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Förord
Potentialutjämning är som en glassbar – det finns flera smaker. Och som om inte
det var nog så florerar ett antal icke-standardiserade uttryck för potentialutjämning,
exempelvis ”potentialjordning”, ”pusning” och ”PUS-jordning” samt ibland även
internationella begrepp som ”bonding” eller ”protective bonding”. Det är inte
konstigt att förvirringen av begreppen ibland blir total.
Potentialutjämning är, sedan utgåva 2 av SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna gavs
ut, ett samlingsbegrepp för två olika typer av spänningsutjämning: skyddsutjämning
och funktionsutjämning. Skyddsutjämning är potentialutjämning som utförs
av säkerhetsskäl, vanligen skydd mot elchock, medan funktionsutjämning är
potentialutjämning som utförs för att säkerställa en funktion hos elektriska och
elektroniska utrustningar.
Som om inte det var nog så finns även benämningen åskskyddspotentialutjämning
standardiserad, vilken behandlas i Åskskyddshandboken (SEK Handbok 452)
och i standarderna i SS-EN 62305-serien. Denna handbok behandlar dock
inte åskskyddspotentialutjämning, som när den installeras är kombinerad
och sammankopplad med skydds- och funktionsutjämningen – men ofta mer
omfattande.

Potentialutjämning
Elektrisk förbindning
mellan ledande delar
för att uppnå
spänningsutjämning

Skyddsutjämning

Funktionsutjämning

Potentialutjämning som
utförs av säkerhetsskäl

Potentialutjämning av andra
skäl än säkerhet, t ex för att
säkerställa en viss funktion

Åskskyddspotentialutjämning

enligt SS-EN 62305-serien

Figur 1 – Potentialutjämning: ett samlingsbegrepp för olika typer av spänningsutjämning

Handboken är avsedd att underlätta tillämpningen de fordringar i
Elinstallationsreglerna som gäller för skyddsutjämning för elinstallationer i bostäder
och kontor samt i lokaler för hantverk och handel samt elinstallationer i industriella
anläggningar.
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Handboken behandlar inte de särskilda fordringar som gäller för elinstallationer
i områden med explosiv atmosfär. För dessa installationer, SS-EN 60079-14
(ingår i SEK Handbok 427). För utförande av skyddsutjämning inom lantbruk är
denna handbok inte heltäckande. Här kan skriften Elinstallationer i lantbruk och
hästverksamhet utgiven av Brandskyddsföreningen/Elektriska Nämnden tillämpas.
När hänvisningar görs till Elinstallationsreglerna avses standarden SS 436 40 00 –
Elinstallationer för lågspänning – Utförande av elinstallationer för lågspänning.
Handboken vänder sig i första hand till användare, dvs beställare, projektörer,
konstruktörer, drift- och underhållspersonal av elinstallationer, men också till
leverantörer, installatörer, inspektörer, besiktningsförrättare samt byggnadstekniker.
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