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Föreskrift om elektroniskt skydd av kommunikationsnät 

Utfärdad i Helsingfors den 18 juni 2015 

Kommunikationsverket har med stöd av 244 § i informationssamhällsbalken av den 7 
november 2014 (917/2014) meddelat följande föreskrift: 

 
 
 
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 orsakar fara och att förbättra kommunikationsnätets 
driftsäkerhet. 

2 § Tillämpningsområde 

Denna föreskrift gäller skyddandet av allmänna kommunikationsnät samt 
till dessa anslutna utrustningar och kommunikationsnät mot 
överspänningar och överströmmar som är av atmosfäriskt ursprung eller 
orsakas av elanläggningar. 

Denna föreskrift tillämpas på myndighetsnät till den del de kan påverka det 
allmänna kommunikationsnätets funktion. 

Om de interna kommunikationsnäten i en fastighet föreskrivs separat. 
Denna föreskrift tillämpas dock på husfördelare i fastigheter i den mån där 
finns konstruktioner för en huskabel som hör till det allmänna 
kommunikationsnätet samt utrustning som hör till det allmänna 
kommunikationsnätet.  

Föreskriften tillämpas inte på teleterminalutrustning. 

3 § Definitioner 

Med transmissionsväg avses i denna föreskrift 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. 

Med utrustningsskåp avses i denna föreskrift ett skåp eller en kåpa som 
placerats på kabelstråket för kommunikationsnätet eller en husfördelare i 
en kundfastighet där det finns utrustning eller kabelanslutningar. 
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Med huskabel, dvs. anslutningskabel avses i denna föreskrift en kabel som 
ansluter en fastighet till det allmänna kommunikationsnätet.  

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

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.  

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.  

Med tätort avses i denna föreskrift en bebyggelsekoncentration i enlighet 
med Statistikcentralens definition. 

Med accessnätskabel till det fasta kommunikationsnätet avses i denna 
föreskrift 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. 

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. 

5 § Elsäkerhet i utrustning som ansluts till kommunikationsnätet  

Utrustning som ansluts till det allmänna 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.  

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.  

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. 
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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). 

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, luftkonditioneringssytem, 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. 

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 vilket 
husbalens metalldelar kopplas, enligt standard SFS 6000-5-54, eller  

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

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

Skyddet av ett kommunikationsnät som genomförts med symmetriska 
kablar med ledare av metall (telefonkablar) 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 nätverksutrustning och i ett annat 
utrustningsskåp som placerats på marken eller inom beröringsavstånd 
från marken. 
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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 ovan, om 
skyddsåtgärderna som avses i 13–15 § förutsätter det. 

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 nätverksutrustning och i ett annat 
utrustningsskåp som placerats på marken eller inom beröringsavstånd 
från marken. Det är dock inte behövligt att jorda ett nät som 
genomförts med koaxialkablar, 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 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 kabeltelevisionsnätets 
koaxiala anslutningskabel jordas i kundfastigheten. Då tillämpas samma 
jordningsregler som för symmetriska kablar. 

Det är möjligt att avvika från de skyddsåtgärder som nämns ovan, om 
skyddsåtgärderna som avses i 13–15 § förutsätter det. 
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11 § Skyddet av nät som genomförts med optiska kablar som innehåller 
metalldelar  

De transmissionsvägar som består av optiska kablar 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 nätverksutrustning 
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 uppställs i denna 
föreskrift för kablar med ledare av metall. 

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

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.  

Vid grundskyddet ska användas gasurladdningsrör som uppfyller kraven i 
rekommendation ITU-T K.12 eller andra skydd som har motsvarande 
skyddsegenskaper. 

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.  

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 
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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 de gränsvärden som finns i 1 mom. ska det med 
skyddsåtgärder ses till att spänningen emot jord inte överskrider de 
ovannämnda värdena på emk:n.  

Om ledarna inte kan beröras får spänningen mellan ledarna och manteln i 
kommunikationsnätets kablar vara högst 60 % av den minsta 
likspänningen, eller högst 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 gränsvärden som nämns ovan i 1 
mom.   

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 nätverksutrustning 
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. 

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. 
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17 § Dokumentation av jordningar 

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

18 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser 

Denna föreskrift träder i kraft 2015-07-01 och gäller tills vidare.  

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

Kraven i 4, 5 och 6 § tillämpas när utrustning eller anslutningar förnyas. 

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

Om anslutningsnätets teleföretag riktar tekniska åtgärder mot huskablar 
som byggts innan föreskriften trätt i kraft ska teleföretaget i samband med 
det ta reda på hur huskabeln är jordad.  

Om jordningen på basis av utredningen inte uppfyller kraven i 8 § men det 
i en kundfastighet 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 teleföretaget få jordningen av huskabeln 
att stämma överens med kraven i 8 § inom ett år från ovan nämnda 
utredning.  

Kraven i 16 och 17 § tillämpas vid byggande av ett nytt nät samt vid 
nätändringar som gäller separationsavstånd (16 §) eller jordningar (17 §). 
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19 § Erhållande av upplysningar och publicering 

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

Besöksadress Östersjögatan 3 A, Helsingfors 

Postadress PB 313, 00181 Helsingfors 

Telefon 0295 390 100 

Fax 0295 390 270 

Webbplats http://www.kommunikationsverket.fi/ 

FO-nummer 0709019-2 

 
Helsingfors den 18 juni 2015 

 
 
 

 
 
 
 

 Asta Sihvonen-Punkka 
generaldirektör 

  
 
 
 

 Aki Tauriainen 
ställföreträdare för direktören, chef 

 

 

http://www.kommunikationsverket.fi/

	1 § Föreskriftens syfte
	2 § Tillämpningsområde
	3 § Definitioner
	4 § Elsäkerhet vid kabling av kommunikationsnätet
	5 § Elsäkerhet i utrustning som ansluts till kommunikationsnätet 
	6 § Nätverksutrustningens tålighet mot överspänningar och överströmmar 
	7 § Jordning av kommunikationsnätet 
	8 § Jordning av huskabel i kundfastighetens ända  
	9 § Skyddet av kommunikationsnät som genomförts med symmetriska kablar med ledare av metall (telefonkablar) 
	10 § Skyddet av kabeltelevisionsnät som genomförts med koaxialkablar
	11 § Skyddet av nät som genomförts med optiska kablar som innehåller metalldelar 
	12 § Överspänningsskydd 
	13 § Inducerad ström och spänning från elanläggningar vid normaldrift 
	14 § Inducerad spänning från elanläggningar vid kort- och långvarigt jordfel 
	15 § Förhöjning av jordpotential orsakad av elanläggning 
	16 § Separationsavstånd
	17 § Dokumentation av jordningar
	18 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
	19 § Erhållande av upplysningar och publicering

