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Avdelning A Centrala ändringar [och ändringshistorik] 

1 Ändringar 

Det här är den sjunde versionen av föreskriften.  

I föreskriftens 7 § har det lagts till ett utrustningsskåp som innehåller aktiv 
nätverksutrustning till de konstruktioner där metallmassor som har 
jordpotential ska jordas. Det ges också exempel på vad dessa metallmassor 
kan vara. Det har dessutom lagts till ett krav på en gemensam jordning av 
kommunikationsnätet och elnätet i en telestation och ett utrustningsskåp 
som innehåller aktiv nätverksutrustning. Så har man gjort redan tidigare 
men med tanke på tydlighet och enhetlighet har kravet införts i 
föreskriften. 

I föreskriftens 8 § som gäller jordning av huskabel i kundfastighetens ända 
har det gjorts följande ändringar: 

För kraven på jordning har termen "kundfastighet" ändrats mot 
"kundfastighets byggnad, i vilken en huskabel införs". Ändringen har gjorts 
därför att om en kundfastighet omfattar flera än en byggnad införs 
huskabeln endast i en av byggnaderna. Det är resonabelt att kräva en 
gemensam jordning av huskabelns metalldelar och lågspänningsnätet 
endast för den byggnad i vilken huskabeln införs. Till exempel, om 
anslutningen till lågspänningsnätet kommer till kundfastighetens uthus där 
det finns ett jordningssystem eller jordtag enligt 1 mom. men huskabeln 
kommer till fastighetens bostadshus där det inte finns ett jordningssystem 
eller jordtag, behöver huskabelns metalldelar inte ha en gemensam 
jordning med lågspänningsnätet. 

Gemensam jordning av huskabelns metalldelar och lågspänningsnätet i 
situationer där kundfastighetens byggnad i vilken huskabeln förläggs inte 
har ett jordningssystem eller jordtag enligt 1 mom. har strukits från 2 
mom. 

Föreskriftens 3 mom. har strukits som onödigt, eftersom kravet på 
jordningen av huskabeln i denna version av föreskriften gäller alla typer av 
kablar (optisk kabel med delar av metall, symmetrisk kabel med ledare av 
metall och koaxialkabel) på samma sätt. 

Kraven på separationsavstånden mellan kommunikationsnätets kablar och 
komponenter och elnätets (elmatningens) kablar och komponenter har 
preciserats i föreskriftens 16 §. 

Lindringen som gällt att inte behöva tillämpa kravet på att få jordningen av 
huskabeln att stämma överens med föreskriften om huskabeln byggts 
innan föreskriften trätt i kraft, en s.k. 300 meters regel, har strukits från 
föreskriftens 18 § 5 mom. 
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2 Ändringshistorik  

På basis av informationssamhällsbalken [1] ändrades föreskriftens 
tillämpningsområde i version 43 E/2014 M i förhållande till den tidigare 
versionen så att föreskriften gäller myndighetsnät endast till den del de kan 
påverka det allmänna kommunikationsnätets funktion. 

Specificeringen av gränssnittet mellan det allmänna kommunikationsnätet 
och fastighetens inomhusnät är enhetlig med föreskrift 65 [2]. Gränssnittet 
för ett teleföretags allmänna kommunikationsnät är kopplingspunkten i 
fastighetens husfördelare. Kraven på jordning av huskabel i 
kundfastighetens ända inkluderades i föreskrift 43. Om teleutrustning, t.ex. 
en förstärkare eller switch, som ägs av teleföretaget och är avsedd för 
tjänster i fastigheten enligt avtal mellan teleföretaget och fastigheten 
placeras i fastigheten berörs denna utrustning av föreskrift 43 emedan 
utrustningen är en del av teleföretagets allmänna kommunikationsnät.  

Kraven som gäller jordning och skyddet av nät mot överspänning och 
överström av atmosfäriskt ursprung omgrupperades. 

De allmänna kraven på jordning gavs i två paragrafer av vilka den ena 
gällde jordning av huskabel i kundfastighetens ända och den andra jordning 
av andra delar i det allmänna kommunikationsnätet. Hänvisning till 
upphävd standard om jordning SFS 5719 [3] ströks och en del av 
standardens krav inkluderades i föreskriften och denna 
motiveringspromemoria.   

I föreskriften preciserades kravet enligt vilket det vid byggande av en 
huskabel ska byggas ett jordtag för jordning, om det i en kundfastighet inte 
finns ett sådant. Om en optisk kabel innehåller metalldelar skulle det också 
göras en gemensam jordning med elnätet -  ett alternativ var att använda 
en optisk kabel utan metall, varvid det inte behövs någon jordning.  

Detaljerade krav som gällde jordning och skyddet av nät mot överspänning 
och överström av atmosfäriskt ursprung grupperades i tre paragrafer enligt 
teknik (symmetriska kablar med ledare av metall, koaxialkablar och optiska 
kablar som innehåller metalldelar). 

Krav på separationsavstånd mellan kommunikationsnätets kablar och 
komponenter och elnätets kablar och komponenter (lågspänning och 
högspänning) lades till i föreskriften.  

Krav på dokumentation av jordningar lades också till i föreskriften.  

Tillämpningsområdet i version 43 D/2010 M preciserades i den mån 
utrymmena för det interna nätet i en fastighet har konstruktioner för en 
huskabel som hör till det allmänna kommunikationsnätet samt utrustning 
för det allmänna kommunikationsnätet i teleföretagens ansvar. 

I version 43 C/2004 M utvidgades tillämpningsområdet så att föreskriften 
även gäller masskommunikationsnät. 
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Avdelning B Motivering till enskilda paragrafer och 
anvisningar för tillämpning 

1 § Föreskriftens syfte 

Genom föreskriften blir vissa skyddsåtgärder normativa. Åtgärderna, som 
hänför sig till skyddet av det allmänna kommunikationsnätet och ett 
kommunikationsnät som anslutits till det allmänna kommunikationsnätet, 
möjliggör att nätet har tålighet mot överspänningar av atmosfäriskt 
ursprung och orsakade av andra nät. Syftet med kraven är att förhindra att 
kommunikationsnätet inte orsakar fara och att förbättra 
kommunikationsnätets driftsäkerhet.  

2 § Tillämpningsområde 

Föreskriften tillämpas på allmänna kommunikationsnät. Ett 
kommunikationsnät definieras i 3 § i informationssamhällsbalken och avser 
nät som tillhandahålls för både målgruppskommunikation och 
masskommunikation. Föreskriften kan därför tillämpas till exempel på fast 
och trådlöst telefonnät (både kretskopplat och paketförmedlande), 
kabeltelevisionsnät, markbundet digitalt televisionsnät och analog radio. 

Med allmänt kommunikationsnät avses ett nät som tillhandahålls en grupp 
av användare som inte har avgränsats på förhand. 

Föreskriften tillämpas även på ett kommunikationsnät som ansluts till det 
allmänna kommunikationsnätet. Dessa är i praktiken kommunikationsnät 
för en avgränsad grupp av användare (kundnät) som har anslutits till det 
allmänna nätet. Föreskriften gäller inte interna kommunikationsnät i en 
fastighet för vilka det finns särskilda föreskrifter som även beaktar det 
elektroniska skyddet (föreskrift 65). Föreskriften tillämpas dock på 
nätverksutrustning och kablar för det allmänna kommunikationsnätet i 
teleföretagens ansvar som placerats i utrymmena i en fastighet (t.ex. 
mobilnätens basstationer) samt på konstruktioner för en huskabel, 
eftersom de inte utgör en del av fastighetens interna kommunikationsnät. 

Föreskriften tillämpas på myndighetsnät till den del de kan påverka det 
allmänna kommunikationsnätets funktion. Syftet är att säkerställa att det 
allmänna kommunikationsnätets elsäkerhet eller funktion inte äventyras i 
ett myndighetsnät som anslutits till det allmänna kommunikationsnätet på 
grund av bristfälligt elektroniskt skydd.   

Teleutrustning enligt definitionerna i 3 § i informationssamhällsbalken är 
teleterminalutrustning, radioutrustning och nätverksutrustning.  

Beträffande teleutrustning gäller föreskrift 43 endast nätverksutrustning 
och dess funktionskrav som en del av det allmänna kommunikationsnätet. 
Föreskriften gäller inte utrustning för ett nät som ansluts till det allmänna 
kommunikationsnätet. 
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I övrigt bestäms om utsläppande på marknaden och saluföring av 
teleutrustning och fast installation av nätverksutrustning, dvs. om 
väsentliga krav och om säkerställande av överensstämmelse bestäms i 261 
§ i informationssamhällsbalken samt i elsäkerhetslagen [4]. 

I bestämmelsen nämns, för klarhetens skull, att föreskriften inte tillämpas 
på teleterminalutrustning. 

I 18 § begränsas tillämpningsområdet när det är fråga om anslutning av 
nätverksutrustning till ett kommunikationsnät innan föreskriften har trätt i 
kraft.  

Kraven på kabling och nätverksutrustning enligt 4, 5 och 6 § träder inte i 
kraft retroaktivt utan först när utrustningen eller anslutningar förnyas. I 
praktiken har de flesta av de standarder som nämns i paragraferna redan 
ingått i den tidigare versionen av föreskriften, vilket betyder att de 
nuvarande genomförandena bör i praktiken räcka för att uppfylla kraven.  

Kraven på jordning av huskabel enligt 8 § tillämpas på de huskablar som 
byggs eller förnyas efter det att denna föreskrift har trätt i kraft på det 
sättet som anges i 18 §. 

3 § Definitioner 

I detta kapitel beskrivs de definitioner som används i föreskriften. I 
föreskriften definieras inte igen de begrepp som definieras i 
informationssamhällsbalken [1], och å andra sidan har definitionerna 
utformats så att de inte står i strid mot definitionerna i lagen. 

3.1 Utrustningsskåp 

Med utrustningsskåp avses i denna föreskrift ett skåp eller en kåpa som 
placerats på kabelstråket för kommunikationsnätet eller en husfördelare, 
dvs. ett utrustningsutrymme, där det allmänna kommunikationsnätet 
ansluts till inomhusnätet. Med detta avses alltså alla kåpor, skåp och dylika 
som innehåller nätverksutrustning eller kabelavslutningar. 

Exempel på utrustningsskåp är kåpor som monterats i en mast eller på 
taket eller väggen på en fastighet och där det t.ex. kan finnas mobilnätets 
basstationer och radiolänkar. 

Utrustningsskåpen skyddar nätverksutrustning eller kabelavslutningar i 
skåpen mot obehörig användning. 

3.2 Anslutningskabel, dvs. Huskabel 

Med anslutningskabel avses en kabel i det allmänna fasta 
kommunikationsnätet som förläggs i en fastighet för teleföretagets kund. 
För en anslutningskabel används allmänt även benämningen huskabel. 
Denna kabel förbinder inomhusnätet med det allmänna, dvs. teleföretagets, 
fasta kommunikationsnät, t.ex. ett fast telefonnät eller ett 
kabeltelevisionsnät. 
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Anslutningskablarna innehåller de ledare och/eller optiska fibrer som 
behövs för anslutningen till de allmänna kommunikationsnät som installeras 
i fastigheten. 

3.3 Transmissionsväg 

Transmissionsvägar är ledare av metall och optiska fibrer som används för 
överföring av data eller de kan bygga på elektromagnetiska vågor som 
utbreder sig fritt. Fysiska konstruktioner för transmissionsvägar är olika 
kablar, konstruktioner som behövs för att installera, skarva och koppla 
kablarna samt master och antenner som behövs för 
radiotransmissionsvägarna, 

Transmissionsvägar utgör den funktionella helhet som 
kommunikationsnätets ledningar och utrustning bildar för att överföra 
meddelanden. 

3.4 Telestation 

Med telestation avses i denna föreskrift en byggnad eller en del av en 
byggnad i ett teleföretags besittning i vilken installeras nätverksutrustning 
samt för dessa behövlig strömförsörjningsutrustning. 

3.5 Anslutningskabel för kabeltelevisionsnätet 

Med anslutningskabel för kabeltelevisionsnätet avses i denna föreskrift en 
kabel som kopplar ihop det interna antennätet i en fastighet med kabelte-
levisionsnätet. 

3.6 Ledning/huskabel utsatt för blixtar 

Med ledning/huskabel utsatt för blixtar avses i denna föreskrift en mellan 
två ställen kopplad ledning/huskabel varav minst en 300 meter lång 
oavbruten del befinner sig utanför tätorten. 

3.7 Tätort 

Med tätort avses i denna föreskrift en koncentration av bebyggelse i 
enlighet med Statistikcentralens definition. 

3.8 Accessnätskabel till det fasta kommunikationsnätet 

Med accessnätskabel till det fasta kommunikationsnätet avses i denna före-
skrift en abonnentkabel som finns mellan koncentratorn och husfördelaren. 

4 § Elsäkerhet vid kabling av kommunikationsnätet 

Kabling av ett kommunikationsnät ska genomföras så att kraven som 
uppställs för elsäkerhet och elinstallationer i standardserien SFS 6000 
uppfylls. 

Vid kabling av ett kommunikationsnät utanför byggnader ska 
installationsförfaranden enligt standard SFS-EN 50174-3 tillämpas. 
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Vid kabling av ett kommunikationsnät i telestationer ska 
installationsförfaranden enligt standard SFS-EN 50174-2 tillämpas. 

Utanför telestationer ska kommunikationsnätet byggas så att oavsiktlig 
beröring av ledare av metall är förhindrad. 

Skyldigheterna som ges i paragrafen är motiverade, eftersom installation 
av kommunikationsnätets kablar i enlighet med standarder säkerställer 
elsäkerheten. Det finns en risk för elchock om man oavsiktligt rör vid ledare 
av metall som inte är skyddade. Kravet på avveckling av en oavsiktlig 
beröringsmöjlighet är nödvändigt för att förhindra olycksfall. 

Tillämpning 
 

De allmänna kraven på elsäkerhet och elinstallationer finns i standardserien 
SFS 6000 [5].  

Vid kabling av ett kommunikationsnät utanför byggnader iakttas de 
installationsförfaranden som specificeras i standard SFS-EN 50174-3 [6]. 
Standarden innehåller krav på elsäkerhet som gäller både allmänna 
kommunikationsnät och utomhusinstallationer för fastigheters inomhusnät.  

Vid kabling av ett kommunikationsnät i telestationer (se definitionen i 3.4 i 
denna avdelning) iakttas även de installationsförfaranden som specificeras i 
SFS-EN 50174-2 [7]. Standarden innehåller krav på elsäkerhet som gäller 
installationer för fastigheters inomhusnät och den är främst avsedd för 
kundfastigheter, men kraven ska beaktas i teleföretagets utrymmen. 

I praktiken betyder kravet på att förhindra oavsiktlig beröring av metalliska 
delar att nätet måste byggas av isolerad ledning. I princip är det tillåtet att 
använda blankledningar när de monteras på stolpar, men de varken 
används eller byggs av flera olika orsaker. 

5 § Elsäkerhet i utrustning som ansluts till 
kommunikationsnätet  

Utrustning som ansluts till kommunikationsnätet ska överensstämma 
med standard SFS-EN 60065, SFS-EN 60728-11, SFS-EN 60950-1 och 
SFS-EN 60950-21 samt rekommendation ITU-T K.50 och ITU-T K.51. 

Utrustning som ansluts till kommunikationsnätet ska uppfylla 
grundsäkerhetskrav så att anslutningen till nätet kan anses vara säker. 
Exempel på sådan utrustning är utrustning vars effektmatning sker från 
kommunikationsnätet.   

Tillämpning 
 

I standarder och rekommendationer som uppräknas i föreskriften ges 
grundsäkerhetskraven för en utrustning som ansluts till 
kommunikationsnätet samt konstruktionen som bidrar till att kraven 
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uppnås. Utrustning som är i överensstämmelse med dem kan anses vara 
tillräckligt säkra. 

För att garantera tillräcklig elsäkerhet måste kommunikationsnätets 
utrustning uppfylla kraven i följande standarder och rekommendationer: 
 
• SFS-EN 60065 [8] Audio, video ja vastaavat elektroniset laitteet. 

Turvallisuusvaatimukset. Standarden gäller elektroniska apparater som 
matas från elnätet eller nätterminalen och som är avsedda för 
mottagning, bildning, inspelning och återgivning av audio, video och 
därtill relaterade signaler. Utrustningen omfattas av denna föreskrift, 
om den har planerats för anslutning till telenätet eller ett motsvarande 
nät, t.ex. genom ett inbyggt modem. 

• SFS-EN 60728-11[9] Cable networks for television signals, sound 
signals and interactive services -- Part 11: Safety. Standarden 
specificerar elsäkerhetskraven på utrustning till kabel-tv-nätet samt 
potentialutjämning, jordning och skyddet mot överspänningar av 
atmosfäriskt ursprung. 

• SFS-EN 60950-1 [10] Information technology equipment - Safety -- Part 
1: General requirements. Standarden är en elsäkerhetsstandard för 
anslutning av utrustning till både elnätet och kommunikationsnätet. 
Standarden specificerar konstruktionen av en elsäker utrustning så att 
en spänning i elnätet inte under några omständigheter hotar 
kommunikationsnätets ledningar. 

• SFS-EN 60950-21 [11] Information technology equipment. Safety. Part 
21: Remote power feeding. Standarden är en del av 60950-serien och 
specificerar speciellt kraven på utrustning vars elmatning sker från 
kommunikationsnätet. 

• ITU-T K.50 [12] Safe limits of operating voltages and currents for 
telecommunication systems powered over the network. 
Rekommendationen specificerar en trygg nivå för fjärrmatarspänning 
och ström. 

• ITU-T K.51 [13] Safety criteria for telecommunication equipment. 
Rekommendationen specificerar tilläggskrav på utrustningar som ansluts 
till ett kommunikationsnät som överensstämmer med standard EN 
60950-1. Kraven bidrar till att risken för eldsvåda samt risken för att 
montörerna blir utsatta för elchock och skada blir mindre. 

6 § Nätverksutrustningens tålighet mot överspänningar och 
överströmmar  

Nätverksutrustning för det allmänna kommunikationsnätet ska ha en 
sådan tålighet mot överspänningar och överströmmar som fastställs i 
standard ETSI ES 201 468 samt rekommendation ITU-T K.20 och ITU-T 
K.45. 

Föreskriftens krav på tålighet mot överspänningar och överströmmar gäller 
nätverksutrustning som är en del av det allmänna kommunikationsnätet. 
Användningen av utrustning som överensstämmer med standard möjliggör 
att också en näthelhet tål de vanligaste överspänningarna och  
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överströmmarna. Syftet med kraven är att trygga det allmänna 
kommunikationsnätets driftsäkerhet så att utrustning som installerats i 
nätet i rimlig mån tål de överspänningar och överströmmar som kommer 
via kommunikationsnätet. 

Tillämpning 
 

Standarder och rekommendationer som nämns i paragrafen specificerar de 
egenskaper som utrustningen ska ha för att den kan anses vara tillräckligt 
bra skyddad t.ex. mot påfrestningar som blixtar orsakar. 

Standarder och rekommendationer som specificerar kraven är: 
 
• ETSI ES 201 468 [14] Additional Electro Magnetic Compatibility (EMC) 

requirements and resistibility requirements for telecommunications 
equipment for enhanced availability of service in specific applications. 
Standarden specificerar tilläggskrav på störningsimmunitet och 
störningsemission för ett sådant fall då utrustningen används i mycket 
krävande uppgifter i kommunikationsnätet. Exempel på sådan 
utrustning är centraler, viktiga koncentratorer och viktiga 
transmissionsanläggningar. 

• ITU-T K.20 [15] Resistibility of telecommunication equipment installed 
in a telecommunications centre to overvoltages and overcurrents. 
Rekommendationen specificerar tilläggskrav och system för testning av 
utrustningens tålighet mot överspänningar och överströmmar i en 
telestation. Rekommendationen behandlar exempelvis problem som 
blixtar orsakar, den induktiva överspänningen som ett fel i näraliggande 
högspänningsutrustning eller elbaneanläggning orsakar, och förhöjning 
av jordpotential. 

• ITU-T K.45 [16] Resistibility of telecommunication equipment installed 
in the access and trunk networks to overvoltages and overcurrents. 
Rekommendationen specificerar samma saker som K.20 men gäller 
nätverksutrustning som finns på ett långt avstånd från telestationen, 
t.ex. i ett utrustningsskåp som placerats vid gatan. 

Andra relaterade rekommendationer 
 

• ITU-T K.44 [17] Resistibility of telecommunication equipment to 
overvoltages and overcurrents 

7 § Jordning av kommunikationsnätet 

I ett kommunikationsnät ska jordning finnas för en transmissionsväg 
som omfattar metalldelar samt för en telestation och ett 
utrustningsskåp som innehåller aktiv nätverksutrustning. 

Det jordtag som används för jordningen ska uppfylla kraven i tabell 
54.1 i standard SFS 6000-5-54 vad gäller jordtagets minimidimension 
(tväryta, materialets diameter och det eventuella 
korrosionsskyddsskiktets tjocklek). 
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Den övriga konstruktionen av jordtaget väljs från fall till fall på det sätt 
som lämpar sig ändamålsenligt för det objekt som ska jordas. 

De metallmassor som finns i en telestation och ett utrustningsskåp som 
innehåller aktiv nätverksutrustning och som har jordpotential, t.ex. 
nätverksutrustningens stativ av metall, ett utrustningsskåp av metall, 
metalliska vatten- och värmeledningar, luftkonditioneringssystem, 
plåttak och eventuell åskledare, ska förbindas med jordningen. En 
gemensam jordning av kommunikationsnätet och elnätet ska göras för 
en telestation och ett utrustningsskåp som innehåller aktiv 
nätverksutrustning. De komponenter som jordas i ett utrustningsskåp 
som finns i en annan byggnad än telestationen sammanbinds med 
potentialutjämningssystemet för byggnaden i fråga. 

Om det finns en mast finns i närheten av en telestation, ska jordningen 
av masten förbindas med jordningen av telestationen.  

Om jordtaget utgör en del av de skyddsåtgärder som avses i 13–15 §, 
ska jordtaget planeras för varje enskilt fall. 

Jordningen skyddar nätverksutrustning mot överspänningar. 
Överspänningar orsakas ofta av blixtar. Vid jordningen ska man beakta att 
också elnätet jordas. 

Nätverksutrustning definieras i 3 § 38 punkten i 
informationssamhällsbalken [1] och med den avses utrustning som är 
avsedd att användas för överföring eller styrning av meddelanden i 
kommunikationsnät. 

En förutsättning för att jordningen ska fungera på ett ändamålsenligt sätt 
är att det som jordtag används en konstruktion som beroende på material 
och det objekt som ska jordas ger ett tillräckligt skydd. 

Jordningen av kommunikationsnätet och nätverksutrustning i det ska 
sammanbindas med jordningen av elnätet för att undvika 
potentialskillnader. Om jordningen av elnätet bestäms i 
elsäkerhetsförfattningar och jordningen av kommunikationsnätets 
utrustning får inte förstöra jordningen av elnätet. På så sätt beaktar man 
bl.a. risken för eldsvåda. 

De metallmassor som har jordpotential i telestationen är 
nätverksutrustningens stativ av metall, metalliska vatten- och 
värmeledningar, luftkonditioneringsanläggning, plåttak och eventuell 
åskledare. 

Då jordning av master sammanbinds med jordning av en telestation, 
förhindras den skadliga potentialskillnaden mellan dessa vid blixtnedslag. 

Hänvisningen till föreskriftens 13–15 § gäller situationer då man arbetar i 
närheten av högspänningsledningar. Då är kraven i 7 § inte tillräckliga för 
att garantera skyddet, utan man ska vid planeringen beakta de speciella 
verkningar som ett fel i en högspänningslinje kan orsaka. 
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Tillämpning 
 

Kommunikationsnätets jordtag måste uppfylla de materialspecifika 
minimidimensioner (tvärsnittsarea, materialets diameter och det eventuella 
korrosionsskyddsskiktets tjocklek) som finns i tabell 54.1 i standard SFS 
6000-5-54 [18]. 

Vid byggande av ett jordtag för olika delar av kommunikationsnätet är det 
skäl att följa följande principer: 

Jordtag för utrustningsskåp som innehåller ett ledningsnät och aktiv 
nätverksutrustning 
• Som jordtag används ett vertikalt eller ett horisontellt jordtag: 

– Den sammanräknade längden av de horisontella delarna av ett 
horisontellt jordtag ska vara minst 5 m. Som maximilängd räcker 10 
m. 

– Som ett vertikalt jordtag ska användas följande alternativa 
konstruktioner: 
– två ledningar på minst 10 m som för till olika riktningar 
– en ledarring på minst 20 m 
– en ledare på minst 20 m som byggts i samma dike som kablarna 

• Jordtaget ska förläggas under den genomsnittliga frostgränsen för 
jordtagets placeringsplats. Jordtaget behöver dock inte förläggas på 
över 0,7 m djup utan särskild skäl. 

• Om det i utrustningsskåpet finns en anslutning till lågspänningsnätet, 
ska jordtaget också uppfylla kraven i de författningar som utfärdats med 
stöd av elsäkerhetslagen. 

 
Obs. Med ledningsnät avses här olika komponenter för transmissionsväg. 
Jordtag för en centralbyggnad utan källarvåning 
• Som jordtag används en av följande alternativa komponenter: 

– en ledarring på minst 20 m som finns i byggnadens husgrund eller 
som grävts i marken utanför byggnaden, 

– två ledare på minst 20 m som finns i byggnadens husgrund eller 
som grävts i marken utanför byggnaden och som installerats i olika 
riktningar, 

– en ledare på minst 20 m som installerats i samma dike som 
kablarna eller 

– två minst 10 m långa armeringsstål vars diameter är minst 8 mm 
och som finns i byggnadens husgrund och har installerats i olika 
riktningar. Armeringsstål för mellanbotten eller motsvarande 
konstruktioner anses inte vara jordtag eller delar av jordtag. 

Jordtag för en centralbyggnad med källarvåning 
• Under den nedersta våningens golv på mark (husgrunden) ska under 

täckdikningsgränsen byggas ett nät av blank kopparlina, 16 mm2, som 
täcker hela byggnadens yta och där avståndet mellan parallella linor är 
10–20 meter. 

Jordtag på en länkstation 
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• Antennmasten och nätverksutrustning på länkstationen ska jordas i ett 
gemensamt jordtag som ska byggas så att de utbreder sig strålformigt 
till minst tre riktningar från masten. Stagen på en stagad mast ska 
anslutas både till masten och till jordtaget så att de leder el. Jordtagens 
radie ska från de yttersta stagen täcka terrängen på 25–50 m. Jordtaget 
ska normalt byggas av ledare av förzinkat stål.  

• Om en snabb korrosion av stål är att förvänta på grund av jordtagets 
placeringsplats i marken, rekommenderas att man använder ledare av 
koppar. Då är det särskilt viktigt att förhindra korrosion av masten och 
stagen. 

• Ett jordtag som överensstämmer med standard SFS 6000-5-54 ska 
också göras för ett separat utrustningsskåp som innehåller aktiv 
nätverksutrustning. Om i det separata utrustningsskåpet finns en 
anslutning till lågspänningsnätet, ska jordtaget också uppfylla kraven i 
de författningar som utfärdats med stöd av elsäkerhetslagen. 

Rekommendationer 
 

Nedan finns en förteckning över standarder och rekommendationer som har 
samband med ämnet: 

• ITU-T K.27 [19] Bonding configurations and earthing inside a 
telecommunication building.  Rekommendationen specificerar jordningen 
av utrustning och metoden för potentialutjämning i en telestation. 

• ETSI EN 300 253 [20] Equipment Engineering (EE); Earthing and 
bonding of telecommunication equipment in telecommunication centres. 
Standarden specificerar jordningen av utrustning och metoden för 
potentialutjämning i en telestation och baserar sig på ett maskat system 
som valts bland de alternativa potentialutjämningssystem som finns i 
ITU-T K.27. 

• ITU-T K.35 [21] Bonding configurations and earthing at remote 
electronic sites. Rekommendationen specificerar jordningen och 
potentialutjämningen i en liten telestation. 

• ITU-T K.56 [22] Protection of radio base stations against lightning 
discharges. Standarden specificerar jordningen och 
potentialutjämningen i basstationer. 

8 § Jordning av huskabel i kundfastighetens ända 

Om det i en kundfastighets byggnad, i vilken en huskabel införs, finns 
en anslutning till lågspänningsnätet och ett jordningssystem med 
huvudjordskena och jordtag som överensstämmer med standard SFS 
6000 eller åtminstone ett jordtag som överensstämmer med standard 
SFS 6000-5-54, ska jordtaget användas för att jorda en huskabel som 
innehåller metalldelar.  

Om det i en kundfastighets byggnad, i vilken en huskabel införs, inte 
finns ett jordningssystem eller ett jordtag enligt 1 mom. 

1) ska det vid byggande av en huskabel som innehåller metalldelar 
för jordning av ett kommunikationsnät byggas ett jordtag, till 
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vilket husbalens metalldelar kopplas, enligt standard SFS 6000-
5-54, eller 

2) ska det som huskabel användas en optisk kabel som inte 
innehåller metall. 

En huskabel förbinder en kundfastighet (t.ex. bostadsbyggnad, 
lokalbyggnad eller offentlig byggnad) med det allmänna 
kommunikationsnätet och det är möjligt att farliga spänningar kopplas till 
byggnaden via den.  

Jordningen skyddar kommunikationsnätets utrustning mot överspänningar. 
Överspänningar orsakas ofta av blixtar. Det är möjligt att åstadkomma ett 
tillräckligt skydd endast genom att använda antingen det existerande, för 
elnätet byggda, jordningssystemet, som innehåller åtminstone ett 
standardenligt jordtag eller, om det saknas, genom att bygga ett eget 
jordtag för jordning av kommunikationsnätet.  

Olika fel i elnätet kan också orsaka överspänningar. Vid ett typiskt nollfel i 
eldistributionsnätet har PEN-ledaren avbrutits men fasledare är 
spänningsförande. Det kan medföra ovanliga spänningar i olika faser med 
en betydande överspänning i en viss fas och en betydande underspänning i 
en annan fas. Elnätets nollpunkt i fastigheten behåller då inte jordpotential. 
Nollpunktens spänning förekommer i alla skyddsjordade delar och kan vid 
ett nollfel bli farligt hög. Jordtaget minskar sannolikheten för en farlig 
beröringsspänning orsakad av elnätets nollfel. 

Om det i en byggnad finns en anslutning till lågspänningsnätet, men inget 
byggt jordtag, är det möjligt att vid förläggning av en huskabel som 
jordkabel också installera ett jordtag i samma kabeldike. Då blir 
kostnadseffekterna små. Vid förläggning av en hängkabel kräver 
installationen av ett jordtag grävarbeten, vilket betyder ökade kostnader. 
Nuförtiden är det dock mycket sällan som en huskabel genomförs som 
hängkabel. 

Kommunikationsnätet och elnätet bör ha en gemensam jordning alltid som 
möjligt. Då man förlägger en huskabel som innehåller metalldelar i en 
fastighet där det finns en anslutning till lågspänningsnätet, men inget 
jordtag, ska man bygga ett jordtag för jordning av de metalliska delarna av 
huskabeln och det rekommenderas att man genomför en gemensam 
jordning med elnätet. Om den gemensamma jordningen saknas, kan det 
förekomma ett genomslag i hemfördelaren mellan telenätets jordning och 
elnätet, om ett blixtnedslag i närheten av byggnaden orsakar förhöjning av 
jordpotential eller en överspänning i elnätets anslutningsledning. Eftersom 
den gemensamma jordningen också gäller elnätet och eftersom det inte är 
möjligt att ställa några absoluta krav på elnätet i denna föreskrift, är ett 
alternativ att använda en optisk kabel utan metall. Då är det inte 
nödvändigt att genomföra en föreskriftsenlig jordning. 

Den som gör elnätsanslutningar ska ha sådan expertis att det är möjligt att 
självständigt kunna göra starkströmsinstallationer. I praktiken ska den 
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instans (företaget) i vars namn kopplingarna i fråga görs ha rätt att utföra 
elarbeten (berättigad elentreprenör). 

Föreskriften förutsätter att det ska byggas ett jordtag i samband med 
förläggningen av en huskabel som innehåller metalldelar också i de fall då 
kundfastigheten inte har en anslutning till lågspänningsnätet. Jordtaget 
skyddar då endast mot sådana överspänningar som kommer via huskabeln. 
Om det senare görs en anslutning till lågspänningsnätet i kundfastigheten, 
står jordtaget färdigt att användas också för jordning av elnätet.     

Om jordningen av det interna kommunikationsnätet i en fastighet bestäms i 
föreskrift 65 [2] och innehavaren av inomhusnätet ansvarar för det. Ett 
teleföretag ska använda en med inomhusnätet gemensam jordning, när 
teleföretaget placerar konstruktioner för en huskabel som hör till det 
allmänna kommunikationsnätet eller nätverksutrustning för det allmänna 
kommunikationsnätet i en husfördelare, i underfördelare eller i ett annat 
motsvarande ställe. 

 
Tillämpning 
 

Utgångspunkten i föreskriften är att genomförandet av jordningen så som 
föreskriften förutsätter säkerställs när en huskabel som innehåller 
metalldelar förläggs i kundfastighetens byggnad. I praktiken betyder det 
att om det inte finns ett jordningssystem för elnätet, måste jordningen av 
kommunikationsnätet genomföras separat.  

Jordningen ska genomföras enligt föreskriften oberoende av om huskabeln 
som innehåller metalldelar är en jordkabel eller hängkabel. Att bryta och 
isolera metalldelar i en huskabel garanterar inte tillräckligt skydd. 

I kundfastighetens byggnad som huskabeln förläggs i kan man vid jordning 
av en optisk kabel använda olika lösningar beroende på situation. Nedan 
finns exempel på rekommenderade förfaringssätt. Principerna lämpar sig 
också för jordning av mantlar som används i symmetriska kablar med 
ledare av metall och för jordning av de yttre ledarna av koaxialkablar.  

a) Byggnaden har en anslutning till lågspänningsnätet och ett 
jordningssystem med huvudjordskena och jordtag som överensstämmer 
med standard SFS 6000 [5] (se bild 1 och två), varvid: 

 
• huskabeln (jord- eller hängkabel) förs in i byggnaden och jordas genom 

att förbinda kabelns metalldelar med byggnadens huvudjordskena men 
en isolerad kopparledare (gul-grön) vars tvärsnittsarea är minst 6 mm2. 
Det utförs i allmänhet så att de delar av huskabeln som jordas förbinds 
med stativet i husfördelaren och sedan med husfördelarens 
potentialutjämningsskena som för sin del är förenad med 
huvudjordskenan. I små husfördelare (t.ex. villor) där det inte finns 
något egentligt stativ, förbinds de delar av huskabeln som jordas med 
avslutningskåpans jordskena och sedan med husfördelarens 
potentialutjämningsskena som för sin del är förenad med 
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huvudjordskenan (se bild 1). Med tanke på brandsäkerhet är ovan 
nämnda förfarande möjligt endast när en huskabel (jord- eller 
hängkabel), som inte är självslocknande enligt kravet standarden SFS-
EN 60332-1-2 [46], behöver dras in högst två (2) meter inomhus. 
Denna begränsning på längd gäller inte en optisk inomhus- eller 
utomhuskabel som är självslocknande enligt kravet. Om 
brandsäkerheten i installationer av inomhusnät finns föreskrifter i 20 § i 
Kommunikationsverkets föreskrift 65 [2]. Saken behandlas närmare i 
MPS 65 till föreskriften. 
 

 
Bild 1. Jordning av en optisk kabel som innehåller metalldelar i en byggnad 
med en anslutning till lågspänningsnätet och ett jordningssystem med 
huvudjordskena och jordtag som överensstämmer med standard SFS 6000. 
Huskabelns (jordkabel) installation inomhus ≤ 2 m, om kabeln inte är 
självslocknande enligt kravet i standarden SFS-EN 60332-1-2 [46]. 

 
eller 

 
• om det skulle vara behövligt att installera en huskabel som inte är 

självslocknande enligt kravet i standarden SFS-EN 60332-1-2 [46] mer 
än två meter inomhus, görs det, av brandsäkerhetsskäl, ett byte av 
huskabelns kabeltyp från en jordkabel av metall till en inomhuskabel 
utan metall som är självslocknande enligt ovan nämnda krav på 
byggnadens yttervägg och en optisk kabel (inomhuskabel) förs in i 
byggnaden, 

• metalldelarna av en huskabel av metall kopplas antingen direkt till 
jordtaget på byggnadens yttervägg med en blank ledare av koppar vars 
tvärsnittsarea är 16 mm² (se bild 2), eller till huvudjordskenan inomhus 
med en isolerad kopparledare (gul-grön) vars tvärsnittsarea är minst 6 
mm². Jordkabeln och kopparledaren skyddas mekaniskt på byggnadens 
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yttervägg från marken till skarvkåpan eller till minst 2 meters höjd från 
marken.  

 
 
Bild 2. Jordning av en optisk kabel som innehåller metalldelar i en byggnad 
med en anslutning till lågspänningsnätet och ett jordningssystem med 
huvudjordskena och jordtag som överensstämmer med standard SFS 6000. 
Huskabelns installation inomhus > 2 m. 
 

b) Byggnaden har en anslutning till lågspänningsnätet men varken ett 
jordningssystem som överensstämmer med standard SFS 6000 eller ett 
jordtag som överensstämmer med standard SFS 6000-5-54 (se bild 3): 

 
• som jordtag i samma dike som huskabeln eller, om det är fråga om en 

hängkabel, i ett separat byggt dike installeras en obelagd ledare av 
koppar vars längd är 20 meter och tvärsnittsarea 16 mm2, 

• om det installeras en huskabel som inte är självslocknande enligt kravet 
i standarden SFS-EN 60332-1-2 [46] mer än två meter inomhus, görs 
det ett byte av huskabelns kabeltyp från en huskabel av metall till en 
inomhuskabel utan metall som är självslocknande enligt ovan nämnda 
krav på byggnadens yttervägg och en optisk kabel utan metall förs in i 
byggnaden, 

• metalldelarna av en huskabel av metall kopplas till jordtaget på 
byggnadens yttervägg med en blank ledare av koppar vars 
tvärsnittsarea är 16 mm² (se bild 3). Jordkabeln och kopparledaren 
skyddas mekaniskt på byggnadens yttervägg från marken till 
skarvkåpan eller till minst 2 meters höjd från marken. 
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Bild 3. Jordning av en optisk kabel som innehåller metalldelar i en byggnad 
med en anslutning till lågspänningsnätet men varken ett jordningssystem 
som överensstämmer med standard SFS 6000 eller ett jordtag som 
överensstämmer med standard SFS 6000-5-54. Huskabelns installation 
inomhus > 2 m. 
 

c) Byggnaden har ingen anslutning till lågspänningsnätet, inget 
jordningssystem som överensstämmer med standard SFS 6000 och 
inget jordtag som överensstämmer med standard SFS 6000-5-54 (se 
bild 4): 

• som jordtag i samma dike som huskabeln eller, om det är fråga om en 
hängkabel, i ett separat byggt dike installeras en obelagd ledare av 
koppar vars längd är 20 meter och tvärsnittsarea 16 mm2,  

• om det installeras en huskabel som inte är självslocknande enligt kravet 
i standarden SFS-EN 60332-1-2 [46] mer än två meter inomhus,  
görs det ett byte av huskabelns kabeltyp från en huskabel av metall till 
en inomhuskabel utan metall som är självslocknande enligt ovan 
nämnda krav och en optisk kabel utan metall förs in i byggnaden, 

• metalldelarna av en huskabel av metall kopplas till jordtaget på 
byggnadens yttervägg med en blank ledare av koppar vars 
tvärsnittsarea är 16 mm² (se bild 4). Jordkabeln och kopparledaren 
skyddas mekaniskt på byggnadens yttervägg från marken till 
skarvkåpan eller till minst 2 meters höjd från marken. 
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Bild 4. Jordning av en optisk kabel som innehåller metalldelar i en byggnad 
som inte har en anslutning till lågspänningsnätet, inget jordningssystem 
som överensstämmer med standard SFS 6000 och inget jordtag som 
överensstämmer med standard SFS 6000-5-54. Huskabelns installation 
inomhus > 2 m. 

Rekommendationer 
Icke-förpliktande rekommendationer och andra dokument som har 
samband med ämnet: 

• ITU-T K.66 [23] Protection of customer premises from overvoltages. 
Rekommendationen specificerar jordningen och överspänningsskyddet i 
kundens byggnad. 

• ITU-T K.73 [24] Shielding and bonding for cables between buildings. 
Rekommendationen specificerar jordningspraxis för skydden vid 
kablingar mellan byggnader. 

• Maadoituskirja [25] Elentreprenörsförbundet rf. 

9 § Skyddet av kommunikationsnät som genomförts med 
symmetriska kablar med ledare av metall  

Skyddet av ett kommunikationsnät som genomförts med symmetriska 
kablar med ledare av metall ska uppfylla följande krav: 
1. I en utomhuskabel ska finnas en metallmantel eller en metallisk 

skärm. För båda utförandena används nedan benämning 
metallmantel. Detta krav gäller inte en självbärande hängkabel med 
högst två par.  

2. Kabelns metallmantel ska sammanbindas med jordningen i 
telestationen, i ett utrustningsskåp som innehåller utrustning för 
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kommunikationsnätet och i ett annat utrustningsskåp som placerats 
på marken eller inom beröringsavstånd från marken. 

3. Metallmantlarna ska förbindas med varandra i skarvar och 
utrustningsskåp där de inte behöver jordas på basis av punkt 2. 

4. Hängkablarnas bärlinor ska förbindas med varandra i skarvar. 
Bärlinan för en hängkabel ska förbindas med jordningen eller med 
metallmanteln i de punkter där metallmanteln jordas eller 
hängkabelsträckan slutar. 

5. De ledare som är i drift i telestationen och utsatta för blixtar ska 
förses med överspänningsskydd mellan ledarna och jordningen. 

6. Om det till en metallmantlad kabels avslutning i ett accessnät till det 
fasta kommunikationsnätet är ansluten, fastän bara en enda, över 
300 m lång utomhuskabel utan metallmantel, ska alla par i 
avslutningen förses med överspänningsskydd. Metallmanteln och 
överspännigsskydden ska sammanbindas med jordtaget. Om den 
metallmantlade kabeln utgör en högst 300 meters mellankabel 
mellan kablar utan metallmantel, kan överspänningsskydden lämnas 
bort i ena ändan av kabeln. 

7. I avslutningen för ett fast kommunikationsnäts huskabel som är 
utsatt för blixtar ska samtliga ledare i bruk förses med 
överspänningsskydd mellan ledarna och jordningen.  

Det är möjligt att avvika från de skyddsåtgärder som nämns i 1 mom., 
om skyddsåtgärderna som avses i 13–15 § förutsätter det.   

Symmetriska kablar med ledare av metall används oftast som 
telefonkablar. 

I paragrafen specificeras detaljerade åtgärder vars syfte är att förhindra att 
en överspänning som blixtar orsakar varken skadar utrustningen eller 
orsakar fara för personalen som sysslar med nätet. 

Ett blixtnedslag orsakar stora spänningspikar i ett ojordat nät och 
okontrollerade urladdningar till mark. De orsakar fara överallt i nätet för 
nätverksutrustning, personer som sysslar med nätet, användare av 
kommunikationsnätet och användarnas terminalutrustning. 

I nätet kan den farliga spänningen framskrida mycket långt från det 
område där det blixtrar. Faran kan nästan helt och hållet avvärjas genom 
ett överspänningsskydd som överensstämmer med föreskriften. 

Statistikcentralen definierar en statistisk tätort som nämns i paragrafen så 
att den är en koncentration av bebyggelse på minst 200 invånare, där 
avståndet mellan byggnaderna inte överstiger 200 meter. Avgränsningen 
påverkas inte av administrativa gränser som till exempel kommun- eller 
länsgränser. Statistikcentralen fastställer tätorterna vart femte år. 

I föreskriften behandlas inte allmänna anvisningar om planering, 
genomförande och underhåll av skyddsåtgärderna, då de ingår i de 
skyldigheter om vilka bestäms i 243 § i informationssamhällsbalken. De 
täcker alla krav som uppställts för näten och tjänsterna under hela deras 
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livscykel, även i störningssituationer, samt behövliga kontroller och 
underhåll. 

Paragrafens krav är tillräckliga på alla andra ställen än i närheten av ett 
högspänningsnät. Högspänningsnätets närhet orsakar särskilda risker för 
ett kommunikationsnät. I 13–15 § bestäms om förberedningen för riskerna. 

 
Tillämpning 
 

Kraven ingår i detalj i föreskriftstexten och de omfattar både olika kablar 
och olika delar av nätet. Tillämpningen av kraven förutsätter därför inte 
närmare precisering, men det rekommenderas att man bekantar sig med 
nedan uppräknade standarder som har samband med ämnet när man vill 
utföra skydden. 

Relaterade standarder: 

• SFS-EN 62305-1..4 [26] Protection against lightning. Standardserien 
behandlar täckande skydd mot blixtnedslag och omfattar också andra 
frågor som gäller kommunikationsnät. 

• ITU-T K.11 [27] Principles of protection against overvoltages and 
overcurrents. Rekommendationen beskriver skyddsprinciper, såsom 
riskhantering, säkerhet och tillförlitlighet, överspänningsskydd och 
skyddskomponenter. Den ger anvisningar om att skydda teleutrustning, 
installationer och kablar som kan bli utsatta för överspänningar och 
överströmmar som blixtar eller andra omständigheter orsakar. 

• ITU-T K.39 [28] Risk assessment of damages to telecommunication 
sites due to lightning  Discharges.  Rekommendationen stöder 
utförandet av riskanalyser av skador som blixtnedslag kan orsaka. Här 
ingår också den risken att en montör blir handikappad. 

• ITU-T K.40 [29] Protection against LEMP in telecommunication centres. 
Syftet med rekommendationen är att bidra till användningen av skyddet 
mot elektromagnetisk puls (Lightning ElectroMagnetic Pulse) som 
blixtnedslag kan orsaka. 

10 § Skyddet av kabeltelevisionsnät som genomförts med 
koaxialkablar  

De transmissionsvägar som består av koaxialkablar ska förses med ett 
grundskydd mot överspänningar och överströmmar av atmosfäriskt 
ursprung åtminstone på följande sätt: 
1. Koaxialkabelns yttre ledare och eventuella andra metalldelar 

(armering, bärlina) ska sammanbindas med jordningen i 
telestationen, i ett utrustningsskåp som innehåller utrustning för 
kommunikationsnätet och i ett annat utrustningsskåp som placerats 
på marken eller inom beröringsavstånd från marken. Det är dock 
inte behövligt att jorda ett kabeltelevisionsnät, om jordpotential av 
någon annan orsak inte finns inom beröringsavstånd. 

2. Koaxialkablarnas yttre ledare och eventuella andra metalldelar 
(armering) ska förbindas med varandra i skarvar och 
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utrustningsskåp där de inte behöver jordas på basis av punkt 1. För 
galvanisk separation ska det användas överspänningsskydd. 

3. Hängkablarnas bärlinor ska förbindas med varandra i skarvar. 
Bärlinan för en hängkabel ska förbindas med jordningen eller med 
metallmanteln i de punkter där metallmanteln jordas eller 
hängkabelsträckan slutar. 

4. Yttre ledare och eventuella andra metalldelar i en koaxial 
anslutningskabel jordas i kundfastigheten. Då tillämpas samma 
jordningsregler som för symmetriska kablar ovan i 9 §. 

Det är möjligt att avvika från de skyddsåtgärder som nämns i 1 mom., 
om skyddsåtgärderna som avses i 13–15 § förutsätter det.   

Koaxialkablar är vanliga vid genomförandet av kabeltelevisionsnät. 

Se motivering till och tillämpning av 9 § ovan. 

11 § Skyddet av nät som genomförts med optiska kablar som 
innehåller metalldelar  

De transmissionsvägar som består av optiska kablar som innehåller 
metalldelar ska förses med ett grundskydd mot överspänningar och 
överströmmar av atmosfäriskt ursprung åtminstone på följande sätt:  
1. Den optiska kabelns metalldelar ska sammanbindas med jordningen 

i telestationen, i ett utrustningsskåp som innehåller utrustning för 
kommunikationsnätet och i ett annat utrustningsskåp som placerats 
på marken eller inom beröringsavstånd från marken. 

2. De optiska kablarnas metalldelar ska förbindas med varandra i 
skarvar och utrustningsskåp där de inte behöver jordas på basis av 
punkt 1. 

3. De optiska hängkablarnas bärlinor ska förbindas med varandra i 
skarvar. Hängkabelns bärlina ska förbindas med jordningen eller 
med den optiska kabelns andra metalldelar i de punkter där 
metalldelarna jordas eller hängkabelsträckan slutar. 

4. Om den optiska kabeln har ledare av metall som är avsedda för 
överföring av information, tillämpas krav som gäller kablar med 
ledare av metall. 

Det är möjligt att avvika från de skyddsåtgärder som nämns i 1 mom., 
om skyddsåtgärderna som avses i 13–15 § förutsätter det.   

Se motivering till och tillämpning av 9 § ovan.  

12 § Överspänningsskydd  

Ett överspänningsskydd ska vara lämpligt för installationsplatsen och 
driftförhållandena. I skyddet får inte användas sådant material som kan 
upprätthålla brand. Överspänningsskyddet får inte äventyra 
elsäkerheten. Överspänningsskyddet får inte ens vid felsituationer 
förorsaka brandfara. Risken för brandfara ska också beaktas i fråga om 
överspänningsskyddets placering och monteringstillbehör.  
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Vid grundskyddet ska användas gasurladdningsrör som uppfyller kraven 
i rekommendation ITU-T K.12 eller andra skydd som har motsvarande 
skyddsegenskaper. 

I paragrafen preciseras utförandet av det överspänningsskydd om vilket 
bestäms i 9–11 §. Skyddet mot överspänningar ska byggas med hjälp av 
sådana överspänningsskydd och sådant material att det inte blir någon fara 
för eldsvåda på grund av en kvarstående elektrisk ljusbåge eller övrig 
motsvarande orsak vid överspänningsskyddets funktion. 
Överspänningsskyddet får inte heller självt bli skadat vid urladdningen.  

Tillämpning 
 

Ett gasurladdningsrör har visat sig vara ett tillförlitligt och driftsäkert skydd 
men på marknaden finns också andra typer av skydd, t.ex. sådana som 
baserar sig på halvledare. De kan gott användas, så länge deras 
skyddsförmåga och tillförlitlighet är lika bra som gasurladdningsrörens. Om 
el- och brandsäkerhet bestäms även i därtill relaterad lagstiftning. 

Gasurladdningsskydden är tillförlitliga och har lång livslängd. De kräver inte 
så mycket underhåll som halvledarskydden. Med en överspänningspuls på 
8/20 µs tål gasurladdningsskydden en stor ström (typiskt 5 - 10 kA, även 
mer). Halvledarskydden tål endast några hundra amper. 
Gasurladdningsskydden har också mindre kapacitans än halvledarskydden. 
Därför lämpar sig gasurladdningsskydden bättre än halvledarskydden för 
förbindelser på vilka det erbjuds xDSL-tjänster. Tilläggskapacitans som 
finns jämsides med ledare orsakar missanpassad impedans och försämrar 
symmetri. Dessa påverkar den hastighet som uppnås i synnerhet med 
ADSL2+- och VDSL2-teknik. 

Gasurladdningsskyddet väljs bl.a. på basis av tändspänning vid likström. I 
telestationer är skyddet ofta 250 V, eller om fjärrmatningsspänningen för 
den krets som skyddas tillåter, kan man använda 150 V eller 90 V. I en 
kundfastighet vars anslutning till lågspänningsnätet sker med friledningar 
eller hängkablar ska tändspänningen vid likström hos skyddet mellan ledare 
och jord vara minst 500 V, för att spänning i elnätet inte bakvänt via 
skydden ska nå telenätet när det finns ett avbrott på PEN-ledaren som 
matar in ström i huset.  

I en kundfastighet vars anslutning till lågspänningsnätet sker med 
friledningar eller hängkablar, är minimivärdet 500 V för tändspänning vid 
likström för överspänningsskydd inte heller för stort med tanke på 
teleterminalutrustningens beständighet (resistibility). Om utrustningen 
överensstämmer med kraven i ITU-T K.21 [31], håller de en spänning på 
minst 600 V (50 Hz) i anslutningar för symmetriska par i 
kommunikationsnätet.  

Rekommendationer som specificerar kraven: 
 
• ITU-T K.12 [30] Characteristics of gas discharge tubes for the protection 

of telecommunications installations. Rekommendationen specificerar de 
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grundläggande egenskaperna för överspänningsskydd med 
gasurladdningsrör som är avsedda att bli kopplade ihop med ledningar 
för att skydda centraler och abonnentens terminalutrustning mot 
överspänningar som är av atmosfäriskt ursprung. 
 

Andra relaterade standarder: 
• ITU-T K.28 [32] Parameters of thyristor-based surge protective devices 

for the protection of telecommunication installations. 
Rekommendationen specificerar motsvarande krav för halvledarskydd 
som i rekommendation K.12. 

• ITU-T K.36 [33] Selection of protective devices. Rekommendationen 
innehåller information om grunderna för val av skydd för olika delar av 
nätet. 

13 § Inducerad ström och spänning från elanläggningar vid 
normaldrift  

Den spänning som kapacitivt överförs till kommunikationsnätets ledare 
och härstammar från en högspänningsanläggning i normaldrift får inte 
vid beröring av ledarna orsaka en högre ström än 10 mA. Som 
beröringsström avses den ström som flyter genom ett 3 000 ohms 
motstånd inkopplat mellan ledarparets sammankopplade ledare och 
jord.  

Den i kommunikationsnätets ledare inducerade longitudinella 
elektromotoriska kraften (emk) får inte överskrida 60 V då 
högspänningsanläggningen är i normaldrift eller temporärt förorsakat av 
elektrifierad järnväg. 

I paragrafen bestäms om hur ett kommunikationsnät ska skyddas när det 
påverkas av normal drift av högspänningsanläggningar. Den spänning som 
överförs till kommunikationsnätets ledare orsakar fara för både 
underhållspersonalen och användaren. 

Skyldigheterna att planera, bygga och underhålla ett kommunikationsnät 
så att det inte orsakar fara för människor och att det tål yttre störningar, 
ingår för sin del i de skyldigheter som finns i 243 § i 
informationssamhällsbalken. 

Samordningen av skyldigheterna i elsäkerhetslagen och skyddet av 
kommunikationsnätet är primärt en sak som omfattas av 
elsäkerhetslagstiftningen. 

För att undvika faran är tillräckligt utbyte av information mellan 
innehavaren av elanläggningar och innehavaren av kommunikationsnätet 
och genomförandet av skyddsåtgärder vid behov också i 
kommunikationsnätet en sak för elsäkerheten och även en nödvändig del 
av den ansvarsfulla planeringen av kommunikationsnätet. 
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Jämfört med den tidigare versionen av föreskriften har 13 § specificerats 
att gälla normaldrift elektrifierade järnvägar medberäknade, och den 
elektromotoriska kraften får vara högst 60 V.  

I punkt 6.2.3 i rekommendation ITU-T K.68 [34] (som gäller gränsvärden 
för farliga spänningar i normaldrift) kontateras följande: "The limit value of 
the induced common mode voltage with respect to the earth, at any point 
of the induced telecommunication plant, produced by all the inducing power 
plants of the interference frame, in normal operating conditions, acting 
together, is 60 V r.m.s." 

I rekommendationen ITU-T K.68 omfattar begreppet "power plant" även 
elmatningssystem för elektrifierade järnvägar. Punkt 6.2.2 i samma 
rekommendation gäller gränsvärden för farliga spänningar vid fel och där är 
gränsvärdet för inducerad spänning 60 V, om felet varar mer än 3 
sekunder. Ett enfasigt jordfel som inte frånkopplas automatiskt är mycket 
sannolikt ett fel som varar mer än 3 sekunder. Gränsvärdet för inducerad 
spänning som tillämpas i situationer som avses i denna paragraf är alltså 
60 V i enlighet med rekommendation ITU-T K.68. Gränsvärdet på 60 V 
tillämpas enligt rekommendation ITU-T K.68 alltså både vid normaldrift och 
vid ett jordfel som varar mer än 3 sekunder. 

Det finns bakgrundsinformation och kurvdiagram för bedömning av farliga 
spänningar i olika situationer också i anvisningen VHV-ohje 02 (se närmare 
nedan under "tillämpning"). Kurvorna baserar sig på 60 V gränsvärde.  

Gränsvärdena för farliga spänningar i rekommendation ITU-T K.68 baserar 
sig för sin del på ITU-T:s publikation "Directives concerning the protection 
of telecommunication lines against harmful effects from electric power and 
electrified railway lines. Volume VI: Danger, damage and disturbance" [33]. 
I publikationen ges beräkningar som leder till gränsvärdena för farliga 
spänningar i rekommendation ITU-T K.68. Beräkningarna baserar sig på 
modellen av en människas impedans och på värdena för elektrisk ström 
med vilka det uppnås en låg (5 %) eller en obefintlig (0 %) risk för 
hjärtkammarflimmer beroende på strömmens verkningstid. Beräkningarna 
finns i bilaga I till publikationen. 

Det är motiverat att använda gränsvärdet på 60 V enligt rekommendation 
ITU-T K.68 för inducerad spänning i normaldrift, eftersom utgångspunkten 
är att elektrisk ström är farlig för en människa. 

Tillämpning 
 

För tillämpning av av föreskriftens krav finns icke förpliktande anvisningar 
som utarbetats av ett tidigare VHV-utskott:  
• VHV-OHJE 01[36] Menettely sähkö- ja televerkkojen vaara- ja 

häiriöjännitetapauksissa. Vaara ja häiriöjännitevaliokunta. 
• VHV-OHJE 02 [37] Vaarajännitesuojaus. Induktio. Vaara- ja 

häiriöjännitevaliokunta. 
• VHV-OHJE 04 [38] Työskentely suurjännitejohtojen aiheuttamille 

vaarajännitteille alttiilla telejohdolla. Vaara- ja häiriöjännitevaliokunta. 
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• VHV-OHJE 05 [39] Vaarajännitesuojaus. Maapotentiaali. Vaara- ja 
häiriöjännitevaliokunta. 

 
De sista publikationerna är från år 1995. Adato Energia Oy säljer VHV-
anvisningar som är tillgängliga tills de upphävs eller uppdateras. Några 
uppdateringar är inte att vänta. 

Andra relaterade dokument: 
• ITU-T Directives concerning the protection of telecommunication lines 

against harmful effects from electric power and electrified railway lines. 
Vol. I ...IX. ITU-T 1990-2008 [40]. 

• ITU-T K.8 [41] Separation in the soil between telecommunication cables 
and earthing system of power facilities. 

14 § Inducerad spänning från elanläggningar vid kort- och 
långvarigt jordfel 

Den longitudinella elektromotoriska kraften som induceras i ledare till 
ett kommunikationsnäts oskyddade ledning får inte överskrida 430 V 
vid enfasigt jordfel av en höspänningsanläggning. 

Vid det enfasiga jordfelet får dock den inducerade emk:n från en 
högspänningsanläggning på minst 110 kV stiga högst till de värden som 
finns i tabell 18, punkt 6.2.2 i rekommendation ITU-T K.68.  

Om emk:n överskrider gränsvärdet ska det med skyddsåtgärder ses till 
att spänningen emot jord inte överskrider de ovan nämnda värdena på 
emk:n.  

Om ledarna inte kan beröras får spänningen mellan ledarna och 
manteln i kommunikationsnätets kablar vara 60 % av den minsta 
likspänningen, eller 85 % av den motsvarande provspänningen på 50 
Hz mellan ledarna eller apparaturen och manteln eller jordet. Då ska 
särskilt ombesörjas att spänningen inte över något par på de i kabelns 
ändor berörbara ledarna överskrider de ovannämnda gränsvärdena.   

I paragrafen finns närmare föreskrifter om hur ett kommunikationsnät ska 
skyddas när det påverkas av högspänningsanläggningar vid kort- och 
långvarigt jordfel. Den spänning som induceras i ledare till 
kommunikationsnätet orsakar fara för både underhållspersonalen och 
användaren. 

En allmän motivering ges också i samband med 13 §. 

Tillämpning 
 

Värdena i rekommendation ITU-T K.68, punkt 6.2.2, tabell 18 ((Limits 
related to danger in case of e.m. interference produced by a.c. power 
plants in fault condition: Typical situations) är följande: 
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Jordfelets varaktighet 
[s] 

Inducerad elektromotorisk 
kraft 
[V] 

t ≤ 0.10 2000 
0.10 < t ≤ 0.20 1500 
0.20 < t ≤ 0.35 1000 
0.35 < t ≤ 0.50 650 
0.50 < t ≤ 1.00 430 
1.00 < t ≤ 3.00 150 

3.00 < t 60 
 

Andra anvisningar för tillämpning finns i samband med 13 §. 

15 § Förhöjning av jordpotential orsakad av elanläggning  

Den spänning mot jordet som överförs via sådana 
kommunikationsnätets ledningar eller utrustning, som befinner sig på 
högspänningsställverks eller högspänningsstolpars jordningsområde 
eller på potentialens influensområde, till utanförliggande strömkretsar 
för kommunikationsnätets appartur eller berörbara metalldelar, får inte 
överskrida de i 13 och 14 § givna gränsvärdena för emk. I fråga om 
potentialens influensområde ska även beaktas den potential som 
högspänningskablarnas metallmantlar eventuellt sprider.  

I de för kommunikations- och lågspänningsnätet gemensamma 
jordningarna tillåts dock sådana av högspänningsanläggningar orsakade 
jordningsspänningar, vilka enligt författningar som utfärdats med stöd 
av elsäkerhetslagen är tillåtna för lågspänningsnätets jordningar.  

Ett teleföretag ska undersöka skyddsbehovet och vidta de behövliga 
skyddsåtgärderna, om ett jordtag, en jordkabel, ett stag eller en 
motsvarande del av ett kommunikationsnät måste placeras i närheten 
av ett högspänningsställverk eller en högspänningsledning eller ett 
jordtag till desamma, eller om kommunikationsnätets ledning avslutar i 
högspänningsställverket. 

Vid installationer på ett område med förhöjd jordpotential ska de krav 
och rekommendationer som finns i standard SFS-EN 50174-3, punkt 
4.9.4.2, 5.3.11.5 och i bilaga B, följas. 

I paragrafen finns närmare föreskrifter om hur ett kommunikationsnät ska 
skyddas mot förhöjning av jordpotential som orsakas av elanläggning då 
nätet påverkas av högspänningsanläggningar. Den spänning som induceras 
i ledare till kommunikationsnätet orsakar fara för både 
underhållspersonalen och användaren. 

En allmän motivering ges också i samband med 13 §. 
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Tillämpning 
 

Kraven specificeras i standard SFS-EN 50174-3 [6] Tietotekniikka. 
Kaapeloinnin asentaminen. Osa 3: Asennuksen suunnittelu ja 
asennuskäytännöt ulkotiloissa. Standarden gäller förfaranden vid 
installation av telekommunikationskablar utomhus (utanför byggnader). 
Standarden innehåller krav på elsäkerhet som gäller både allmänna 
kommunikationsnät och utomhusinstallationer för fastigheters inomhusnät. 

Andra anvisningar för tillämpning finns i samband med 13 §. 

16 § Separationsavstånd  

Vid separationsavstånden mellan kommunikationsnätets kablar och 
komponenter och elnätets kablar och komponenter (lågspänning och 
högspänning) ska de krav som finns i standard SFS-EN 50174-3, 
punkterna 6.2, 6.3 och 6.4, och som gäller säkerhet och 
elektromagnetiska störningar följas, om inget annat har avtalats mellan 
parterna.   

Krav på separationsavstånd mellan kommunikationsnätets kablar och 
komponenter och elnätets kablar och komponenter (lågspänning och 
högspänning) har inte funnits före version av 43 E/2014 M av föreskriften. 
Att specificera och iaktta separationsavstånd är dock en betydande faktor 
som ökar elsäkerheten och minskar störningseffekter. Det har dock inte 
ansetts vara ändamålsenligt att inkludera några absoluta krav på värden i 
föreskriften. 

Tillämpning 
 

Separationsavstånd behandlas i flera nationella och internationella 
publikationer. Åtminstone följande publikationer kan användas då man 
specificerar separationsavstånden: 
• I standard SFS EN 50174-3 [6] finns en ganska omfattande beskrivning 

av krav på separationsavstånden i punkt 6.2, 6.3 och 6.4. En del av 
kraven gäller säkerhet och en del störningar.  

• I punkt 814.5 i standard SFS 6000 [5] finns följande krav: "Då elkablar 
och telekablar förläggs i samma kabeldike skall de vara på tillräckligt 
långt avstånd från varandra." 

• I punkt 5.2.9.4 i standardin SFS 6001 [42] finns följande krav: "Där 
kablar korsar eller är nära telekommunikationsanläggningar skall ett 
lämpligt avstånd upprätthållas mellan kablar och 
telekommunikationsanläggningar." I punkten hänvisas också till ITU-T:s 
publikationer (ITU-T Directive Vol. VI [35] och ITU-T K.68 [34]) för 
specificeringen av avståndet. 

• Sähkö- ja televerkostojen yhteistyöneuvottelukunta STYNK 
(samarbetsdelegationen för el- och telenät) har utarbetat anvisningen 
"Sähköverkonhaltijain sekä teleyritysten pylväiden ja maadoitusten 
yhteiskäyttöä koskeva toimintaohje" [43]. Den omfattar bland annat 
anvisningar för samanvändning av stolpar jämte krav på avstånd. 



 MPS 43 28 (35) 
 

    

Viestintävirasto 
Kommunikationsverket 
Finnish Communications 
Regulatory Authority 
 

Itämerenkatu 3 A 
PL 313  
00181 Helsinki 
Puhelin 0295 390 100 
www.viestintävirasto.fi 

Östersjögatan 3A 
PB 313, FI-00181 
Helsingfors, Finland 
Telefon +358 295 390 100 
www.kommunikationsverket.fi 

Itämerenkatu 3A 
P.O. Box 313, FI-00181 
Helsinki, Finland 
Telephone +358 295 390 100 
www.ficora.fi 

 

Anvisningen har publicerats som Finsk Energiindustri rf:s 
nätverksrekommendation YJ 1:108 och säljs av Adato Energia Oy. 

• Finsk Energiindustri rf och FiCom har tillsammans utarbetat följande 
rekommendation: "Sähkö- ja teleyhtiöiden yhteistyön periaatteet 
maanteiden varsilla" [44]. Rekommendationen är godkänd av STYNK. I 
inledningen i rekommendationen konstateras bland annat att en 
förutsättning för användning av kostnadsfördelning är också att el- och 
telekablar samt skyddsrör kan installeras i samma dike utan några 
särskilda ömsesidiga krav på avstånd. 

17 § Dokumentation av jordningar 

Jordning av ett kommunikationsnät ska dokumenteras. 
Dokumentationen ska omfatta åtminstone ett jordningsschema samt 
uppgifter om jordtaget och överspänningsskydd. 

Genomförandet av jordningar anknyter väsentligt till elsäkerheten. I 
samband med ändringarna i nätet ska det säkerställas att jordningarna 
fortsättningsvis utförs på avsett sätt både när man lägger till och när man 
tar bort anordningar. En tillgänglig och tillräcklig dokumentation över 
jordningar möjliggör att ändringsarbeten kan utföras utan att äventyra 
elsäkerheten. 

Tillämpning 
 

Dokumentationen ska omfatta ett jordningsschema över jordningar av 
huskablar. Av schemat ska framgå jordningens konstruktion, delar, 
material och dimensionering samt jordningens eventuella anslutning till 
jordningssystemet för eldistributionen. 

Kraven på material och dimensionering gäller material för jordledare och 
jordtag, deras tvärsnittsareor samt jordtagets eller jordtagens längd.  

Av jordningar av utrustningsskåp och jordade skarvar ska framgå 
jordtagets struktur, material, tvärsnittsarea och längd eller längder. 

Om det finns ett krav på jordningsresistans, ska överensstämmelse med 
kravet säkerställas genom mätningar. Det uppställda kravet och den 
uppmätta jordningsresistansen ska då framgå av dokumentationen.  

Placeringsplats, typ och tändspänning vid likström för de använda 
överspänningsskydden ska också framgå av dokumentationen. 

18 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna föreskrift träder i kraft den 1 juli 2015 och gäller tills vidare. 

Genom föreskriften upphävs Kommunikationsverkets föreskrift 
43 E/2014 M av den 17 december 2014 om elektroniskt skydd av 
kommunikationsnät. 

Övergångsbestämmelserna finns i föreskriften.  
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Enligt dem gäller kraven i 8 § i föreskriften huskablar som byggs och 
förnyas. 

Föreskriften gäller tidigare byggda huskablar så som angetts i föreskriften, 
om det i samband med åtgärder på huskabeln konstateras att jordningen 
är bristfällig och att det finns tillgång till ett jordningssystem med 
huvudjordskena och jordtag som överensstämmer med standard SFS 6000 
för lågspänningsnätet eller åtminstone ett jordtag som överensstämmer 
med standard SFS 6000-5-54. De tekniska åtgärder på huskabeln som 
avses i föreskriften kan vara t.ex. utredning och avhjälpande av fel samt i 
vissa fall ändring av/tillägg till den kommunikationstjänst som huskabeln 
förmedlar eller utredning av huskabelns dataöverföringshastighet/-
förmåga.  

Det rekommenderas att teleföretaget även i andra situationer än i sådana 
som föreskriften gäller undersöker jordningen i tidigare byggda huskablar 
och, om det märker brister, vidtar de åtgärder som gör att jordningen blir i 
överensstämmelse med föreskriftens krav så som teleföretaget och kunden 
sinsemellan avtalar om. 

19 § Erhållande av upplysningar och publicering 

Föreskriften har publicerats i Kommunikationsverkets föreskriftssamling och 
kan erhållas vid Kommunikationsverkets kundtjänst. 

Därtill publiceras föreskriften samt motiverings- och 
tillämpningspromemorian elektroniskt på Kommunikationsverkets 
webbplats och i Finlands elektroniska författningssamling Finlex [45].   
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Avdelning C Lagstiftning  

1 Rättsgrund 

Föreskriften hänför sig till kraven under punkterna 2 och 6 i 243 § i 
informationssamhällsbalken enligt vilka allmänna kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster samt de kommunikationsnät och 
kommunikationstjänster som ansluts till dem ska planeras, byggas och 
underhållas så att:  
2) de tål sådana normala klimatrelaterade, mekaniska, elektromagnetiska 
och andra yttre störningar samt hot mot informationssäkerheten som kan 
förväntas, 
6) inte någons hälsa eller egendom äventyras, 

De kvalitetskrav som avses i 1 mom. 1–4, 10, 11 och 14 punkten ska 
anpassas till antalet användare av kommunikationsnäten och 
kommunikationstjänsterna, till det geografiska område som de betjänar 
samt till deras betydelse för användarna. 

I denna föreskrift preciseras de tekniska kraven i 2 och 6 punkten i 243 § 
med stöd av lagens 244 § 2, 12, och 13 punkten enligt vilka 
Kommunikationsverkets föreskrifter kan gälla 
2) elektroniskt och fysiskt skydd av kommunikationsnät och tillhörande 
utrustningsutrymmen, 
12) teknisk dokumentation och statistik samt utformning av tillhörande 
dokument och lagring av uppgifter,  
13) standarder som ska iakttas.  

2 Övriga bestämmelser  

2.1 Elsäkerhetslag 

De bindande föreskrifterna om elsäkerhet ges i elsäkerhetslagen 
(410/2010) samt i de författningar och ministeriets beslut som utfärdats 
med stöd av den. Handels- och industriministeriets beslut 1193/1999 gäller 
elanläggningars konstruktion. Beslutet ger de väsentliga säkerhetskraven. 
Enligt beslutet anses kraven bli uppfyllda, om man iakttar vissa SFS-
standarder eller motsvarande publikationer. Tukes fastställer en förteckning 
över dessa standarder i enlighet med beslutet. Förteckningen har fastställts 
som Tukes-anvisning S10. De viktigaste av dessa standarder är SFS 6000 
Lågspänningselinstallationer och SFS 6001 Högspänningselinstallationer. 
Tukes utfärdar inte några egna tekniska anvisningar utöver standarder eller 
för att komplettera dem. 

Enligt beslutet 1193/1999 är det också möjligt att göra en avvikelse från de 
standarder över vilka det gjorts en förteckning. Den som gör avvikelsen 
måste dock i så fall kunna visa att den säkerhetsnivå som beslutet 
förutsätter uppfylls. Avvikelser görs i praktiken mycket sällan. 
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2.2 Kommunikationsverkets tekniska föreskrifter 

2.2.1 Föreskrift 65 [2] inomhusnäten i en fastighet och teleentreprenader 

Föreskriften gäller interna kommunikationsnät och -system i en fastighet, 
dvs. inomhusnäten, som ansluts som en del av ett allmänt 
kommunikationsnät. Föreskriften tillämpas på inomhusnäten i en 
bostadsfastighet som är avsedd för stadigvarande boende, en lokalfastighet 
och en offentlig fastighet. 

I föreskriften finns närmare föreskrifter om uppbyggnaden av inomhusnätet 
och de utrustningsutrymmen som de behöver, om den tekniska kvaliteten, 
prestanda och tillförlitlighet, om säkerhet och skydd, inspektioner och 
tester samt om handlingar, dvs. dokumentation. 

Föreskriften innehåller närmare föreskrifter också om elektroniskt och 
elektromagnetiskt skydd av inomhusnät, nätens strukturer och bl.a. 
utrustningsutrymmen, dvs. t.ex. jordning och potentialutjämning, 
anordningar för överspänningsskydd samt utstrålning och 
störningsimmunitet. 

 

Referenslista 
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