 

Resistansmätning av kabel gjordes i linneuniversitet laborator salen med hjälp av några 

utrustningar som voltmeter, amperemeter, vridmotstånd och spänningsaggregat. 

Mätningen sker genom de tre olika kablar på fyra olika sätt och följande mätningar 

genomförda: 

 9.1 Mätning av 1 meter jordkabel. 

 9.2 Mätning av 1 meter jordkabel med kabelskor. 

 9.3 Mätning av 2.6 meter jordkabel. 

 9.4 Mätning av sammankopplade 1 & 2.6 meter jordkablar. 
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9.1 Mätning av 1 meter jordkabel: 

Första mätning var med en 1 meter kabel som har arean 95 mm2 utan kabelskor på ändar. 

Kabeln har en koppar ledare. [13] 

Kopplingssätt ser så ut nedan att jag matade en ända kant av kabeln med 5 A strömmen från 

spänningskälla genom amperemeter och andra ändan matade från vridmotstånd och 

vridmotstånden serie kopplade med spännings aggregat samt voltmeter kopplade på kabelns 

båda sidor. Så voltmetern visade spänningen och resistansen beräknades med hjälp av ohms 

lag R = U/I. Resultatet ges nedan i tabell 10. 

 
Figur.13 Visar 1 meter jordkabel och kopplingsschema. 

Tabell 10: Visar resultat av resistansmätning av 1 meter kabel. 

 

DC AC 

I = 5 A 5 A 

U = 5 mv 5.2 mv 

R = 1.0 mΩ 1.0 mΩ 

 

9.2 Mätning av 1 meter jordkabel med kabelskor: 

Mätningen av samma kabel och har kabelskor på ändar ger lite mindre resistans än den som 

inte har och det skiljs med ca 30 %. 

Tabell 11: Visar resultat av resistansmätning av jordkabel med kabelskor. 

 

DC AC 

I = 5 A 5 A 

U = 3.4 mv 3.3 mv 

R = 0.7 mΩ 0.7 mΩ 
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9.3 Mätning av 2.6 meter jordkabel: 

Den tredje mät sätt var med den långa kabel 2,6 meter. Kopplings metod var samma som 

första testet. Med detta test ökade resistans med ca 33 % om man jämför med första mätvärde 

och resistans blev 1,5 mΩ. Det är på grund av längden och som sagt tidigare längden och 

tjockleken spelar stor roll i resistans fundamental. 

 

Tabell 12: Visar resultat av resistansmätning av 2.6 meter jordkabel. 

 

DC AC 

I = 5 A 5 A 

U = 7.3 mv 8.2 mv 

R = 1.5 mΩ 1.6 mΩ 

 

9.4 Mätning av sammankopplade 1 & 2.6 meter jordkablar: 

 
Sista mätningen var på de sammankopplade av två olika långa kablar så att kabelns längd blev 

3.6 meter lång och resistans på de sammankopplade kablarna blev så här att resistans ökade 

med ca 56 % om man jämför med den första 1 meter kabel och ca 69 % med andra 1 meter 

kabel som har kabelskor och ca 30 % skiljs med den 2.6 långa kabel. Tabellen och figuren 

visar nedan. 

 

Tabell 13: Visar resultat av resistansmätning av 2.6 meter jordkabel. 

 

DC AC 

I = 5 A 5 A 

U = 10.6 mv 11.4 mv 

R = 2.12 mΩ 2.28 mΩ 

 
Figur.14 Visar sammankoppla av 2,6 och 1 meter kablar. 
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10 Figurer:  

  

Figur 15: Visar Reläprovare MEGGER FREJA 403. 
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Figur 16: Visar en Agilent U1272A True RMS multimeter och AC/DC 

strömtång. 
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Figur 17: Visar huvudbrytare                                 Figur 18: Visar märkdata skylt. 

ABB SACE Emax 2,3- pol 1600A. 

 

  

Figur 19: Visar grov koppar jordningskabel mellan jordningsplint(kopplas från 

jord) och skena. 
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Figur.20: Visar materialen spänningsaggregat och vridmotstånd. 

 

 
Figur.21: Visar kabelskon.   
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