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Förord till handboken
Denna handbok är en översättning av en teknisk rapport med beteckningen IEC TR 62066, som
utarbetats inom IEC, International Electrotechnical Commission. Den ger en introduktion till ämnet
överspänningar i lågspänningsnät och presenterar resultat och slutsatser från studier och försök som
genomförts i olika länder.
Överspänningar är en grupp av fenomen som man kan närma sig från olika håll, beroende på om man
arbetar med elnät, med telenät eller med installationer i byggnader, eller med apparater som ansluts till ett
eller flera nät. Man kan också vara intresserad av de bakomliggande fenomenen, av avledare och andra
skyddsanordningar eller av de grundläggande frågorna kring elsäkerhet och jordning. Oavsett intresse ger
handboken grundläggande information om överspänningar i lågspänningsnät, deras förekomst,
uppträdande och verkningar samt helt kort även grunderna för hur man skyddar sig mot deras verkningar.
Forskningen på området är livaktig. Sedan IEC-publikationen utkom har ett flertal rapporter givits ut,
bland annat i Sverige, som bidrar till att öka förståelsen av överspänningsfenomen och kunskaperna om
hur deras verkningar begränsas. Innehållet i IEC-publikationen har dock behållits oförändrat i
handboken.
Genom att handboken överensstämmer med IEC-publikationen underlättas hänvisningar vid
internationella kontakter. Innehållet i IEC TR 62066 har också fastställts som tysk standard
DIN VDE 0184, som alltså överensstämmer med denna handbok.
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1

Omfattning

Denna tekniska rapport ger en allmän översikt över de olika överspänningar som kan uppträda i
lågspänningsinstallationer. Beskrivningen omfattar stötpulser med typisk storlek, varaktighet och
förekomst. Även sådana överspänningar beskrivs, som uppträder till följd av ömsesidig påverkan mellan
elnät och telenät.
Dessutom ges allmän vägledning beträffande överspänningsskydd, grundad på överväganden beträffande
tillgänglighet och risk, inklusive ömsesidig påverkan och överväganden kring samordning och temporära
överspänningar i samband med valet av överspänningsskydd.
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