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EXAMENSARBETE 

 i 

Utvärdering av elektriska fördelningssystem i 

medicinska utrymmen 

Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts genom ÅF Industry i Trollhättan. Syftet med arbetet är att 

jämföra två elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen. I sjukhusmiljöer är 

tillgängligheten av elförsörjning av största vikt. Spänningsbortfall för livsuppehållande 

utrustning kan få förödande konsekvenser för berörd patient. Svensk standard förespråkar 

TN-S-system gentemot den europeiska standarden som anser att IT-system är mest 

lämpligt i dessa utrymmen. Genom att belysa dessa två systems för- och nackdelar kan ett 

samlat underlag sammanställas som senare används som beslutsunderlag för framtida 

kunder. Examensarbetet exemplifieras på Östra sjukhuset där befintligt IT-system skall 

uppgraderas. 

Skillnaden mellan dessa två fördelningssystem är deras förbindelse med jordpotential. TN-

S-system har direkt förbindelse med jord jämfört med IT-system som är helt eller delvis 

isolerat från jord. Jordfel i TN-S-system kan generera höga felströmmar vilket kan jämföras 

med IT-system där minimal felström uppstår vid isolationsfel. IT-system och dess 

isolationsövervakningssystem kan dock anses som mer komplext jämfört med TN-S som 

är ett vanligare och mer vedertaget fördelningssystem i Sverige. 

Rapporten konstaterar att IT-system har en stor fördel gentemot TN-S-system. 

Anledningen är att eventuella jordfelsströmmar i TN-S-system kan bli så pass höga att 

säkring eller jordfelsbrytare riskerar frånkoppla fördelningssystemet. Denna problematik 

existerar inte i IT-system då endast små felströmmar uppstår vid isolationsfel. 

Rekommendationen är att bestycka dessa utrymmen med IT-system med tillhörande 

isolationsövervakning. Denna tekniska lösning medför tillfredsställande person- och 

patientsäkerhet med avseende mot elsäkerheten. 
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BACHELOR’S THESIS 
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Investigation of electric distribution systems in medical 

areas 

Summary 

This bachelor thesis has been carried out at AF Industry. The purpose of the thesis is to 

compare two electric distribution systems for medical areas. In medical areas the availability 

of electric power always has to be maintained. Power failure of life supporting equipment 

will generate major risks to the patient in question. Swedish standard promotes TN-S-

systems compared to the European standard that promotes IT-systems for medical areas. 

By comparing the advantage and disadvantage of these two systems there can be a 

complete report compiled, which purpose is to be used to support decision making for 

future customers. This bachelor thesis will be exemplified in Östra sjukhuset where existing 

IT-systems will be upgraded. 

The basic difference between these two electric power systems is their connection to earth. 

TN-S-systems has direct connection to earth compared to IT-systems that has none or 

partially connection with earth. Earth fault in TN-systems can generate major current 

compared to IT-systems where isolations fault generates minimal current. However IT-

systems and their isolation monitoring systems might appear as a more complex system 

compared to TN-S which is a more accepted system in Sweden. 

The report states that IT-systems has major advantage against TN-systems. The reason is 

that potential earth fault currents in TN-S-systems might end up disconnecting the fuse or 

residual current breaker of affected distribution system. This issue doesn’t exist in IT-

systems where minor fault current is generated from isolation fault. Therefore the 

recommendation is to equip these medical areas with IT-systems and the associated 

insulation monitoring systems. This technical solution provides adequate safety for both 

personal and patients regarding to electrical safety. 
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Nomenklatur 

 Elektrisk isolation:   Material eller medium som avskiljer utsatta delar  
från spänningssatta delar. 

 IEC:    ” International Electrotechnical Commission” 

 Intrakardiell tillämpning:   Tillvägagångssätt där elektriska ledare placeras i  
hjärtat eller kan komma i kontakt med hjärtat. 

Till exempel pacemaker eller EKG-elektroder. 

 IT-system:   Elektriskt fördelningssystem som är helt eller 
delvis isolerat från jordpotential. 

 N-ledare:   Ledarens utgör endast återledarfunktion. 

 PE-ledare:  Ledarens utgör endast skyddsfunktion. 

 PEN-ledare:  Gemensam ledare med skydds- och  
återledarfunktion. 

 TN-system:   Elektriskt fördelningssystem som har direkt  
förbindelse med jordpotential. 

 TT-system:  Elektriskt fördelningssystem som har direkt  
förbindelse med jordpotential. Utsatta delar 

ansluts dock genom en lokal anslutning till 

jordpotential. Denna anslutning är helt 

oberoende av fördelningssystemets jordning. 

 Utsatt del:  Ledande del som vid elektriskt fel kan anta farlig  
  beröringsspänning. 

 Vagabonderade strömmar Ström som tar annan väg än återledaren, till  
exempel via ett vattenrör. 
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1 Inledning 

ÅF startades år 1895 i Malmö, namnet är en förkortning för Ångpanneföreningen. 

Syftet med företaget var besiktning av värmepannor, detta för att förhindra olyckor 

och haverier inom branschen. ÅF är idag ett globalt konsultbolag som inriktar sig på 

tekniska lösningar inom infrastruktur, industri, energi med mera. ÅF AB är ett 

börsnoterat företag uppdelat i fyra divisioner, Industry, Infrastructure, Technology 

och International. Cirka 7000 personer är inställda inom koncernen och företaget har 

kontor i drygt tjugo länder runt om i världen.[1]  

Examensarbetet utförs på avdelningen Elkraft i Trollhättan. Sektionen utför 

konsultuppdrag främst inom elektriska fördelningssystem till exempel, konstruktion, 

idrifttagning, mätningar analys, simuleringar med mera. Avdelningen utför ofta 

helhetslösningar för kunden, där utredning, konstruktion och idrifttagning 

innefattas.[1]  

1.1 Bakgrund 

I sjukhusmiljöer är tillgängligheten av elförsörjning av största vikt. Spänningsbortfall 

för livsuppehållande utrustning kan få förödande konsekvenser. Sveriges sjukhus har 

olika filosofier vad gäller systemjordning för fördelningssystemet. Det två 

fördelningssystem som används i känsliga utrymmen som till exempel operationssalar 

är IT- eller TN-S-system. Den stora skillnaden är fördelningssystemets förbindelse 

med jord. IT-system är helt eller delvis isolerat från jord till skillnad mot TN-S-system 

som har direkt förbindelse med jordpotential. Isolerade system kan i regel drivas med 

enpoligt jordfel till skillnad mot direktjordade system. Isolerade system kan anses 

olämpliga då övervakningen av systemet i vissa fall är svårhanterlig.[2][4]  

Svensk standard SS 437 10 02, Elinstallationer i byggnader, Medicinska utrymmen, 

rekommenderar direktjordat system men ger viss möjlighet till användning av isolerat 

system i sjukhusmiljöer. Till skillnad från svensk standard förespråkar den europeisk 

standard IEC-60364-7-710 användning av IT-system i dessa miljöer.[2] Dessa systems 

fördelar och nackdelar behöver utvärderas för att ge ett samlat underlag vid eventuella 

ombyggnationer, uppgraderingar eller nybyggnationer av elsystem i sjukhusmiljöer.[2] 

Frågeställningen exemplifieras på Östra sjukhuset där befintligt IT-systemet skall 

byggas om och uppgraderas. Detta projekt kommer i sin tur generera erfarenhet och 

kunskap gällande IT-system i medicinska utrymmen, både i ett praktiskt och teoretiskt 

perspektiv.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att genom utvärdering och jämförelse belysa dessa två systems 

för- och nackdelar vad gäller jordfelsproblematik. Detta skall senare ligga till grund 
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som underlag som kan användas vid framtida ombyggnationer av sjukhusmiljöer. 

Målet är att underlaget skall kunna presenteras för eventuella kunder och ge en samlad 

bild om de respektive systemens uppbyggnad samt deras styrkor och svagheter. 

Delmål i projektet: 

 Teoretisk fördjupning i de elektriska fördelningssystemen IT- och TN-S 

 Sammanställning och utvärdering av fakta och information angående 
ombyggnationen på Östra sjukhuset 

 Analysering och jämförelse mellan IT- och TN-S-systemens egenskaper med hjälp 
av införskaffad information angående ombyggnationen på Östra sjukhuset 

 Färdigställning av ÅF:s underlag i form av en rapport 

1.3 Översikt över tidigare arbeten 

Examensarbetet ”Analys av fördelningssystem för bostadshus” utfört av Johan Larsson för 

Umeå Universitet, analyserar fördelningssystem i bostadshus genom mätningar och 

analyser. Syftet är att identifiera behovet av kompletterande skyddsutjämningssystem 

för bostadshus. Rapporten redogör den tekniska uppbyggnaden av TN-system i ett 

praktiskt och teoretiskt perspektiv. Dessa aspekter har kunnat appliceras i denna 

rapport, detta för att ge grundläggande förståelse för TN-systems för- och 

nackdelar.[3] 

1.4 Avgränsningar 

Inköpspris och eventuella rabatter för utrustningen kommer inte att beaktas i denna 

rapport, utan enbart de tekniska detaljerna. Enbart IT- och TN-system kommer att 

presenteras. TN-S-system kommer endast att studeras på ett teoretiskt plan till 

skillnad mot IT-system då arbetet utformas efter beställarens krav. Östra sjukhusets 

krav är i detta fall en uppgradering av befintligt IT-system. Befintliga UPS:er kommer 

att återanvändas vilket medför att UPS-teknik inte presenteras i rapporten. 

Kabeldimensionering, utlösningsvillkor och eventuella matningar kommer inte att 

deklareras i rapporten utan endast fördelningssystemet i huvudsak. 

1.5 Tillvägagångssätt 

Fördjupningen av IT- och TN-system kommer att presenteras i rapporten detta för 

att läsaren skall kunna följa projektets röda tråd. Enpoliga jordfel kommer att 

presenteras samt symmetriska komponenter kommer att belysas i ett grundläggande 

perspektiv. Ekvationer och teoretiska modeller kommer att hämtas från relevant 

litteratur. 

Identifiering av fördelningssystemens för-och nackdelar kommer att studeras, vilket 

även kommer att exemplifieras med ombyggnationen på Östra sjukhuset. Mätningar, 
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inställningar, protokoll och beräkningar deklareras i rapporten. Slutsatser och resultat 

kommer att baseras på införskaffad fakta och information efter avslutat arbete på 

Östra sjukhuset. 

2 Elektriska fördelningssystem 

Det finns en rad olika elektriska fördelningssystem. De två som avses jämföras är TN- 

och IT-system för växelströmsnät. Ett elektriskt fördelningssystem kännetecknas 

bland annat genom sin förbindelse med jordpotential. Allmänna anläggningar har som 

krav att utformas i TN-utförande, detta innebär att systemets nolledare har direkt 

förbindelse med jord i transformatorns nollpunkt. Ett IT-system har i regel ingen 

förbindelse med jord, detta system används ofta i processindustrier och 

sjukhusmiljöer.[4] 

2.1 Systemjordning 

Elnät i Sverige matas oftast från transformatorns sekundärlindning. Utformningen på 

denna lindning är i regel Y-koppling. Systemjordningens utförande deklarerar 

huruvida nollpunkten jordas, detta kan till exempel utföras med direkt förbindelse 

med jord eller via en högohmig impedans. Direkt förbindelse med jord ger sin tur en 

snabb felbortkoppling vid eventuellt jordfel Direktjordade nät genererar ofta höga 

jordfelsström under ett kort ögonblick.[4] Allmänna nät skall alltid vara direktjordade 

och ha en spänning på 230 volt mellan fas och nolledare samt 400 volt mellan 

fasledarna.[3] 

2.2 Bokstavskombinationernas förklaring 

Elinstallationsreglerna deklarerar de olika fördelningssystemen som används in 

Sverige. De godkända systemen är TN-C, TN-C-S, TN-S, IT och TT. De faktorer 

som beaktas är systemens spänningsförande ledare samt systemjordningens 

uppbyggnad. Nedan presenteras de bokstavskombinationer som används för 

respektive fördelningssystem.[5] 

Första bokstaven deklarerar huruvida fördelningssystemet är anslutet till jord 

 T = En punkt i ett fördelningssystem har direkt förbindelse med jordpotential 

I = Fördelningssystemet är helt eller delvis isolerat från jordpotential, till exempel 
via en impedans 

Andra bokstaven deklarerar huruvida utsatta delar är anslutna till jord 

 T = Utsatta delar är anslutna direkt till jordpotential oavsett fördelningssystemets 
förbindelse till jordpotential 

 N = Utsatta delar har direkt förbindelse med fördelningssystemets jordpunkt 
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Eventuella bokstäver deklarerar hur noll- och skyddsledaren är framdragna 

 S = Noll- och skyddsledare är separerade, vilket benämns N- och PE-ledare 

 C = Noll- och skyddsledare är av samma ledare, så kallad PEN-ledare 

 C-S = Noll- och skyddsledaren separeras i elcentralen [5] 

2.3 TN-S-system  

TN-S-system består av fem ledare från transformator till kund. PE- och N-ledaren är 

helt separerade från varandra hos förbrukaren och sammankoppling sker i 

transformatorns nollpunkt.[5] En fördel med TN-S-system är att vagabonderande 

strömmar minimeras, detta på grund av att jord och nolledare är helt separerade från 

varandra hos förbrukaren. Detta system används framför allt för allmän kraft, till 

exempel hushåll och kontor, se Figur 1.[3] 

 

Figur 1 Principiell uppbyggnad av ett TN-S-system. 

2.4 TN-C-system 

I TN-C-system är skyddsfunktionen och återledarfunktionen en och samma ledare, så 

kallad PEN-ledare, detta från transformatorn till huvudcentralen. I centralen separeras 

nolledare och skyddsledare ut till lasterna, då benämns systemet TN-C-S, se Figur 2. 

Anledningen är att kunna ansluta skyddsjord separat till utsatta delar hos lasterna.[3] 

Rena TN-C-system används inte i allmänna miljöer då gruppledningar alltid måste 

bestyckas med separat skyddsjord, så kallad PE-ledare.[5] 
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Figur 2  TN-C-system som sedan övergår till TN-C-S i centralen. 

2.5 PEN-ledaravbrott 

Ett mycket allvarligt fel som kan inträffa i TN-C-system är så kallat PEN-ledaravbrott. 

Felförloppet kan medföra spänningssättning av utsatt del, denna spänning kan uppgå 

till 230 volt. Detta fel kommer inte detekteras av varken jordfelsbrytare eller säkring. 

Anledningen är att skyddsledaren kommer att anta samma potential som den matande 

fasen till lasten. Strömmen kan inte gå tillbaka till transformatorns nollpunkt och 

kommer därför att ta vägen via nollskruven genom skyddsledaren och spänningssätta 

utsatt del, se Figur 3.[6] 

 

Figur 3  Avbrott i PEN-ledaren i ett TN-C-system, vilket medför farlig spänningssättning av utsatt 
del. 

Dessutom uppstår risken att enfaslaster matas med huvudspänning. Anledningen är 

att nolledaren kommer blir en förlängning av fasledaren genom lasten. Resterande 

enfaslaster kommer då, i värsta fall anta 400 volt beroende på lastfördelningen på hela 

fördelningssystemet.[6] 

TN-S-system har en stor fördel jämfört med TN-C-system i ovan nämnt felfall. Här 

kallas felet neutralledaravbrott eller nollfel. Anledningen är, som tidigare nämnts att 

skydds- och nolledare är separerade från varandra. Vid ett eventuellt nollfel kommer 
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utsatta delar inte anta farlig beröringsspänning. Detta beror på att strömmen inte kan 

ta vägen ut i skyddsledaren, då nollskruven inte används.[6] 

En spänningshöjning upp till 400 volt kan fortfarande förekomma i TN-S-system. 

Anledningen är att nolledaren kommer anta samma potential som fasledaren. 

Resterande grupper kan få en spänningshöjning från 230 till 400 volt. Apparater som 

säljs idag skall ur personsäkerhetssynpunkt vara godkända för detta felfall, dock kan 

apparaternas funktion förstöras vid en eventuell spänningshöjning, se Figur 4.[6]  

 

Figur 4  Nollfel i ett TN-S-system vilket kan medför en spänningshöjning från 230 till 400 volt. 

2.6 Beröringsspänning  

Ett eventuellt jordfel i TN-C-system kan medföra en spänningssättning av utsatt del 

till 115 volt. Detta sker på grund av spänningsdelningen som sker mellan två lika långa 

ledare. Felet på berörd gruppledning skall frånkopplas inom 0,4 sekunder med hjälp 

av ledningsskyddet. Beroende på fas- och PEN-ledarens impedans sker en 

spänningssättning av utsatt del till dess att aktuellt skydd har kopplat bort felet, se 

Figur 5.[3][6] 

 

Figur 5  Spänningsdelning vid fel i berörd apparat. Detta medför spänningssättning av utsatt del till 
dess att berört skydd frånkopplat felet. 
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2.7 IT-system 

Ett IT-system skiljer från ovan nämnda fördelningssystem då neutralpunkten är helt 

eller delvis isolerat från jordpotential, oftast via en högohmig impedans. En fördel 

med systemet är att minimal felström uppstår vid ett eventuellt isolationsfel. Den 

felaktiga fasen kommer att anta jordpotential. Farlig spänningssättning av utsatta delar 

minimeras till ofarliga nivåer i detta fördelningssystem. Vid ett jordfel kan driften för 

känslig utrustning fortsätta utan avbrott och ett eventuellt isolationslarm initieras. IT-

systemet illustreras i Figur 6.[4][6] 

 

Figur 6  Principiell uppbyggnad av ett TN-S-system. 

2.8 Problematik med IT-system 

IT-system behöver inte frånkopplas vid jordfel då endast en jordpotential tillsätts till 

fördelningssystemet. Detta system används främst i processindustrin och sjukhus, 

dock skall allmänna utrymmen inte bestyckas med detta fördelningssystem. 

Anledningen är att övervakning av fördelningssystemet har visat sig svårhanterlig. Ett 

IT-system måste alltid övervakas av någon form av isolationsfelsövervakning. Detta 

har visat sig vara praktiskt komplicerat vid stora system och därför anses detta system 

olämpligt för allmän distribution. I och med att IT-system inte frånkopplas vid jordfel 

antar faserna förhöjd spänning relativt jord, vilket i sin tur ger stora påkänningar för 

inkopplade apparater i nätet.[4][6] 

Jordfel uppstår när en fas förbinder sig med jord. Detta kan ske genom trädpåfall på 

luftledningar, isolationsfel på apparater eller kablage. Vid ett enpoligt jordfel kommer 

de friska fasernas spänning att höjas relativt jord medans den felbehäftade fasens 

spänning sjunker. Sätts felimpedansen till noll erhålls huvudspänning mellan de friska 

faserna relativt jord, detta kan i sin tur orsaka kortslutning om jordfel infinner sig hos 

de friska faserna. Enpoligt jordfel presenteras i Figur 7 där fas    antar 

jordpotential.[4] 
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Figur 7  Spänningshöjning hos de friska faserna när felbehäftad fas    erhåller jordpotential. 

IT-system kan även anses mer komplexa än traditionella TN-system. I och med att 

systemet distribuerar två faser istället för fas och nolledare finns risk för felaktig 

hantering vid felsökning och manöver. Detta är också en anledning till att IT-system 

anses olämpliga för allmän distribution.[4] 

2.9 Vagabonderande strömmar i TN-system  

Vagabonderande strömmar kännetecknas som den ström vilket tar annan väg än 

genom återledaren, detta kallas också läckström. Det kan till exempel ske genom 

jordade metallkonstruktioner som är förbundna med jordpotential. Detta är ett 

oönskat fenomen som kan ge påkänningar genom korrosion, oönskade magnetfält 

eller i värsta fall brand. Läckströmmar över 300 mA anses som en potentiell 

brandrisk. Jordfelsbrytare för brandskydd är ett lämpligt alternativ vid stora 

läckströmmar i en anläggning.[3] 

Vagabonderande strömmar förekommer främst i TN-C-system. Anledningen är att 

skyddsjord och nolledare är sammankopplade genom nollskruven i centralen. Här 

sker strömdelning mellan PE- och N-ledare enligt Figur 8.[3][6] 

 

Figur 8  Symbolisering av vagabonderande strömmar i ett TN-C-system 



Utvärdering av elektriska fördelningssystem i medicinska utrymmen 
 

 9 

Storleken på den vagabonderande strömmen    ges av 

   
  

     
   (1) 

där 

   är PEN-ledarens impedans, 

   är vagabonderande strömbanans impedans, exempelvis vattenrör, 

   är strömmen i N-ledaren. 

Genom att bestycka en fastighet med TN-S-system sker en kraftig reducering av de 

vagabonderande strömmarna. Anledningen är att sammankopplingspunkten av PE 

och N-ledare sker vid transformatorns nollpunkt, vilket ger en minimal strömdelning. 

Anledningen är att det inte finns någon alternativ väg för strömmen än genom 

nolledaren till transformatorn. Vagabonderande strömmar existerar inte i praktiken i 

IT-nät, då detta system är bestyckat med två faser.[3][6] 

2.10  EMC 

EMC är ett begrepp som står för ”Electro Magnetic Compability”, den svenska 

benämningen är Elektromagnetisk försonlighet. Definitionen av begreppet är en 

apparat- eller utrustnings förmåga att fungera i sin miljö utan att framkalla orimligt 

stora störningar för andra apparater eller utrustningar. Generellt avger apparater mer 

störningar vid högre frekvens. EMC reglerar och säkerställer att utrustning och 

apparater skall uppfylla immunitet och emission, vilket innebär att apparaten inte skall 

avge för mycket störningar och även ha en viss tålighet mot störningar.[7][9] 

2.11  Övertoner 

Sveriges elnät har en grundton på 50 hertz. Linjära laster som till exempel en 

glödlampa har ingen påverkan på denna frekvens. En glödlampa är helt resistiv, vilket 

medför att ström och spänning inte avviker från sitt fasläge, strömmen och 

spänningen kommer att ligga i fas med varandra. Olinjära laster har visat sig påverka 

detta förhållande. Olinjära laster konsumerar ström endast under vissa delar av en 

växelströmsperiod. Exempel på olinjära laster är nätaggregat för datorer, LED-lampor 

etcetera. Dessa laster bidrar till andra toner är grundtonen 50 hertz. Övertoner som 

uppstår är heltalsmultiplar av 50 hertz, vilket ger 100, 150, 200 och så vidare. De flesta 

övertoner tar ut varandra vid symmetriska tillstånd då övertonerna har positiva och 

negativa faslägen. Övertoner av tredje multipeln 150, 300, 450 och så vidare har 

fasvinkeln noll. Dessa övertoner tar inte ut varandra utan adderas i nolledaren. Detta 

kan bland annat orsaka överbelastning i nolledaren, vilket i värsta fall kan orsaka 

brand.[7] 
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2.12  Selektivitet 

Vid konstruktion bör selektiviteten alltid tas i beaktning. Ordet selektivitet innebär att 

endast det skydd som ligger närmast felbehäftad del skall frånkopplas, se Figur 9. 

Skydd som hierarkiskt sett ligger över berört skydd måste anpassas för att minimera 

risk för frånkoppling av felfria delar i fördelningssystemet [8]. Selektivitet kan skapas 

genom någon form av logik, tidsfördröjning eller kommunikation mellan skydden. 

Selektivitet kan uppnås bland annat genom: 

 Tidsselektivitet – fördröjning mellan skydd vilket möjliggör bortkoppling närmast 
felbehäftad del. 

 Strömselektivitet – strömmätning mellan skydd, inställningarna för skydden utgörs 
av olika strömnivåer. 

 Riktningsselektivitet – Skydden mäter strömriktningen, exempelvis skall inte 
linjeskydden lösa ut vid fel på transformatorn. 

 Logisk selektivitet – utgörs genom kommunikation mellan skydden. När ett 
linjeskydd detekterar ett fel skickar skyddet en blockeringssignal till överordnat 
skydd. Detta benämns ofta som total selektivitet, detta är dock ett dyrt koncept 
för elektriska fördelningssystem.[8] 

 

Figur 9  Med rätt inställning av reläskydden kommer enbart reläskydd nr: 1 att lösa vid uppkomst av 
fel på den utgående ledningen och en selektiv felbortkoppling av felbehäftad del uppnås. 
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2.13  Symmetriska komponenter 

Symmetriska komponenter används bland annat för att analysera och beräkna 

osymmetriska tillstånd i trefasiga fördelningssystem. Kraftsystem analyseras och 

beräknas allt som oftast på enfasig basis. Beaktning måste tas till att systemet är 

symmetriskt, det vill säga balanserat. Trefassystem i normal drift är näst intill 

symmetriska.[10] 

Vissa fel som infinner sig i elektriska fördelningssystem ger osymmetriska tillstånd. 

Enfasigt jordfel, tvåfasig kortslutning är exempel på fel som ger osymmetri i nätet, 

analys på enfasig basis kan då inte appliceras. Genom att använda symmetriska 

komponenter delar man upp en osymmetriskt trefasstorhet, ström eller spänning i tre 

stycken symmetriska delsystem. Dessa system delas upp i plusföljd, minusföljd och 

nollföljd. När faserna är förskjutna med 120° i positiv rotation infaller plusföljd, 

förskjutning med 120° negativ rotation ger minusföljd och nollföljd sker ingen 

fasförskjutning[10]. De tre delsystemen presenteras i Figur 10. 

 

 

Figur 10  De tre delsystemen, plus-, minus och nollföljdssystem. 

Genom vektoraddition av ovan nämnda vektorer kan samtliga fasspänningar eller 

fasströmmar beräknas, detta med hjälp av visaroperatorna vilket medför en vridning 

av vektorerna med ±120° enligt ekvation 2.[10] 

           
 

 
  

√ 

 
 (2) 

Fasströmmarna kan emellertid räknas ut genom följande ekvationer med fas    som 

riktfas: 

            (3a) 

                   (3b) 

                   (3c) 

där 
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   är strömmen i fas R, 

   är strömmen i fas S, 

   är strömmen i fas T, 

   är nollföljdsströmmen, 

   är plusföljdsströmmen och 

   är minusföljdsströmmen. 

 

Efter vissa analytiska steg kan noll-, plus- och minusföljdskomponenterna presenteras 

enligt följande ekvationer: 

   
 

 
           (4a) 

   
 

 
                   (4b) 

   
 

 
                  (4c) 

För att presentera enpoliga jordfel med hjälp av symmetriska komponenter deklareras 

en teoretisk modell där nätet är obelastat och ett jordfel infinner sig mellan fas R och 

jordpotential, se Figur 11 

 

Figur 11 Modellen för enpolig jordslutning med impedansen    med avseende mot symmetriska 
komponenter. 

Ur schemat ovan kan följande ekvationer presenteras: 

        (5a) 

        (5b) 
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Sätts ekvation (5b) in i ekvationerna (4a) – (4c) fås följande utryck: 

         
 

 
    (6) 

Då    och    är noll framgår det att plus- minus och nollföljdsströmmarna är lika stora 

vid ett enpoligt jordfel. Strömmarna kan då symboliseras genom en teoretisk seriekrets 

för att presentera enpoliga jordfel enligt Figur 12.[10] 

 

Figur 12  Beräkningsmodell för enfasigt jordfel med avseende mot symmetriska komponenter. 

Figuren presenterar enpoligt jordfel där de tre symmetriska komponenternas 

strömmar och impedanser deklareras.    är impedansen i felstället, trean tillkommer 

på grund av att nätet är uppbyggt på tre faser, vilket kan härledas genom matematisk 

analys. 

Totala jordfelsströmmen    kan skrivas enligt ekvation 7. 

               (7) 

Detta kan sättas i relation till trefasig kortslutning där endast plusföljdsströmmar 

framhävs. Detta sker på grund av att ett trefasigt fel är symmetriskt. I helt 

symmetriska nät framhävs endast plusföljdsströmmar, endast i osymmetriska nät 

infinner sig noll- och minusföljdsströmmar.[10] 

2.14  Jordfelsdetektering i TN-system 

För att garantera personsäkerheten vid jordfel skall jordfelsdetektering alternativt 

isolationsövervakningssystem bestyckas för varje operationssal, detta för att lätt kunna 

observera fel i nätet och vidta åtgärder. Systemets huvudsakliga uppgift är att 

säkerställa personsäkerheten.[4] 

Övervakning av jordfel sker oftast genom så kallad summaströmsmätning. Alla ledare, 

förutom skyddsledaren dras igenom en summaströmstransformator.[7] I ett felfritt nät 

är summan av alla strömmar noll, detta innebär också att alla magnetfält tar ut 

varandra, [4] se ekvation 8. 

              (8) 

där 
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             är fasströmmarna samt    är strömmen i nolledaren. 

 

Vid ett eventuellt jordfel uppstår osymmetri i fördelningssystemet och ett magnetfält 

framhävs i summaströmstransformatorn. Det är därför av största vikt att 

skyddsledaren inte dras igenom summaströmstransformatorn. Om detta skulle inträffa 

kommer summan av alla strömmar förbli noll och ett magnetfält kommer aldrig att 

uppstå vid ett jordfel. Övervakningssystemet kan bestyckas med både visuell 

indikering och en akustisk larmsignal.[7] 

En jordfelsbrytare fungerar efter samma princip, den stora skillnaden är att den 

frånkopplar spänningsmatningen mycket fort och känsligheten är hög, oftast 30 mA. 

Om en människa kommer i fysisk kontakt med spänningen drivs en ström genom 

kroppen mot jord, ett magnetfält utvecklas i summaströmstransformatorn, överstiger 

felströmmen 30 mA kommer jordfelsbrytaren att frånkoppla spänningsmatningen.[7] 

2.15  Isolationsövervakning i IT-system 

Övervakningssystemet för IT-nät benämns oftast isolationsövervakningssystem till 

skillnad mot TN-system där systemet i regel benämns jordfelsövervakning. 

Anledningen är att arbetsprincipen är annorlunda för respektive system. Traditionella 

jordfelssystem mäter upp felströmmar genom att dessa genererar osymmetri 

summaströmmätningen, se avsnitt 2.14. Principen skiljer sig i ett 

isolationsövervakningssystem där isolationsimpedansen övervakas mellan fas och 

jordpotential. Genom att mäta läckströmmar mot jord kan övervakningen fastställa 

om ett isolationsfel har infunnit sig i fördelningssystemet.[13] 

2.16  Säkringar 

Två vanliga säkringar inom lågspänningsnät är gG och aM-säkringar. Första 

bokstaven anger funktionsklassen för respektive säkring med avseende mot 

brytförmågan. Indelningen benämns funktionsklass g och funktionsklass a.  

Funktionsklass g ger så kallat helområdesskydd. Med detta menas att säkringen 

skyddar både mot överlast och kortslutningsströmmar för ledningar och kablage. 

Säkringen under denna funktionsklass är inte lämplig som överlastskydd för stora 

motordrifter eller andra krävande laster med höga startströmmar. 

Funktionsklass a ger så kallat delområdesskydd. Säkringen är endast avsedd för skydd 

mot kortslutningar, generell brytförmåga för denna säkringstyp är 6,3 gånger 

märkström. Dessa typer av säkringar används för stora motordrifter med höga start- 

och kortslutningsströmmar, där traditionella gG-säkringar riskerar att lösa ut. I och 

med att säkringen endast skyddar mot kortslutningar måste överlastskydd installeras 

separat. Andra bokstaven anger användningsområdet för berörd säkringstyp. G står 

för allmänt användningsområde och M för motorkretsar och andra startapparater.[12] 
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2.17  Skillnad mellan smältsäkringar och dvärgbrytare ur 
frånkopplingssynpunkt 

Skillnaden mellan smältsäkringar och dvärgbrytare är konstruktionen. Smältsäkringar 

består av en glödtråd som brinner av när strömmen överskrider avsett värde, vilket 

medför att bryttiden minskar vid stora strömmar. 

Dvärgbrytare består av ett separata överlast- och kortslutningsskydd. Överlastskyddet 

utgörs av bimetaller som värms upp och löser ut säkringen. Kortslutningsskyddet 

består av en spole vars magnetfält påverkar utlösningsmekanismen. Till skillnad mot 

smältsäkringar planar frånkopplingstiden ut vid stora felströmmar. Anledningen är att 

dvärgbrytarens utlösningskrets utför ett mekaniskt arbete vid frånkoppling av 

strömbanan. Denna frånkopplingstid är konstant oavsett felströmmens storlek. Detta 

medför i sin tur att dvärgbrytaren, vid stora strömmar, släpper igenom mer energi än 

smältsäkringen. I och med att dvärgsäkringen består av två skyddssteg skiljer sig 

karaktäristiken gentemot smältsäkringen. Vid övergången från överlast- till 

kortslutningsskydd uppstår ett så kallat ”knä” gentemot en smältsäkring. 

Smältsäkringen har en jämnare karaktäristik vilket presenteras i Figur 13.[8] 

 

Figur 13  Karaktäristiken för de två olika skydden där ett ”knä” infinner sig i mellan överlast- och 
kortslutningssteget i dvärgbrytaren. 
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2.18  Föreskrifter och myndighetskrav 

Enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter ELSÄK-FS 2008:1 skall allmänna utrymmen 

bestyckas med TN-system. Det elektriska fördelningssystemets PEN-ledare skall vara 

ansluten i närheten av matande strömkälla.[11] 

Medicinska utrymmen anses inte vara allmänna utrymmen därför har svensk standard, 

SS 437 10 02, vilket avser byggnationer i medicinska utrymmen, tagits fram. 

Standarden föredrar användning av TN-S-system i utrymmen för livsuppehållande 

funktion, men ger möjlighet för användning av IT-system i ovan nämnt utrymme 

Utrymmet benämns grupp 2 i standarden. TN-C, TN-C-S eller TT-system tillåts 

inte.[2] 

SS 437 10 02 delar upp medicinska utrymmen enligt följande tre underkategorier: 

 

”Grupp 0, medicinskt utrymme som inte är avsett för användning av 

patientanslutna delar. 

Grupp 1, medicinskt utrymme som är avsett för användning av patientanslutna 

delar. 

Grupp 2, medicinskt utrymme där patientanslutna delar är avsedda för användas 

till exempel vid intrakardiella tillämpningar, i operationsrum och vid livsviktig 

behandling där strömavbrott skulle kunna orsaka livsfara.” 

 

IEC 60364-7-710, den internationella standarden anser att fördelningssystem för 

livsuppehållande åtgärder grupp 2, skall matas med IT-system, detta med vissa 

undantag.[2] 

Enligt svensk standard SS 437 10 02, avsnitt 710.413.1.3 skall jordfelsbrytare 

installeras där utrymmen under grupp 1 och 2 matas av TN-S-system. För TN-S-

system i utrymmen av grupp 2, som anses uppfylla livsuppehållande funktion 

rekommenderas jordfelsövervakning alternativt isolationsövervakning, detta för att i 

tidigt skede upptäcka begynnande jordfel. Jordfelsbrytaren skall ha en detekteringsnivå 

på max 30 mA. Skydd mot kortslutning och överlast är nödvändigt oavsett 

fördelningssystem.[2] 

IT-system som matar livsuppehållande utrustning behöver inte frånkopplas med hjälp 

av jordfelsbrytare vid ett begynnande isolationsfel. Anledningen är att isolationsfel inte 

genererar farliga felströmmar. Detta system skall dock isolationsövervakas, indikering 

skall ges när isolationen i felstället understiger 50 kΩ. Indikeringen skall bestå av ett 

visuellt och akustiskt signalsystem. Utrustning som matas av IT-systemet och inte 

anses uppfylla livsuppehållande funktioner skall skyddas och övervakas genom 

jordfelsbrytare, med en detekteringsnivå på högst 30 mA.[2]  
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Maximal spänning på transformatorns sekundärsida får inte överstiga 250 volt 

huvudspänning. Transformatorer i medicinska IT-system skall även last- och 

temperaturövervakas.[2] 

3 Nuvarande IT-system på Östra sjukhuset 

Östra sjukhusets allmänna utrymmen matas genom TN-system. Utrymmen som anses 

känsliga ur vårdsynpunkt matas genom IT-system via det allmänna TN-systemet. 

Operationsavdelningens sal två och tre är bestyckad med två stycken separata IT-

system.  

A-kraftsystemet matar utrustning som ligger under grupp 2. Utrustning under grupp 2 

som anses uträtta livsuppehållande funktion matas även via UPS, vilket medför så 

kallad avbrottsfri kraft. Vid ett eventuellt strömavbrott från ortsnätet matar UPS:en 

fördelningssystemet tills dess att reservkraftaggregaten matar sjukhusnätet. Detta 

system är tilltänkt att aldrig bli spänningslöst.[15]  

Andra fördelningssystemet benämns F-kraftsystemet och matar icke livsuppehållande 

funktioner. Detta system kommer vid ett eventuellt avbrott från matande ortsnät att 

förbli spänningslöst till dess att reservkraftaggregaten har startats upp. Utrusning 

kopplat till detta system anses inte uträtta livsuppehållande funktion.[15]  

Vid belastningsmätningen för respektive system har viss belastning flyttats från A- till 

F-kraften, detta för att minimera överlast på A-kraftens transformator.[15] Översiktlig 

figur över de befintliga fördelningssystemen presenteras i Figur 14  

 

 

Figur 14 Befintliga fördelningssystemen på Östra sjukhuset där A-kraften matas via UPS och F- 
kraften matas via ortsnätet eller reservkraftaggregaten. 

3.1.1 Belastningsmätning A-kraft 

A-kraftsystemet tillgängliga effekt är tre kVA, vilket ger en ström på 13,0 A, 

transformatorn kan överlastas upp till 13,6 A under en kortare tid enligt tillverkaren. 

Transformatorn är enfas Y-kopplad, omsättning 1:1 vilket medför att samma ström 
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uppträder på både primär- och sekundärsida. Huvudsyftet med transformatorn är att 

frånskilja IT-systemet från TN-systemets jordpotential.  

Analys av uppmätta värden visar att den maximala belastningen uppgår till närmare 17 

A inom en minuts intervall, se Tabell 1. Den dimensionerande faktorn är dock 

medelströmmen under ett längre tidsintervall, i detta fall fem A.[15]  

Belastningsmätningen för A-kraften presenteras i bilaga A  

Tabell 1  Transformatorernas effekt och dess uppmätta belastning. 

 

3.1.2 Belastningsmätning F-kraft 

F-kraftens transformator har en tillgänglig effekt på 16 kVA. Transformatorn är D-

kopplad på primärsidan och Y-kopplad på sekundärsidan. Detta ger en maximal 

ström på cirka 23 A på primärsidan och 40 A på sekundärsidan. De uppmätta värdena 

visar att den maximala strömmen uppgår till 16 A och medelbelastningen är mellan 7-

10 A, detta hänfört till transformatorns primärsida, se Tabell 1. Denna transformator 

anses vara väl dimensionerad för framtida utbyggnationer och belastningar. 

Belastningsmätningen för F-kraften presenteras i Bilaga B.[15]  

3.1.3 Problematik med befintligt A-kraftsystem 

Oselektiva frånkopplingar av A-kraftens transformator har uppstått vid inkoppling av 

stora laster. Östra sjukhusets operationsavdelning har till avsikt att belasta 

transformatorn kontinuerligt upp till 15 A. Transformator och tillhörande utrustning 

måste uppgraderas för att klara dessa nya krav. Nuvarande kraftsystem kan inte heller 

garantera selektiviteten. Sekundärsidans säkringar anses överdimensionerade gentemot 

skyddet på transformatorns primärsida. En tumregel är att matande skydd skall vara 

två storlekar större än underliggande skydd för att strömselektivitet skall råda, se Figur 

15.[16]  

Nuvarande anläggning är bestyckad med en två säkringar, vardera 10 A för varje sal 

och transformatorskyddet är endast på 13,0 A vilket medför en överhängande risk till 

oselektiv frånkoppling.[15] 

A-kraft A-kraft

Effekt (kVA) 3,0

Primärsida (A) 13,6 Max (A) 17,0 Avg (A) ~5,0

Sekundärsida (A) 13,6 Max (A) 17,0 Avg (A) ~5,0

F-kraft F-kraft

Effekt (kVA) 16,0

Primärsida (A) 23,1 Max (A) 16,3 Avg (A) ~7,0 - 10,0

Sekundärsida (A) 40,1 Max (A) 28,2 Avg (A) ~12 - 17,3

Transfomator                                            Uppmätt belastning
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Figur 15  Nuvarande A-kraftsystemet på Östra sjukhuset med tillhörande säkringar och 
överlastskydd. 

4 Projekterat system 

Östras sjukhusets befintliga IT-system skall uppgraderas. Transformatorer 

fördelningar, brytare, kablage, isolationsövervakning är exempel på delar av 

fördelningssystemen som kommer att bytas ut eller uppgraderas. Byggnationen 

kommer att baseras på svensk standard 437 10 02, Elinstallationer i byggnader – 

Avsnitt 710: Medicinska utrymmen. 

Analyser och eventuella förslag till åtgärder har framkommit med hjälp av 

belastningsmätningen för respektive system. Med avseende mot mätningen och 

kontinuerlig dialog med kunden har följande analyser och idéer utvecklats till ett 

konkret förslag. Syftet för kunden är att erhålla två stycken oberoende av varandra, 

robusta elektriska fördelningssystem som även klarar av framtida utbyggnationer av 

operationsavdelningen.[15] 

4.1 Förslag till åtgärder 

A-kraftens transformator uppgraderas till en större, förslagsvis åtta kVA. Denna 

transformator uppfyller dagens krav och ger möjligheter för framtida utbyggnationer. 

En större transformator ger högre ström vilket även medger större säkring eller högre 

skyddsinställningar på transformatorns primärsida, vilket medför god selektivitet.[15]  

F-kraftens befintliga transformator återanvänds, då effekten anses vara tillräcklig. 

Transformatorn kommer även att kopplas via en av Östra sjukhusets befintliga 

UPS:er. Detta medför även möjlighet för F-kraften att mata livsuppehållande 

utrustning inom grupp 2. Systemen presenteras översiktligt i Figur 16.[15] 
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Figur 16  De föreslagna fördelningssystems generella uppbyggnad. 

4.2 Isolationsövervakningssystemet 

Vid en eventuell uppgradering av fördelningssystemen skall 

isolationsövervakningssystem installeras, detta enligt svensk standard 437 10 02. 

Komplett övervakningssystem av fabrikatet Bender har upphandlats genom Beving. 

Företaget erbjuder kompletta lösningar för både IT- och TN-S-system, både för 

industri- och sjukhusmiljö.[14] Svensk standard SS 437 10 02 kräver även last- och 

temperaturövervakning för avsedd transformator. Denna mätning övervakas av 

apparaten IsoMED, som senare skickar informationen vidare till insamlingsenheten 

CP700. Systemet som helhet presenteras i Figur 17.[14] 

 

Figur 17  Bild över isolationsövervakningssystemet. Figurerna är hämtade från Benders tekniska 
manual, med tillstånd från Bender-electric. 
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I och med att ingen felström infinner sig vid isolationsfel i IT-nät medför detta ingen 

osymmetri i summaströmstransformatorerna. I ett felfritt elnät genereras alltid små 

läckströmmar genom kapacitanserna relativt jordpotential. Dessa läckströmmar är 

mycket små, i storleksordningen ett par hundra µA.[14]  

När ett isolationsfel infinner sig i anläggningen detekteras detta med hjälp av 

apparaten IsoMED. Detekteringssekvensen består av två steg, det första steget 

innefattar följande: 

IsoMED skickar kontinuerligt ut en liten spänningspuls i fördelningssystemet. Endast 

små delar av spänningspulsen flyter genom kapacitanserna mot jord i ett felfritt nät. 

Om betydande delar av spänningspulsen flyter tillbaka via jord har ett isolationsfel 

infunnit sig i systemet, se Figur 18. Inställningar och gränsvärden är fördefinierade 

från Bender-electric. Vid detektering av isolationsfel i fördelningssystemet övergår 

IsoMED till detekteringssekvens två.  

I detekteringssekvens två skickas en likriktad strömpuls med negativ och positiv 

amplitud under ett specificerat tidsintervall på sex sekunder. Denna strömpuls flyter 

endast igenom i felstället mot jord. Strömpulsen detekteras av EDS-491 via 

summaströmtransformatorn för felbehäftad grupp. EDS-491 skickar sedan 

informationen vidare till insamlingsenheten CP700 och MK2430 via BUS-

förbindelsen. Strömpulsens karaktäristik presenteras i Figur 19.[14] 

 

Figur 18  Skiss över läckströmmar via kapacitanser mot jord samt detekteringsströmmen via 
felimpedansen. Figurerna är hämtade från Benders tekniska manual, med tillstånd från 
Bender-electric. 
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Figur 19  Strömpulsen som initieras av IsoMED för identifiering av felbehäftad grupp. Figuren är 
hämtad från Benders tekniska manual, med tillstånd från Bender-electric. 

4.3 Motsvarande jordfelsövervakning för TN-S-system 

Bender-electric erhåller även ett motsvarande övervakningssystem för TN-S-system. I 

och med att systemet är direktjordat uppstår en felström, storleken på felströmmen är 

beroende på impedansen i felstället. Här behövs ingen injicering för att detektera ett 

eventuellt jordfel. Vid eventuella jordfel kommer summaströmmen i mätande 

transformator inte längre vara noll, då läckströmmar infunnit sig i 

fördelningssystemet. Larm alternativt bortkoppling av fördelningssystemet initieras av 

övervakningssystemet. Jordfelsövervakningssystemet presenteras i sin helhet i Figur 

20.[17] 

 

Figur 20  Översiktsbild över jordfelsövervakningssystemet. Figurerna är hämtade från Beving.se med 
tillstånd från Beving. 

4.4 Frånkoppling och skydd av fördelningssystemet 

Vid ombyggnation av de två fördelningssystemen skall centraler, fördelningar, 

övervakningssystem, brytare, transformatorer etcetera vara placerade i samma 

utrymme. Anledningen är att felavhjälpning och service förenklas. Matande kablage 

från respektive UPS bestyckas med aM-säkring i kabelns matande ände och 
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effektbrytare i det gemensamma utrymmet. Säkringen utgör kortslutningsskydd och 

effektbrytaren utgör överlastskydd för kablaget. Enligt svensk standard 436 40 00 kan 

överlastskydd placeras vart som helst längs kabeln under förutsättning att avsedd 

kabelsträcka inte har avgreningar eller uttag. Vid detta utförande krävs 

kortslutningsskydd i matande ände, vilket är aM-säkringens uppgift.[5] 

Transformatorer och fördelningscentraler skall skyddas med brytare istället för 

säkringar. Anledningen är att brytare medför säkrare hantering, snabbare återställning 

och möjligheter till överföring av mätvärden. Brytaren är av fabrikatet Schneider, 

NSX100F med tillhörande Micrologicskydd 5.2E, denna brytare utgör överlastskydd 

för matande kabel samt komplett skydd för transformator och fördelningscentral, se 

Figur 21. Brytaren är bestyckad med tre frånkopplingssteg. Stegen består av 

tidsfördröjt överlaststeg (Ir), korttidsfördröjt överlaststeg (Isd) och momentant 

kortslutningssteg (Ii).  

 

Figur 21 Skiss över utformningen av fördelningssystemens skyddsfilosofi. 

Tillhörande Micrologicskydd är utvalda efter brytarens lastområde. Brytarens 

maximala brytström är kortslutningsströmmar upp till 36kA. Skyddet anpassas dock 

utefter förväntad märkström. A-kraftens transformator har märkström på 35 A och F-

kraftens transformator har en märkström på 23 A, därav bestyckas brytarna med olika 

skyddsinställningar. Inställningar har beräknats fram i programmet FebDoc och 

presenteras i bilaga C och D. 
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4.4.1 Effektbrytarens inställningar för A-kraftens fördelningssystem 

A-kraftens skydd har ett förinställt område mellan 35 – 100 A. Första steget (Ir) 

programmeras något över transformatorns märkström samt en fördröjningstid på 4,0 

sekunder (tr). Andra steget (Isd) programmerar märkströmmen multiplicerat med 

faktorn 1,5 och fördröjningstiden 0,4 sekunder (tsd). Tredje steget programmeras mot 

skyddets maximala detekteringsgräns multiplicerat med faktorn fyra. 

Multipliceringsfaktorer och tidsfördröjningar beror delvis på transformatorernas 

kopplingsart och tillverkarnas rekommendationer, vilket presenteras i FebDoc. 

4.4.2 Effektbrytarens inställningar för F-kraftens fördelningssystem 

Förinställda värden på skyddet är 0 – 40 A. Första steget (Ir) programmeras mot 

transformatorns märkström samt en fördröjningstid på 4,0 sekunder (tr). Andra steget 

(Isd) programmeras mot faktorn 1,5 och en fördröjningstid på 0,1 sekunder (tsd). 

Tredje steget programmeras mot maximal detekteringsgräns samt multiplicering med 

faktorn sex.  

4.5 Fördelningssystemens transformatorer 

F-kraftens transformator återanvänds då effekten anses vara tillräcklig 

Transformatorn uppfyller installationstillfällets rådande krav. A-kraftens 

transformator ersätts mot isolertransformator av fabrikatet Bender med en effekt på 

åtta kVA. Transformatorn är en enfas isolertransformator utformad för medicinska 

IT-system och uppfyller kraven enligt internationell standard IEC 60364-7-710 samt 

svenska standard 437 10 02. Enligt standarden skall lindningarna omges av förstärkt 

isolering, detta medför kraftigare galvanisk isolation. Transformatorn skall även i 

möjligaste mån isoleras från elektriska störningar därför placeras en jordförbunden 

elektrostatisk skärm mellan primär- och sekundärlindningarna. Transformatorn är helt 

torrisolerad. Fördelen är att vikten och brandrisken reduceras, detta medför dock att 

transformatorn endast kan placeras i torra utrymmen. Transformatorer för dessa 

ändamål får inte frånkopplas vid eventuell överlast utan endast initiera larm till 

befintligt övervakningssystem.[18][19] 

4.6 Selektivitet och inställningar 

Selektiviteten i fördelningssystemet baseras på tids- och strömselektivitet. I och med 

att transformatorn uppgraderas uppfylls selektiviteten då effektbrytarens strömnivåer, 

med god marginal överskrider strömvärdet för fördelningscentralens utgående 

grupper.  

I projekteringsstadiet planerades att alla utgående grupper avsäkras med dvärgbrytare. 

Anledningen är att dvärgbrytare möjliggör allpolig brytning. Vid fel på en av faserna 

kopplas båda faserna ur, vilket medför att hela gruppen blir spänningslös. Vid 

simulering i programmet FebDoc visade det sig att dvärgbrytarens karaktäristik inte 
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lämpade sig för avsett fördelningssystem. Anledningen är att övergången mellan 

överlastskyddet till kortslutningsskyddet det så kallade ”knät” kommer för nära 

överliggandes skydds frånkopplingsområde. Detta problem presenteras bilaga E, där 

ett ”knä” infinner sig i dvärgbrytarens kurva. Detta ”knä” närmar sig ovanliggande 

brytares frånkopplingsområde, vilket kan medföra selektivitetsproblematik. Detta går 

att jämföra med bilaga F, där smältsäkringens karaktäristik aldrig närmare sig 

ovanliggande brytares frånkopplingsområde. 

4.7 Provning och idrifttagning 

Genom att tillsätta jordpotential till fördelningssystemet med en vridbar 

potentiometer kunde isolationsövervakningssystemet provköras. Vid ett 

övergångsmotstånd under 50 k mellan fas och jordpotential detekterades 

isolationsfel för varje utgående grupp. Last- och temperaturövervakningen är inte i 

behov av provning då denna utrustning kopplas in i övervakningssystemet som sedan 

ger visning i klartext. Larmgränser och tidsfördröjningar är fördefinierade från 

leverantören vilket förenklar driftsättningen av övervakningssystemet. 
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5 Analys och diskussion 

Östra sjukhusets operationsavdelning två och tre har bestyckats med nytt elektriskt 

IT-system med tillhörande isolationsövervakning. Under projektets gång har en rad 

aspekter framkommit vid jämförelse av IT- och TN-S-system. En stor fördel med IT-

system är att minimal felström uppstår vid isolationsfel, vilket möjliggör fortsatt drift. 

Vid isolationsfel i generella IT-system antar faserna i värsta fall huvudspänning mot 

jord. Detta medför stor påfrestning hos inkopplade apparater. Reducerad isolation 

hos de friska faserna medför även risk för kortslutning då faserna antar 

huvudspänning mot jord. 

Eventuella jordfel i TN-S-system medför en felström som kan riskera 

personsäkerheten beroende på felströmmen storlek. Vid ett stumt jordfel kan 

felströmmen bli så pass hög att jordfelsbrytaren eller säkring frånkopplar hela eller 

delar av fördelningssystemet. Detta scenario kan bli förödande i dessa känsliga 

utrymmen. Detta kan tänkas vara det starkaste argumentet för IT-system i medicinska 

utrymmen.  

Under driftsättningen av fördelningssystemet framkom dock en viss komplexitet med 

IT-system. I och med att systemet bestyckas med faser istället för fas och nolla kan 

detta medföra risk för felmanöver som i sin tur påverkar personsäkerheten. TN-S-

system kan anses som ett mer vedertaget system än IT-system. Allpolig brytning 

rekommenderas för IT-system, detta för att säkerställa att spänningen frånkopplas på 

bägge faser. Detta problem uppstår aldrig i ett TN-S-system då nolledaren i regel inte 

behöver frånkopplas. 

Vid simulering i programmet FebDoc framkom selektivitetsproblem vid val av 

dvärgbrytare. Enligt selektivitetsanalysen är risken för frånkoppling av 

transformatorns primärsida överhängande vid bestyckning av dvärgbrytare. 

Anledningen är att dvärgbrytarens karaktäristik vid övergången från överlastskyddet 

till kortslutningsskyddet är ofördelaktig i detta sammanhang. I projekteringsstadiet 

ansågs dvärgbrytare som en given lösning för utgående grupper. I och med att 

selektiviteten inte kan garanteras på grund av karaktäristiken bestyckades 

gruppcentralen med smältsäkringar. Smältsäkringar till skillnad mot dvärgbrytare 

medger inte allpolig brytning. Detta presenteras i bilagorna E och F. 

Efter analys av jordfels- och isolationsövervakningssystemen visade det sig att teorin 

skiljer sig mellan systemen. Även här kan TN-systemets övervakning anses mer 

vedertagen än IT-systemet. Övervakningen för IT-systemet är mer komplext då en 

felström måste injiceras i systemet för att detektera felaktig grupp. Vid driftsättningen 

startade inte detekteringssekvens två, vilket medförde att endast summalarm 

initierades för hela fördelningssystemet och inte enskild grupp. Detta problem löstes 

via telefonsupport från Beving.  
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Östra sjukhuset har bestyckats med komplett isolationsövervakningssystem. Ett 

komplett övervakningssystem avser feldetektering på gruppnivå med larm i klartext. 

Svensk standard kräver inte detektering på gruppnivå utan endast generell detektering 

av fördelningssystemet med initiering av summalarm. Detta kan medföra längre 

felsökningstid och risk för felmanöver. Svensk standard rekommenderar TN-S-system 

i medicinska utrymmen till skillnad mot IEC 60364-7-710 som rekommenderar IT-

system. Ställningstagandet från svensk standard kan diskuteras. Ett starkt argument 

för IT-system är att driften fortsätter trots isolationsfel i anläggningen. Vid 

isolationsfel kan anläggningen felsökas utan att störa driften. Jordfel i TN-system kan 

leda till frånkoppling av hela eller delar av fördelningssystemet. En diskussion bör tas 

med beslutsfattarna bakom svensk standard 437 10 02. Väger TN-S-systemets 

etablerade roll så pass tungt? Det kan även diskuteras om jordfelsbrytare verkligen är 

ett genomtänkt ställningstagande för hela TN-S-systemet i medicinska utrymmen. Det 

kan anses farligt med jordfel för livsuppehållande utrustning, men frågan är om det 

inte är mer riskabelt att frånkoppla hela fördelningssystemet vid ett eventuellt jordfel? 

Spänningsbortfall för denna typ av utrustning kan få förödande konsekvenser för 

berörd patient. 

Under projektets gång har ”SEK Svensk Elstandard” kontaktats. SEK är ansvariga för 

alla elektriska standarder i Sverige. Anledningen är att avsnitt 710.413.1.3 är svårtolkat. 

Efter noggrann överläggning med SEK har avsnittet tolkats enligt kapitel 2.18 i denna 

rapport. Avsnittet anses komplext och i vissa fall oklart, detta kapitel kommer att 

diskuteras av TK64, SEK:s tekniska kommitté i augusti 2015. Eventuella justeringar 

kommer inte att beaktas i denna rapport.  

Standarden bör även kräva feldetektering på gruppnivå. Detektering på gruppnivå kan 

medföra snabbare felsökningstid samt reducerar risken för felmanöver vid 

felsökningsproceduren. Denna aspekt kanske inte anses väga lika tungt som 

rekommendationen av TN-S-system före IT-system, men faktum kvarstår att 

detektering på gruppnivå medför en förhöjd person- och patientsäkerhet. 
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6 Slutsats 

De två elektriska fördelningssystemen har granskats i ett teoretiskt perspektiv. IT-

systemets teori har även att exemplifieras med ombyggnationen på Östra sjukhuset. 

TN-S-systemets uppbyggnad är mer vedertagen i Sverige gentemot IT-system. IT-

system kan anses mer komplext vilket kan försvåra felavhjälpning, service med mera.  

Vad som kan fastslås i rapporten är att IT-systemet har en stor fördel i medicinska 

utrymmen. Anledningen är att minimal felström uppstår vid isolationsfel. Detta 

medför att felavhjälpningen kan utföras i drift. Ett eventuellt jordfel i TN-S-system 

kan medföra höga strömmar vilket i sin tur kan frånkoppla hela eller delar av 

fördelningssystemet, detta kan få ödesdigra konsekvenser i så pass känsliga utrymmen 

som operationssalar. 

Rekommendationen för eventuella kunder är att bestycka medicinska utrymmen, 

grupp 2 med IT-system och komplett isolationsövervakning med detektering på 

gruppnivå. Denna helhetslösning ger en hög person- och patientsäkerhet vilket är ett 

argument som bör tas i största beaktning i dessa känsliga utrymmen. 

6.1 Framtida arbeten 

Endast IT-system har kunnat appliceras som existerande exempel på Östra sjukhuset. 

Om TN-S-system kan appliceras som ett verkligt exempel, likt det befintliga IT-

systemet på Östra sjukhuset skulle detta kunna generera en mer komplett jämförelse 

mellan dessa två fördelningssystem, både i ett praktiskt och teoretiskt perspektiv. 
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