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Sammanfattning 
Som en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassningsarbete undersöktes 
i detta examensarbete vilken kunskap som finns kring personsäkerhet 
vid översvämning av lågspänningsanläggningar, samt huruvida vanligt 
förekommande elapparater och elcentraler läcker ut ström när de 
nedsänks i vatten. Informationsinhämtning skedde genom sökning i 
artikeldatabaser. Sökningarna resulterade främst i artiklar om person-
säkerhet i andra typer av vattenmiljöer med elanläggningar, i huvudsak 
båt- och hamnmiljöer. Mätningar på ett urval av eluttag, kopplingsdosor 
och elcentraler nedsänkta i vatten respresenativt för dagvatten visade att 
samtliga läckte ut ström till en jordelektrod på 1,2 m avstånd, förutom 
en elcentral av metall med jordat hölje och stängd dörr. De flesta 
läckströmmar var större än gränsvärden för farlig strömstyrka. 
Säkringar på 16 A och 25 A löste ut först vid vattenkonduktivitet 
representativt för havsvatten. Vid mätningarna uppmättes farliga 
potentialer i vattnet kring apparaterna och centralerna. Simuleringar 
med dataprogram visade att det elektriska fältets utbredning kunde 
påverkas stort av den specifika geometrin i rummet, med främmande 
ledande delar och olika konduktivitet i väggar och golv. Det bekräftar 
att strömfördelning och det elektriska fältets utbredning i reella 
översvämningsmiljöer  är svårförutsägbart. 
 

Keywords: Elsäkerhet, översvämning, lågspänningsanläggningar. 
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Abstract 
As a part of the work by the Swedish Electrical Safety Authority to 
adapt rules and regulations to future climate changes, this thesis 
investigate the present knowledge about personal safety during 
flooding of low voltage distribution systems and private electrical 
utilities. It also investigate if common electrical equipment and 
distribution boxes leak current when immersed in water. Information 
seeking was done by searches in article databases. The search results 
mainly concerned personal safety in other types of  environments with 
water and electric facilities, mostly boats and marinas. Measurements on 
a selection of electric equipment and distrbution boxes immersed in 
water, representative of surface water, showed that all but one produced 
leak current in the water to a ground electrode at a distance of 1,2 m. 
Only a metal distribution box with grounded casing and closed door did 
not produce leak current in the water. Most of the leak currents 
exceeded limits for dangerous current levels. Dangerous potenatials 
where recorded in the water surrounding the equipment. Simulations 
with computer programs showed that the distribution of the electrical 
field could be greatly affected by the particular environment, consisting 
of different metal structures common in buildings and different 
conductivity in walls and floor. It confirms that current split and 
distribution of electric fields i real flooded environments are hard to 
predict. 
 

Keywords: Electrical safety, flooding, low voltage distribution. 
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Förord 
Detta examensarbete är en del av Elsäkerhetsverkets klimatanpassnings-
arbete, som utförs av Avdelningen för analys vid Elsäkerhetsverkets 
kontor i Kristinehamn. Examensarbetet berör översvämning av låg-
spänningsanläggningar, en av de prioriterade risker som identifierades i 
Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning 1.0. 

Ett stort tack till docent Nathaniel Taylor vid KTH för hans engagemang 
i examensarbetet, inklusive lån av laboratorie och utrustning,  han-
dledning vid mätningar och simuleringar samt en alltid lika stor entusi-
asm och många givande diskussioner. 

Även ett stort tack till Adam Hedbom, Per Höjevik och Peter Tunell, och 
övriga medarbetare på Elsäkerhetsverket, samt Kent Bertilsson på 
Mittuniversitetet, för handledning, diskussioner och råd inom olika 
specialistområden. 

Till minne av Thomas och Agneta, i kunskapens, utbildningens och 
utvecklingens anda. 
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Terminologi 
Följande begrepp förklaras, förenklat och anpassat för rapporten, enligt 
svensk standard.[5] För exakt definition, se referens. 

 

armräckvidd Avstånd som en person kan nå med handen. 

beröringsspänning Spänning mellan ledare när en person berör 
bägge ledare samtidigt. 

elchock Skada som uppkommer p.g.a. strömgnomgång 
i människokroppen. 

främmande ledande del Elektriskt ledande föremål som inte är en del 
av elanläggningen, och som kan ha en poten-
tial skild från denna, till exempel jordpotential. 

jordelektrod Ledande föremål i elektrisk kontakt med jord. 

lågspänning Spänning under 1000 V växelspänning eller 
1500 V likspänning. 

läckström Elektrisk ström som flyter en annan väg än 
avsett vid normal drift. 

SELV Safety Extra Low Voltage, system med klen-
spänning <50 VAC. 
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1 Introduktion 
Redan 2007 fastslogs, i den statliga utredningen SOU 2007:60, [1] att 
klimatförändringar kommer att ha en sådan inverkan på Sverige att det 
är nödvändigt att inleda arbetet med att anpassa samhället till ett nytt, 
framtida klimat. Oavsett osäkerheter kring hur stora förändringar som 
kommer att ske, så beskrivs i utredningen att de fakta som fanns var 
tillräckliga för att utgå från att ett klimatanpassningsarbete kommer att 
krävas. Det uppges bland annat att klimatet kommer att omfatta mer 
regn och kraftigare skyfall, samt att havsnivåerna kommer att stiga i 
södra Sverige. De senaste åren har redan sett flera uppmärksammade 
översvämningar, bl.a. i Hallsberg 2015 och i Uppsala 2018, där privat-
personer badade inuti en översvämmad tågstation. [2] 
 

1.1 Bakgrund och motivering 
Elsäkerhetsverket har, med anledning av ovan nämnda utredning och 
dess slutsatser, fått i uppdrag att utreda behovet av att uppdatera sin 
verksamhet gällande information, regler och tillsyn av elanläggningar. 
Dessa områden ska uppdateras för att säkerställa att de möter kraven på 
personsäkerhet även i ett förändrat klimat. I en handlingsplan för 
klimatanpassning (dnr 17EV63) [3] redogör Elsäkerhetsverket för 
framtida klimatförändringsscenarier som tagits fram av SMHI. 
Elsäkerhetsverket utgår från det scenario som skulle innebära störst 
påverkan på klimatet i Sverige, och sammanställer risker som det 
framtida klimatet skulle medföra för elanläggningars personsäkerhet. 
 
I handlingsplanen beskrivs klimatförändringar gällande temperatur, 
nederbörd, flöden och havsvattennivå, vindstyrka och medelvind, åska, 
erosion, ras och skred, nedisning samt stormfällning av skog. En rad 
prioriterade risker definieras. Bl.a. identifieras en ökad risk för över-
svämning p.g.a. ökade nederbördsmängder och stigande havsnivåer, 
även i områden som förut inte varit drabbade av detta. Det medför att 
elanläggningar i byggnader och utomhus, t.ex. i gatumiljö, löper ökad 
risk att översvämmas. Dessa anläggningar har inte tidigare haft behov 
av att kunna motstå vattenmängder, och är därför inte skyddade mot 
inträngande vatten. 
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Det beskrivs i handlingsplanen att de skydd som under normala 
omständigheter ska säkerställa personsäkerhet vid tidigare översväm-
ningar inte alltid har löst ut. Särskilt identifieras risker med privata 
lågspänningsanläggningar utan jordfelsbrytare, och lågspännings-
anläggningar i distributionsnäten. 
 
Vidare beskrivs i handlingsplanen att dagens regelverk ställer krav på 
framsyftande bedömningar av vilken miljö en elanläggning kommer att 
befinna sig i under hela dess livslängd. Framförallt hos privata 
anläggningsinnehavare och lokalnätsbolag beskrivs att klimatförän-
dringar inte alltid tas i beaktande vid sådana bedömningar, vilket 
medför att elanläggningar fortfarande byggs utan att anpassas till fram-
tida risker. I handlingsplanen fastslås att det finns ett behov av att ta 
fram och sprida information, till både elnätsbolag, anläggningsinne-
havare och privatpersoner, kring klimatförändringar och medförande 
risker för personsäkerheten. För att kunna ta fram rättvisande infor-
mation och formulera krav gällande personsäkerhet, krävs enligt han-
dlingsplanen vidare utredning av hur riskerna ser ut vid översvämning 
av lågspänningsanläggningar. 

1.2 Mål 
Målet med detta examensarbete är att sammanställa information som 
kan utgöra underlag för Elsäkerhetsverkets fortsatta arbete med klimat-
anpassning. Dels behöver tillgänglig information kring personsäkerhet 
vid översvämning av lågspänningsanläggningar, och vid likvärdiga 
situationer med elanläggningar i vatten, inhämtas och sammanställas. 
Dels behövs det undersökas om elapparater och elcentraler läcker ström 
när de översvämmas, och om det därmed uppstår farliga potentialer i 
vattnet kring översvämmade anläggningar. 
 
Hypotesen är att det inte finns särskilt mycket forskning i frågan, samt 
att elapparater och elcentraler kan läcka ut ström som skapar farliga 
potentialer vid översvämning av lågspänningsanläggningar. 
 

1.3 Avgränsningar 
Examensarbetet avgränsas till att enbart beröra personsäkerhet vid 
översvämning av lågspänningsanläggningar, d.v.s. enbart ett av de 
riskområden som identifieras i Elsäkerhetsverkets handlingsplan för 
klimatanpassning. Enbart normal drift undersöks, d.v.s. anläggningar 
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som inte i övrigt är felutsatta. Vidare avgränsas arbetet till att enbart 
omfatta mätningar vid inledande experiment i laboratoriemiljö, med ett 
begränsat urval av apparater och centraler. P.g.a. att installationsmateri-
al för gatumiljö inte fanns tillgängliga, så avgränsas arbetet till att enbart 
undersöka apparater och miljöer representativa för privata 
anläggningar. Simuleringar avgränsas till att undersöka källarmiljöer, 
då dessa löper störst risk att översvämmas. Examensarbetets omfattning 
och resurser möjliggör inte experiment i större skala. 

1.4 Konkreta och verifierbara mål 
Följande frågeställningar ska besvaras i examensarbetet; F1: Vilken 
kunskap finns det idag kring personsäkerhet vid översvämning av 
lågspänningsanläggningar? F2: Uppstår det farliga läckströmmar och 
medföljande potentialer i vattnet vid nedsänkning av elapparater och 
elcentraler i vatten representativt för översvämningsmiljö? 

1.5 Disposition 
I kap 1 introduceras Elsäkerhetsverkets uppdrag och handlingsplan 
kring klimatanpassning, samt detta arbetes mål, avgränsningar och 
frågeställningar. I kap 2 Teori redogörs för den information om ämnet 
som inhämtats. I kap 3 Metod beskrivs och diskuteras de metoder som 
använts vid mätningar och simuleringar. I kap 4 Genomförande re-
dogörs för hur mätningar och simuleringar genomfördes. I kap 5 Re-
sultat visas värden på strömstyrkor, potential och fältstyrkor som upp-
mättes, simulerades och beräknades. I kap 6 Diskussion diskuteras hur 
resultaten av informationsinhämtning, mätningar och simuleringar kan 
tolkas. I kap 7 Slutsatser redogörs för vilka slutsatser som kan dras av 
arbetets resultat. I bilaga 1 redovisas sökord och sökinställningar vid 
informationsinhämtningen samt en lista över funna, relevanta artiklar. I 
bilaga 2 visas kopplingsschema vid mätningarna och en lista över 
mätobjekten inklusive fotografier. I bilaga 3 redovisas mått och par-
ametrar på källarmiljöernas främmande ledande föremål. I bilaga 4 visas 
diagram från simuleringar av det elektriska fältets utbredning i rummet 
vid olika konduktivitet i väggar och golv. 

1.6 Bidrag 
Mätobjekt och utrustning till mätningarna insamlades och byggdes i 
samarbete med docent Nathaniel Taylor i laboratoriet på KTH, som 
även utförde egna mätningar på hushållsapparater nedsänkta i model-
len. Nathaniel Taylor bidrog även med handledning till examensarbetet. 
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2 Teori 
Fish och Geddes redogör i en review från 2009 [4] för grundläggande 
elektriska begrepp och inverkan av elektricitet på människokroppen. 
Ström beskrivs där som mängden av elektrisk energi, i form av laddade 
partiklar, som flödar genom ett ledande material. Den mäts i enheten 
ampere (A) vilken definieras som joule/sekund. Spänning uppmäts som 
skillnad i elektrisk potential mellan två punkter, i enheten volt (V), och 
beskrivs som kraften som driver ström genom material. Kroppsimpe-
dansen beskrivs som kroppens motstånd mot strömgenomgång, som 
begränsar hur stor mängd ström en given spänning kan driva genom 
kroppen. Impedansen mäts i ohm (Ω). Inversen till impedans, 
ledningsförmåga, kallas konduktivitet och mäts i siemens per meter 
(S/m). 
 
Kroppsimpedansen utgörs enligt Fish och Geddes till mer än 99% av 
huden, mycket p.g.a. det yttre förhårdade lagret av döda celler kallat 
stratum corneum. Inuti kroppen har den mjuka vävnaden betydligt 
lägre impedans. Fish och Geddes uppskattar den inre kroppsresistansen 
till ca 300 Ω. Totala kroppsimpedansen beräknas enligt artikeln som inre 
impedans adderat med två hudimpedanser. Den varierar starkt 
beroende på hudens fuktighet och kontaktyta, och kan reduceras av 
skador såsom djupa sår och andra genombrott i den yttre huden. 
 

 
Figur 1. Illustration av kroppsimpedansen som 
fördelad mellan inre impedans och hudens impedans. 
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Kroppsimpedansen är enligt Fish och Geddes även till viss del kapa-
citiv, vilket innebär att den är frekvensberoende och minskar vid högre 
frekvenser. Växelspänning som finns i elnäten driver därför en högre 
ström genom kroppen än likström från batterier. Kroppsimpedansen är 
dessutom olika vid olika spänningsnivåer, bl.a. p.g.a. att vissa material 
bryts ned vid högre spänningsnivåer. Hudens impedans bryts ned vid 
500 V. I Sverige rekommenderas vid beräkningar standardiserade 
värden på kroppsimpedans som beskrivs i en standard kallad 
Elinstallationsreglerna (SS 436 40 00).[5] Där anges att 95% av 
befolkningen har en kroppsimpedans på max 850 Ω vid den spänning 
som ger lägst impedans. 5% av befolkningen har dock max 650 Ω vid 
samma spänning. Detta gäller vid torr hud. Vid fuktig hud anges enbart 
marginellt lägre siffror. Vid beräkningar för personsäkerhet ska dock 
alltid sämsta möjliga omständigheter antas.[6] Vid nedsänkning i vatten 
sänks hudens impedans kraftigt, och p.g.a. den stora kontaktytan mot 
vattnet kan även andra delar av kroppen med högre resistans, såsom 
leder, kringgås av strömmen. Vid sådana omständigheter uppger Fish 
och Geddes att 300 Ω är ett rimligt antagande av kroppsimpedansen 
från hand till fot.[4] 
 
Fish och Geddes fastslår att det är strömstyrkan som avgör skadeverkan 
på människokroppen. Samma strömstryka kan ge olika konsekvenser, 
beroende på strömmens väg genom kroppen och därav vilka organ som 
utsätts för strömgenomgång, men det är strömstyrkan som avgör hur 
vävnaden påverkas och skadas. Strömmens direkta skadeverkan kallas i 
artikeln primära skador. Beroende på omgivning kan även sekundära 
skador uppstå, såsom fall från hög höjd när en person reflexmässigt 
kastar  sig bort från en stöt, eller drunkning om personen befinner sig i 
vatten och förlorar muskelkontroll vid strömgenomgång.[4] 
 
Fish och Geddes beräknar farliga spänningsnivåer genom sambandet 
mellan spänning (U), ström (I) och resistans (R) kallat Ohms lag, se 
ekvation 1. 
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I dessa beräkningar beskrivs kroppsimpedansen som rent resistiv, d.v.s. 
de kapacitiva motstånden negligeras. Deras beräkningar kan användas 
vid s.k. stegspänning, där en läckström till jord skapar potentialskillnad 
i den omgivande marken eller vattnet. Då kan en person som går på 
marken få tillräcklig potentialskillnad mellan sina två fötter för att en 
ström ska ledas genom benen. Vid simning i vatten kompliceras 
situationen genom att kroppen kan befinna sig i fler positioner relativt 
potentialskillnadens gradient. Vid s.k. beröringsspänning är det istället 
potentialskillnaden mellan en spänningssatt del och jord som driver en 
ström genom kroppen, t.ex. från en hand till fötterna. Då är spänningen 
oftast i princip konstant, om det är elnätet som avger strömmen, och det 
är relevant att beräkna strömmen från givna resistans- och 
spänningsvärden.[4][8] 
 
Dalziel och Lee beskrev redan på 1960-talet vilken inverkan olika 
strömstyrkor har på människokroppen.[6] Mycket låga nivåer av ström 
orsakar obehag. Vid en höjning av strömstyrkan upplever vi en stöt, 
som resulterar i reflexmässig bortdragning av kroppsdelen från den 
spänningssatta ledaren. Dalziel och Lee avhandlar enbart primära 
skador från elektricitet, vilket innebär att de bortser från t.ex. fallskador 
vid reflexmässig rörelse bort från stötar. De uppger att den första 
relevanta verkan på människokroppen är förlust av muskelkontroll, när 
en person inte längre kan använda de muskler som utsätts för ström-
genomgång för att ta sig bort från den spänningssatta ledaren. 
Oförmågan beror enligt artikeln på kontraktioner av musklerna, som 
orsakas av strömmen och förvärras gradvis med ökad strömstyrka. Det 
torde innebära att även om muskelkontroll inte helt förloras, så uppstår 
en begränsad rörelseförmåga. Strömstyrkan när muskelkontroll förloras 
helt benämns ”let-go current”. 
 
Baserat på experiment med 28 kvinnor och 124 män fastställde Dalziel 
och Lee att 99,5% av kvinnor bibehåller tillräcklig muskelkontroll för att 
kunna släppa taget om en spänningssatt ledare upp till 6 mA ström-
styrka, och motsvarande för män upp till 9 mA. De fastslår att vidhållen 
strömgenomgång med högre strömstyrka än dessa värden kan orsaka 
allvarlig skada och i värsta fall död. Strömgenomgång i andningsmus-
kulatur eller de nerver som styr dessa kan orsaka andningsuppehåll. 
Om strömmen leds genom hjärtat kan hjärtrytmen störas ut, vilket 
orsakar hjärtstillestånd. Höga strömstyrkor kan skada centrala nerv-
systemet, och orsaka brännskador på vitala organ. 
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I svensk standard [5] används följande värden på olika strömstyrkors 
effekt på människokroppen. Där uppges att strömstyrka <0,5 mA 
vanligtvis inte ger någon fysiologisk reaktion (område AC-1). 
Strömstyrka på upp till 10 mA under max 2 s, och upp till 200 mA under 
kortare tid, ger vanligtvis inte någon skadlig effekt (område AC-2). Med 
strömstyrkor strax över dessa nivåer uppstår kramp och svårigheter att 
andas, samt reversibla störningar av hjärtat men vanligtvis ingen 
organisk skada (område AC-3). Med ökande strömstyrka och tid 
försvåras ovan nämnda effekter, och risken för organskada och 
hjärtstillestånd ökar (område AC-4). Se figur 2. 
 

 
Figur 2. Olika strömstyrkors effekt på människorkroppen,, vid olika varaktighet och frekvens-
spannet 15-100 Hz. Bilden är hämtad med tillåtelse från Svensk Elstandards handbok SEK 444, 
där den benämns figur 411:1. 
 
Smoot och Bentel uppmärksammade, [7] också de på 1960-talet, att det 
måste beaktas att strömnivåer vars verkan i torr miljö inte klassas som 
skadliga kan orsaka allvarliga och dödliga sekundära skador i vatten-
miljö. De fastslår att det även i vattenmiljö är strömstyrkan som är 
avgörande för skadeverkan, och att minskad resistans och spännings-
nivåer enbart är relevanta genom sin inverkan på strömmen. 
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I artikeln beskrivs tre situationer som kan skapa strömgenomgång i 
vatten.[7] En person kan samtidigt beröra en spänningssatt del och en 
jordad del, precis som vid elchock ovan vatten men med lägre 
kroppsimpedans p.g.a. vattnet. Det kan även uppstå ett elektriskt fält 
motsvarande det som orsakar stegspänning, om ström leds mellan två 
ledare eller mellan ledare och jord genom vattnet. I en sådan situation är 
kroppsimpedansen, och därmed strömmen, som även Fish och Geddes 
påpekar beroende av kroppens riktning i förhållande till fältet. Även om 
fältet i sig inte har tillräckligt stor stegspänning så kan vattnet anta en 
högre potential än omgivande material som inte är i kontakt med 
vattnet, vilket innebär att en person i kontakt med vattnet och ett yttre 
föremål kan utsättas för strömgenomgång. 
 
Smoot och Bentel påpekar att en person i spänningssatt vatten har 
svårare att ta sig bort, eller bli räddad bort, från spänningen, och att det 
därför lätt kan uppstå längre varaktighet vid strömgenomgång än de 
som normalt beaktas. 
 
Smoot och Bentel beskriver hur en fältstyrka på 2,12 V/ft respektive 2,68 
V/ft, i saltvatten, var tillräckligt för att två testpersoner inte längre 
kunde kontrollera musklerna i sina ben. Detta motsvarar 6,96 V/m 
respektive 8,79 V/m. De beskrev även hur jordfelsströmmar från 
lamparmaturer inkopplade till 120 VAC nedsänkta i vatten inte nådde 
tillräcklig strömstyrka för att lösa ut 15 A säkringar vid högresistivt 
vatten, men däremot oftast vid lågresistivt vatten. Smoot och Bentel 
uppmätte även elektriska fält i vatten kring en nedsänkt trasig 
lamparmatur med olika typer av jordat nät framför lampan. Resultaten 
visade på ett elektriskt fält oberoende av vattnets resistivitet, starkt 
beroende av hur finmaskigt det jordade nätet var, men med olika 
strömstyrkor beroende på resistiviteten. 
 
Ayyub et al [8] har tagit fram 17 riskscenarier för strömgenomgång i 
hamnmiljö och vid båtar i söt- och saltvatten. De beskriver hur sådana 
riskscenarier kan modelleras. Baserat på tidigare forskning använder de 
2 V/ft, d.v.s. 6,6 V/m, som tröskelvärde för farliga elektriska fält i vatten. 
De redogör för en mer avancerad modell av kroppsimpedans, beroende 
av längd, vikt och vatteninnehåll i olika organ för kvinnor respektive 
män, men beskriver att det är extremt svårt att förutsäga exakta 
egenskaper för kroppen vid de olika scenarierna. Därmed blir även 
strömgenomgången svårförutsägbar och approximativ. 
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I artikeln fastslås att de bioelektriska effekterna på människan beror av 
typ av spänningskälla, spänningens vågform och frekvens, strömmens 
magnitud och typ (AC eller DC), impedans i omgivning och kropp, 
strömmens väg genom kroppen, kontaktyta samt tid. De beskriver att 
tröskelvärden för strömmar har revideras de senaste åren baserat på de 
mer avancerade modellerna. Maximal oskadlig strömstyrka beskrivs 
som 5 mA, men hänsyn ska tas till strömmens väg genom kroppen 
genom division med en hjärtfaktor. För ström som går mellan 
bröstkorgen och händerna sänks därmed värdet till 3.33 mA. Som 
tröskelvärde för farlig strömstyrka anges ändå 10 mA. 
 
I en artikel av Koko et al [9], kopplad till Ayyub et al’s [8], beskrivs hur 
modeller över elektriska fält i vatten kan simuleras med datorprogram. 
Artikeln undersöker strömfördelning i vatten, beroende av strömkällans 
postion, vattendjup och vattnets konduktivitet. I simuleringar model-
leras miljöer med en strömkälla på båtar, i hamnmiljö och i miljöer med 
öppet vatten. I fallen med öppet vatten simuleras olika bottenförhål-
landen. Som vattenkonduktivitet används 0.1 S/m för sötvatten och 5 
S/m för havsvatten. 
 
Koko et al fastslår att den elektriska potentialen i vattnet avtar med ca 
80-90% inom 2 m från strömkällan, samt att potentialen ökar exponen-
tiellt med källans yta. De observerar att de olika bottenförhållandena i 
simuleringen inte inverkar nämnvärt på det elektriska fältets utseende, 
men däremot på maxvärdets position kontra botten. De observerar 
också att vid samma strömstyrka är potentialen och fältstyrkan högre i 
sötvatten än i saltvatten, och fältstyrkan avtar, vid ett viss punkt, till 
synes exponentiellt med vattenkonduktiviteten. 
 
Morse och Kohl [10] simulerade 2018 hur ström i salt- respektive sötvat-
ten fördelas genom och kring en människokropp nedsänkt i vattnet. 
Deras artikel, liksom föregående Ayyub et al’s och Koko et al’s, 
fokuserar på fenomenet ESD, ”electric schock drowning”, som 
uppmärksammats i USA. ESD beskrivs som drunkning till följd av 
förlust av muskelkontroll, när en person simmar in spänningssatt 
vatten. Enligt artikeln rapporterades det i USA in minst 30 dödsfall 
p.g.a. ESD under perioden 1999-2010. Det beskrivs att dödsfallen främst 
skett i sötvatten och i hamnmiljöer. 
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Morse och Kohl resonerar kring strömfördelningen, när strömmen 
förgrenar sig i alternativa vägar till jord. Ju lägre resistans, desto större 
andel av strömmen flyter genom en specifik bana till jord. I sötvatten 
erbjuder människokroppen en lägre resistans än det omkringliggande 
vattnet, medan saltvatten har ännu lägre resistans och därför tar upp 
större andel av strömmen. Detta är relevant i scenarier när större delen 
av människokroppen är nedsänkt i vatten, d.v.s. när strömmens väg 
aldrig går enbart genom kroppen, och när strömkällan är begränsad. I 
övriga fall leder lågresistivt vatten till generellt högre strömmar vilket 
gör strömfördelningen mindre relevant. Även längs de mindre andelade 
vägarna kommer större strömmar att flyta. 
 
IEC sammanfattar i sin tekniska specifikation 60479-2 strömmens 
inverkan på en människokropp nedsänkt i vatten.[11] De beskriver hur 
en närapå konstant spänningskälla, såsom elnätet, driver en ström vars 
amplitud avgörs av kroppsimpedansen i serie med vattnets resistans. 
De alternativa, parallella vägarna till jord beskrivs som utan signifikant 
inverkan på strömstyrkan i kroppen. IEC påpekar också att svagare 
strömstyrkor kan vara svårare att upptäcka i vatten än i torr miljö, p.g.a. 
att den stora kontaktytan minskar strömtätheten i huden även när högre 
nivåer av ström kan ansamlas inuti kroppen. De fastslår att det ska antas 
att strömmen kan ta vägar genom kroppen som maximerar ström-
tätheten i hjärtat. IEC specificerar 5 mA som farlig strömstyrka, och 
resonerar kring att gränsvärde för potential hamnar på några fåtal volt. 
 
Morse och Kohl beskriver att principen om strömfördelning innebär att 
den specifika miljöns geometri kring spänningskällan och jord kan spela 
en stor roll för strömmens väg. Material, kontaktytor och avstånd avgör 
hur den totala resistansen till jord ser ut, och därmed hur strömmen 
kommer att sprida sig genom rummet. I artikeln beskrivs att även om 
människokroppens resistans är lägre än vattnets, så kommer strömmen 
inte att avledas till kroppen om avståndet är tillräckligt stort för att den 
totala resistansen till jord ska bli större än på en väg genom enbart 
vattnet. Det beskrivs att ju högre resistans i vattnet, desto kortare 
avstånd krävs för att nå farlig strömstyrka. Morse och Kohl beskriver en 
”zone of danger” i vatten, definierat som det avstånd från en spännings-
källa på 120 VAC där över 20 mA kan drivas genom människokroppen. I 
deras simuleringar blev avståndet ca 1-40 m för resistivitetsnivåer 
representativt för kranvatten upp till havsvatten. 
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I nätanslutna lågspänningsanläggningar såsom distributionsnäten och 
privata elanläggningar används principen om strömfördelning för att 
avleda läckströmmar och jordfelströmmar. Isolerade skyddsjordsledare 
med låg resistans ansluts till höljen och andra utsatta delar, för att 
erbjuda strömmen en optimal väg till jord.[5] Smoot och Bentel [7] 
visade i sina experiment att skyddsjordade metallnät framför en 
spänningskälla i vatten avledde stora delar av strömmen, genom att 
erbjuda en mer lågresistiv väg till jord än genom vattnet. På samma sätt 
påverkar skyddsjordsskenor, höljen och övrig detaljgeometri i 
elapparater och elcentraler hur resistansen till jord ser ut kring den 
spänningssatta ledaren. 
 
Shafer och Rifkin [12] utförde mätningar av strömfördelningen på båtar 
i vatten, när en skyddsjordad del spänningssattes. Då uppmättes att i 
sötvatten leddes en majoritet av strömmen genom skyddsjordledaren, 
medan den i saltvatten till största delen leddes genom vattnet. 
 
Principen om strömfördelning resulterar i läckströmmar även under 
normal drift. Även när apparater inte omges av vatten kan det finnas 
material i kontakt med ledande delar som skapar en alternativ väg till 
jord. I svensk standard [5] anges ungefärliga läckströmmar från 
hushållsapparater. T.ex. anges att vitvaror, elpannor och olika typer av 
aggregat kan läcka 3-5 mA vardera. Dessa strömmar leds till jord genom 
den mest lågresistiva väg de når, och flyter som vagabonderande 
strömmar i anläggningen. 
 
Elsäkerhetsverkets handlingsplan för klimatanpassning [3] redogör för 
hur elanläggningar i normal drift utrustas med skydd för att hantera 
oönskade strömmar. Lågspänningsanläggningar, d.v.s anläggningar 
spänningssatta med <1000 V, utrustas främst med smältsäkringar, för att 
skydda kablar och apparater från överlast och kortslutningseffekt. 
Säkringarna verkar strömbegränsande genom att bryta kretsen vid en 
viss strömstyrka och tid. I privata anläggningar används ofta 10 A, 16 A 
eller 25 A, och i distributionsnäten används upp till 100-tals A. Innan 
säkringarna hinner bryta kan betydligt högre strömmar förekomma. 
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Om anläggningsdelen som översvämmas är ansluten via en jordfels-
brytare för personskydd kommer strömmen att brytas direkt vid max 30 
mA läckström. Om jordfelsbrytaren är inställd som brandskydd bryter 
den vid 300 mA. Elsäkerhetsverket uppger dock att även om 
jordfelsbrytare och säkringar brutit kretsen inne i en översvämmad 
anläggning, så kan bakomliggande matande ledningar vara avsäkrade 
vid högre strömstyrkor och därför fortfarande vara spänningssatta och i 
kontakt med vattnet. 
 
Råd till allmänheten finns i liknande form som de svenska i flera länder. 
I ett exempel från Kanada [13] uppmanas privatpersoner vars källare 
översvämmats att be elleverantören att bryta matningen till 
anläggningen. Det avråds från att gå ner i källare där vattnet har nått 
eller riskerar att nå någon form av elansluten utrustning. När vattnet 
sjunkit undan uppmanas till att anlita en behörig installatör för att 
besikta hela elanläggningen. Elsäkerhetsmyndigheten har i detta fall 
rutinen att elinstallatören ska rapportera till dem innan elförsörjningen 
kan kopplas på igen, även för privatpersoner. 
 
Diakakis och Geligiannakis [14] och Jonkman [15] uppger båda att ca 2% 
av registrerade dödsfall vid översvämningar, i Grekland respektive vid 
13 studerade fall i Europa och USA, rapporterats ha orsakats av 
elektricitet. Det beskrivs inte vilka spänningsnivåer och anläggningar 
eller miljöer som dödsfallen skett i. I tidningsartiklar på Internet finns 
exempel som indikerar större andel dödsfall orsakade av elektricitet i 
andra delar av världen, men utan slutgiltiga sammanställningar. Det 
finns också exempel på elchocker i bostäder, bl.a. en kvinna som dog 
efter att ha utsatts för strömgenomgång från en fläkt i en översvämmad 
källare i USA [16] och en man som fick en stöt när han vadade genom 
ankelhögt vatten i sin bostad i England.[17] 
 
Sammantaget innebär detta ur elsäkerhetsperspektiv att steg- och 
beröringsspänningar kan ge upphov till högre strömmar genom 
människokroppen i vattenmiljö än i torra miljöer, samt att betydligt 
lägre strömnivåer än de som normalt betraktas som farliga i vissa 
situationer kan ge upphov till dödlig sekundär fara i form av 
drunkning. Det medför att personsäkerhetsskydd som är anpassade för 
miljöer utan vatten, inte skyddar mot alla strömstyrkor som är 
förknippade med fara i vattenmiljöer. Det finns ett flertal exempel på 
dödsfall orsakade av elektricitet vid översvämning. 
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3 Metod 
Frågeställning 1 angående tillgänglig information undersöktes primärt 
genom sökning i artikeldatabaser. På grund av att sökresultatet var 
mindre än förväntat utökades informationssökandet till att även omfatta 
förfrågningar till företag och myndigheter. Detta för att försöka fånga 
upp eventuell kunskap och erfarenhet som ännu inte dokumenterats 
akademiskt. 
 
Frågeställning 2 angående läckströmmar undersöktes genom mätningar 
i laboratoriemiljö, samt genom simuleringar i datorprogram. I simuler-
ingarna kan en större modell byggas upp, och parametrar kan varieras 
snabbt och enkelt. På grund av den komplicerade geometrin i källarmljö 
ger mätningarna en kompletterande bild av hur elektriska fält skulle 
breda ut sig i rummet. 
 

3.1 Informationsinhämtning 
 
För att inhämta befintlig information kring personsäkerhet vid 
översvämning av lågspänningsanläggningar genomfördes sökningar i 
artikeldatabaser. Sökord och sökinställningar redovisas i bilaga 1. 
Vidare hittades vissa artiklar i referensförteckningarna på uppsökta 
artiklar. En lista över de artiklar som hittades redovisas i samma bilaga. 
Relevant information från artiklarna sammanställdes och redovisas i 
kap 2 Teori. 
 
Från inhämtade artiklar togs gränsvärden på strömmar, potential och 
fältstyrka. Följande gränsvärden för strömstyrka inhämtades: 5 mA 
(oskadlig strömstryka), 10 mA (”let go-current”), 20 mA (”zone of 
danger” enligt Morse och Kohl [10]) resp 30 mA (tröskelvärde i miljöer 
utan vatten). Gränsvärde för fältstyrka om 6,6V/m inhämtades. Från 
svensk standard togs gränsvärde för potential enligt krav på maximal 
tillåten spänning i bassänger där SELV, d.v.s. skydd genom extra låg 
spänning, tillämpas om 12 V.[5] 
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Om potential beräknas baserat på kroppsimpedans i vatten och farlig 
strömstyrka vid vatten, såsom Fish och Geddes [4] gjorde, blir 
tröskelvärdet lägre enligt följande. För 300 Ω och 30 mA blir det 9 V, för 
20 mA blir det 6 V, för 10 mA blir det 3 V och för 5 mA blir det 1,5 V. 
Dessa värden är i linje med IEC:s specifikationer,[11] när kroppen är 
nästan helt nedsänkt i vatten. Det är kanske inte det mest sannolika 
scenariot i en översvämmad källare, men är värt att ha i åtanke vid 
incidenter liknande badandet i tågstationen i Uppsala, i större lokaler 
med potentiellt djupare vatten. 
 
För att komplettera den publicerade informationen skickades även 
förfrågningar ut till elnätsbolag och berörda myndigheter, där kontakt 
med personer som har erfarenhet och kunskap i frågan efterfrågades. 
Förfrågan skickades via Energiföretagen till deras medlemsföretag, samt 
till MSB och en intern förfrågan till Elsäkerhetsverkets inspektörer. För-
frågan begränsades till svenska företag och myndigheter p.g.a. tidsbrist. 
 

3.2 Mätningar 
 
För att undersöka huruvida lågspänningsanläggningar läcker ström vid 
översvämning av privata anläggningar utfördes ett antal mätningar i 
laboratoriemiljö på Kungliga Tekniska Högskolan (KTH). Vanligt 
förekommande apparater och två elcentraler spänningssattes med 
230/400 V, nedsänkta i vatten med konduktivitet representativt för 
dagvatten. Läckström till en jordelektrod på 1,2 m avstånd och potential 
i vattnet uppmättes. Avståndet 1,2 m är representativt för armlängds 
avstånd, d.v.s. räckvidd för en människa. [5] Apparater som testades var 
kopplingsdosa i plast, eluttag med plasthölje, elcentral för servis-
säkringar i metall samt elcentral för tre- och enfas uttag i plast. Modeller 
valdes utifrån vad som fanns tillgängligt i laboratoriet och från 
medverkandes hem, med syftet att försöken ska representera värsta 
respektive bästa möjliga situation. 
 
Kopplingsdosan testades både med och utan skyddsjordsledare. Ett 
eluttag var av äldre modell, utan skyddsjord och utan petskydd. Det 
andra eluttaget var nyinköpt, med skyddsjordsskenor och petskydd. 
Uttagen satt monterade i kopplingsdosor av plast, som vid invändig 
installation. 
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Det ojordade uttagets baksida täcktes med plast, för att imitera en mer 
sluten miljö där uttag sitter monterat i eller mot vägg. För det jordade 
uttaget ansågs detta inte vara nödvändigt, p.g.a. att det finns tillräckligt 
mycket ledande jordat material runt uttaget för att det inte ska ledas ut 
någon betydande ström bakåt ur dosan. 
 
Elcentralen i metall testades både med stängd och öppen dörr. Dörren 
hade metallisk koppling till övriga höljet genom gångjärnen och hand-
tagets mekanism. Den tätades av gummilist. Även införingarna var 
gjorda för att vara tätade, men var vid testet öppna p.g.a. lägre kabel-
area än avsett. I centralen satt tre 10 A smältsäkringar. Plastcentralen 
hade också öppna införingar och en öppen mindre lucka på framsidan. 
 
Urvalet av apparater skulle ha kunnat vara större, och ha kunnat 
omfatta fler olika modeller, tillverkare och monteringsutföranden. På 
grund av arbetets begränsade omfattning och syftet att uppskatta 
personsäkerheten, ansågs det dock tillräckligt att mäta på de varianter 
som användes. 
 
Konduktivitetsnivåer i vattnet valdes baserat på en rapport från 
Stockholms Vatten och Avfall, där undersökningar av dagvattnet visat 
att 10-100 mS/m är normala nivåer och att det vid snösmältning 
maximalt förekommer nivåer upp till 2000 mS/m.[18] Det kan antas att 
det är liknande dagvatten, eventuellt utspätt med ytterligare regnvatten, 
som vid översvämning kommer att omge elanläggningar. Högre 
konduktivitetsnivåer bedömdes vara osannolika, så länge inte rent 
havsvatten stiger vid västkusten. 
 

3.3 Simuleringar 
 
För att undersöka hur det elektriska fältet skulle breda ut sig mellan 
olika material och en eventuell skyddsjord i en översvämmad 
källarmiljö byggdes modeller i dataprogrammet ComSol Multiphysics. 
Programmet använder FEM, finita elementmetoden, för att simulera 
fysiska egenskaper i modeller av rummet. Modellerna byggdes för att 
representera en typisk äldre källare, med betonggolv och vattenrör och 
golvbrunn i metall. 
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I modellen simulerades en spänningskälla med potential 230 V, mot en 
jordelektrod på 0 V potential. Spänningskälla och jordelektrod sattes på 
4 m eller 1,2 m avstånd i olika modeller. Spänningen modellerades för 
enkelhetens skull som likspänning. I dessa modeller blir det inte någon 
skillnad i magnitud mellan modellens likspänning och verklighetens 
enfas växelspänning med frekvensen 50 Hz. Potentialskillnaden och 
strömfördelningen i det mellanliggande vattnet och kringliggande golv 
och väggar beräknades och redovisades av programmet. 
 
Vattenkonduktiviteten varierades mellan 20, 100, 900, 2000 resp 5000 
mS/m, motsvarande nivåerna i mätningarna samt havsvattennivå. 
Konduktiviteten i väggar och golv med tjockleken 0,1 m varierades 
mellan 0,0005, 0,1, 1 resp 2,4 mS/m baserat på en artikel om resistans i 
byggnader samt antagandet att inträngande vatten vid översvämning 
skulle öka konduktiviteten ytterligare i t.ex. betong.[19] Genom att 
simulera vägg- och golvkonduktivitet som i princip 0 S/m i två modeller 
utan jordelektrod kunde resultat representerande en isolerad miljö tas 
fram, och en jämförelse av modellernas överensstämmelse med 
mätningarnas uttag göras. 
 
Med den konstanta spänningskällan är det elektriska fältet i dessa 
simuleringar detsamma oavsett vattenkonduktivitet, endast ström-
strykan ändras. Därför räcker det att ta fram värden på potentialer vid 
en av de fem konduktivitetsnivåerna. Däremot påverkas fältets utbred-
ning i rummet av konduktiviteten i omgivande väggar och golv. Värden 
tas därför fram för samtliga konduktivtetsnivåer på väggar och golv. 
Det finns möjligen en mindre skillnad beroende på relationen mellan 
vattnets och väggarnas konduktivitet, men för att uppskatta skillnaden i 
fältets utbredning är 100 mS/m ett rimligt mellanvärde. 
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4 Genomförande 
4.1 Mätningar 

 
Som bassäng användes en rund pool med diameter 3 m och djup 0,76 m, 
gjord i plast. Poolen fylldes med kranvatten, vars volym vid ifyllnad 
uppmättes till ca 4,3 m3. Vattentemperaturen uppmättes med termo-
meter till 12°C. Poolen stod ovanpå asfalt. För att garantera en helt 
isolerad miljö kring vattnet skulle en bassäng med starkare väggar ha 
använts, men detta inverkade inte nämnvärt på de för arbetet viktigaste 
resultaten. 
 
Uttagen och dosan monterades på en träregel, den undre regeln på en 
träbock, 0,5 m över bottennivå. Centralerna hängdes upp på samma 
nivå från den övre regeln. Apparaterna anslöts med isolerade ledare, 
som kopplades till nätspänning ovanför vattenytan. För uppställning, se 
figur 3 och för närbilder figur 4. 
 
Ett kopparrör med måtten 1170*15 mm användes som jordelektrod, 
genom att anslutas via skyddsledare till ett nätanslutet uttags jord-
ningsskena. Vid mätning av läckström och potential med jordelektrod 
placerades kopparröret på botten av poolen, på ett avstånd av ca 1,2 m 
från apparaterna. 
 

 
Figur 3. Uppställning vid mätningar. 
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Figur 4. Närbild på apparater och centraler vid mätningarna. 
 
Vattnets konduktivitet justerades genom tillsättning av vägsalt, inne-
hållandes 98% NaCl samt klumpförebyggande medel. Konduktiviteten 
uppmättes genom att ett prov om 7*7*7 cm3 vatten togs från poolens 
mitt, vid ytan, i en kub av kartong. På varsin motsatt sida sattes två 
elektroder av aluminiumfolie, som anslöts till nätspänning. Ström och 
spänningsfall över vattnet uppmättes, och konduktivitet beräknades 
enligt ekvation 2 nedan. 
 

  
 
 
Vid försök 1 användes kranvattnet med ursprunglig konduktivitet 
uppmätt till 20 mS/m. Vid försök 2 tillsattes ca 2,1 kg vägsalt tills 100 
mS/m konduktivitet uppmättes. Vid försök 3 tillsattes knappt 50 kg 
vägsalt tills 900 mS/m uppmättes. Detta värde motsvarar bräckt vatten i 
Östersjön, men valdes som ett mellanläge mellan normalt dagvatten och 
maxvärde. Vid försök 4 tillsattes ytterligare 20 kg vägsalt tills 2000 
mS/m uppmättes. Efter varje ändring av salthalt rördes vattnet i poolen 
om ordentligt, för att lösa upp och sprida ut saltet. 
 



Personsäkerhet vid översvämning av lågspännings- 
anläggningar  – inledande undersökningar 
Sanna Hagerud 

4 Genomförande 
2019-06-12 

 

19 

Apparaterna anslöts en i taget, anslutna till ledare enligt tabell 1. De 
anslöts till elnätet via 25 A säkringar i väggfast central och 16 A brytare i 
kabelansluten central. Vid mätning av potential i isolerad miljö togs 
jordelektroden bort från vattnet. Mätning av läckström till jord skedde 
med tångamperemeter på en isolerad ledare ansluten till jordelektroden 
i vattnet och till nätets neutralledare, för att undvika utlösning av 
jordfelsbrytare. Mätning av potential gjordes parallellt med en skalad 
ledare à 1,5 mm på isolerstång. Kopplingsschema och mätobjekt 
redovisas i bilaga 2. Vid mätning i isolerad miljö fördes ledaren runt i 
vattnet för att säkerställa att potentialen var densamma överallt. Vid 
mätning med jordelektrod mättes potential på tre mätpunkter enligt en 
måttstock på botten; på samma höjd i vattnet som apparaten, på ett 
avstånd av 0,0 m, 0,1 m respektive 1,2 m. Vid 0,1 m avstånd är det i det 
här fallet sannolikt att fältet spridit ut sig tillräckligt för att fältstyrkan 
ska avta någorlunda linjärt. 
 
Hädanefter benämns mätobjekten med förkortning enligt tabell 1. D = 
kopplingsdosa, E = eluttag, C = elcentral, PL = plast, M = metall, J = 
jordad, O = ojordad, P = petskydd, U = utan petskydd, Ö = öppen dörr, S 
= stängd dörr. Bilder på apparater och centraler visas i figur 5. 
 
Förkortning Mätobjekt Anslutna ledare 
DPLO Kopplingsdosa plast L1-N 
DPLJ Kopplingsdosa plast L1-N-PE 
EUO Eluttag ej petskydd L1-N 
EPJ Eluttag petskydd L1-N-PE 
CMÖJ Elcentral metall, öppen dörr, 

jordad 
L1-L2-L3-PE 

CMÖO Elcentral metall, öppen dörr, ej 
jordad 

L1-L2-L3 

CMSJ Elcentral metall, stängd dörr, 
jordad 

L1-L2-L3-PE 

CMSO Elcentral metall, stängd dörr, ej 
jordad 

L1-L2-L3 

CPLJ Elcentral plast L1-L2-L3-PE 
Tabell 1. Mätobjekt med förkortningar och respektive anslutna ledare. 
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Figur 5. Apparater och centraler som mätningarna utfördes på. Övre bilden från vänster DPLJ, 
EUO, EPJ, nedre bilden från vänster CM och CPL. 
 
 

4.2 Simuleringar 
 
Modellerna redovisas i figur 6-8 nedan. Mått och parametrar i modellen 
redovisas i bilaga 3. 
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Figur 6. Modell OUVM40 och JPVM40. 
 

 
Figur 7. Modell OUG12 och JPG12. 
 

 
Figur 8. Modell OUVS12 och JPVS12. 
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Figur 9. Modellerna av ett ojordat eluttag utan petskydd (vä) och ett jordat eluttag med 
petskydd (hö). 
 
Vid simuleringarna används totalt 8 olika modeller, varav 4 st där 
spänningskällan är byggd som ett jordat eluttag med petskydd och 4 st 
som ett ojordat eluttag utan petskydd, se figur 9. Eluttagen simuleras i 
ett vattenfyllt rum med måtten 4,0;3,0;2,5 (längd;bredd;höjd) och är 
placerade 0,1 m över golv enligt svensk standard.[5] I den första 
modellen utgörs jordelektroden av en cylinder, representerande ett 
vattenrör, vid motstående vägg från uttaget på 4 m avstånd. I nästa 
modell utgörs jordelektroden av en cylinder, representerande en 
golvbrunn, i golvet 1,2 m från uttaget. I nästa modell utgörs 
jordelektroden av en cylinder, representerande ett vattenrör, vid samma 
vägg som uttaget på 1,2 m avstånd. Slutligen har en modell isolerande 
väggar och golv, och saknar jordelektrod. Modellerna beskrivs hädan-
efter med förkortningar enligt tabell 2. O = ojordat, J = jordat, U = utan 
petskydd, P = petskydd, V= vattenrör, G = golvbrunn, M = motstående 
vägg, S = samma vägg, I = isolerad miljö, 40 = 4 m avstånd, 12 = 1,2 m 
avstånd. 
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Förkortning Modell 
OUVM40 Eluttag ojordat, utan petskydd, med vattenrör vid motstående 

vägg 4 m bort. 
OUG12 Eluttag ojordat, utan petskydd, med golvbrunn 1,2 m bort. 
OUVS12 Eluttag ojordat, utan petskydd, med vattenrör vid samma vägg 

1,2 m bort. 
OUI Eluttag ojordat, utan petskydd, isolerad miljö 
JPVM40 Eluttag jordat, med petskydd, med vattenrör vid motstående 

vägg 4 m bort. 
JPG12 Eluttag jordat, med petskydd, med golvbrunn 1,2 m bort. 
JPVS12 Eluttag jordat, med petskydd, med vattenrör vid samma vägg 

1,2 m bort. 
JPI Eluttag jordat, med petskydd, isolerad miljö 
Tabell 2. Simuleringsmodeller numrerade. 
 
För varje modell genomfördes simuleringar med olika konduktivitets-
nivåer. Vid beräkningarna användes mesh-inställningen ”Normal”. 
Diagram togs ut med funktionerna ”Surface integration”, ”Electric 
potential” och ”Contour”. I funktionen ”Surface integration” 
beräknades strömstyrkan i jordelektroden vid varje scenario. För att visa 
det elektriska fältets utbredning togs diagram fram vid scenarier med 
vattenkonduktivitet 100 mS/m. I funktionen ”Electric potential” visas en 
helbild av rummet, med det elektriska fältets utbredning visad som 
linjer vid 1, 3, 5, 7, 10, 30, 40, 50, 60, 70, 90, 110, 130, 150, 170 V. I 
funktionen ”Contour” togs tvärsnittsbilder av det elektriska fältet, 
parallellt med väggen som eluttaget sitter på, på ett avstånd av 0,0, 0,1 
resp 1,2 m från uttaget. Tvärsnitten togs i ZY-planet, med X-koordinat –
1,955,–1,855 resp –0,755. 
 
Från ”Contour”-tvärsnitten togs maxvärden på potential, för att bedöma 
om fältstyrkan kan överstiga 6,6 V/m horisontellt. Vid bedömningen 
beräknades en genomsnittlig fältstyrka enligt ekvation 3 nedan.  
 

  
 
Samma maxvärden bedömdes även efter gränsvärden för potential om 
12 V. Från ”Electric potential” redovisas en överblick över hur det elek-
triska fältets utbredning och position i rummet påverkas av geometrin 
och konduktiviteten hos materialen i källarmiljön. Från ”Surface inte-
gration” redovisas vilka av strömmarna som överstiger gränsvärden. 
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5 Resultat 
5.1 Informationsinhämtning 

 
Vid sökning i artikeldatabaser hittades inga artiklar som direkt berörde 
personsäkerhet vid översvämning av lågspänningsanläggningar. I de 
artiklar och rapporter som hittades angående översvämming av 
elanläggningar låg fokus på återställning av elförsörjningen. Vid 
förfrågan till berörda myndigheter och företag uppgavs av de två 
svaranden att de inte kände till forskningsfrågan. Två svar från företag 
inkom, men inget uppgav direkt relevans till ämnet. 
 
Däremot hittades ett flertal artiklar om fenomenet ”electric shock 
drowning”, samt om strömfördelning och fältstyrka från ström- och 
spänningskällor i vattenmiljöer. Det hittades även artiklar om 
strömmens inverkan på kroppen i torr miljö och vattenmiljö, som 
ansågs ha relevans för frågeställningen. Även rapporter som uppgav 
andel dödsfall vid översvämning orsakade av elektricitet hittades.  
Resulatet redovisades i kap 2 Teori, samt bilaga 2. 
 

5.2 Mätningar 
 
Vid mätning i laboratoriemiljö uppmättes läckströmmar enligt tabell 3. 
Strömmarna läckte ut från elektriska apparater och elcentraler, ned-
sänkta i vatten med olika konduktivitet, till en jordelektrod på 1,2 m 
avstånd. För benämningar av mätobjekt, se tabell 1. De strömmar som 
överstiger tröskelvärden är markerade enligt följande färgkodning: 5-9 
mA är markerade med grönt, 10-19 mA med gult, 20-29 mA med orange 
och >30 mA med rött. Saknade resultat markerade med “–“ kunde inte 
tas fram p.g.a. att säkringar på först 16 A och sedan 25 A löste ut. 
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Uppmätta läckströmmar till jordelektrod 

Mätobjekt Strömstyrka 
(mA) 

Vattenkonduktivitet 20 mS/m 100 mS/m 900 mS/m 2000 mS/m 
DPLO 24 160 1700 3000 
DPLJ 24 148 1300 2700 
EUO 82 383 4800 8000 
EPJ 25 23 1180 1900 
CMÖJ 7 34 – – 
CMÖO 70 362 – – 
CMSJ 0 3 – – 
CMSO 116 830 – – 
CPLJ  200 – – 
Tabell 3. Uppmätta läckströmmar från elapparater och elcentraler spänningssatta med 230/400 
VAC (se tabell 1 för förkortningar) till jordelektrod 1,2 m bort, vid fyra nivåer av vatten-
konduktivtet. 
 
Vid samma mätningar i laboratoriemiljö uppmättes potentialskillnader 
till jord i vattnet, mellan apparaten och jordelektroden, enligt tabell 4. 
Baserat på de uppmätta potentialskillnaderna beräknades genomsnittlig 
fältstyrka, från 0,0 m till 1,2 m avstånd resp från 0,1 m till 1,2 m. De 
resultat som överstiger gränsvärdet för SELV i bassänger om 12 V [5] 
eller 6,6 V/m är markerade med rött. De resultat som ligger nära 
tröskelvärdet är markerade med orange. 
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Uppmätta och beräknade potentialer 

Mätobjekt 
 

Vatten-
konduktivitet 

(mS/m) 

Potenialskillnad mot jord 
(V) 

Genomsnittlig 
fältstyrka 

(V/m) 
Avstånd från spänningskälla 0,0 m 0,1 m 1,2 m 0,0-1,2 m 0,1-1,2 m 

DPLO 20 5,0 3,5 1,0 3,3 2,3 
 100 10 4,3 1,2 7,3 2,8 
 900 5,5 4,4 1,2 3,6 2,9 
 2000 8,0 3,0 1,2 5,7 1,6 
       
DPLJ 20 5,0 2,5 1,0 3,3 1.4 
 100 12 5,2 1,2 9,0 3,7 
 900 5,4 3,3 1,3 3,4 1,8 
 2000 7,0 3,0 1,1 4,9 1,7 
       
EUO 20 33 10 4,0 24,2 5,5 
 100 28 12 3,2 20,7 7,5 
 900 28 10 3,4 20,5 6,3 
 2000 12 5,1 1,2 9,0 3,5 
       
EPJ 20 3,5 2,6 1,2 1,9 1,3 
 100 2,2 0,6 0,2 1,7 0,4 
 900 3,1 2,3 0,9 1,8 1,3 
 2000 11 2,5 1,8 7,7 0,6 
       
CMÖJ 20 3,0 1,0 0,4 2,2 0,5 
 100 9,2 2,7 0,3 7,4 2,2 
       
CMÖO 20 7,4 5,3 3,2 3,5 1,9 
 100 12 6,1 3,3 7,2 2,5 
       
CMSJ 20 0,015 0,0 0,0 0,0125 0,0 
 100 0,15 0,12 0,05 0,08 0,06 
       
CMSO 20 11 10 4,5 5,4 5,0 
 100 17 17 7,3 8,4 8,5 
       
CPLJ 100 15 5,0 1,9 10,9 2,8 
Tabell 4. Uppmätt potentialskillnad mot jord och beräknad genomsnittlig fältstyrka kring 
elapparater och elcentraler spänningssatta med 230/400 VAC (se tabell 1 för förkortningar) och 
en jordelektrod placerad 1,2 m bort, vid fyra nivåer av vattenkonduktivtet. 
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Vid mätningar i laboratoriemiljö, men med jordelektroden bortkopplad, 
uppmättes potentialskillnad i isolerad miljö för mätobjekt nr 1-4 och 
vattenkonduktivtet 20 mS/m och 100 mS/m enligt tabell 5. P.g.a. att 
poolen vid högre konduktivtet läckte för mycket ström till marken 
kunde den inte längre anses som en isolerad miljö. Inga mätningar 
gjordes därför på de nivåerna. Resultaten färgmarkeras enligt ovan. 
 

Uppmätta potentialer i isolerad miljö 
Mätobjekt 

 
Potentialskillnad mot jord 

(V)  
Vattenkonduktivitet 20 mS/m 100 mS/m 

DPLO 88,0 104,0 
DPLJ 63,0 81,0 
EUO 108,0 109,0 
EPJ 10.4 3,3 
Tabell 5. Uppmätt potentialskillnad mot jord kring elapparater spänningssatta med 230 VAC (se 
tabell 1 för förkortningar) i isolerad miljö, vid två nivåer av vattenkonduktivtet. 
 

5.3 Simuleringar 
 
Vid simuleringarna beräknades strömmar i främmande ledande del i 
källarmiljö, från spänningskälla modellerad som eluttag ansluten till 230 
V, enligt tabell 6. För beskrivning av modellerna, se kap 3 Metod, och 
för benämningar av modellerna, se tabell 2. De strömmar som överstiger 
tröskelvärden är markerade enligt följande färgkodning: 5-9 mA är 
markerade med grönt, 10-19 mA med gult, 20-29 mA med orange och 
>30 mA med rött. 
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Simulerad läckström genom främmande ledande del 
 

Modell 
 

Vägg- och 
golv-

konduktivitet 
(mS/m) 

 
 Strömstyrka 

(mA) 

Vattenkonduktivitet 
(mS/m) 

20  100 900 2000 5000 

OUVM40 0,0005 64 320 2887 6416 16040 
 0,1 49 302 2868 6397 16021 
 1 14 197 2705 6227 15848 
 2,4 7 124 2482 5980 15587 
       
OUG12 0,0005 48 241 2167 4817 12042 
 0,1 30 215 2138 4787 12013 
 1 8 113 1908 4537 11752 
 2,4 5 69 1640 4200 11370 
       
OUVS12 0,0005 45 227 2044 4543 11359 
 0,1 35 214 2030 4529 11344 
 1 15 147 1913 4406 11218 
 2,4 10 107 1762 4231 11029 
       
JPVM40 0,0005 17 86 771 1713 4282 
 0,1 13 81 766 1708 4277 
 1 5 55 725 1666 4235 
 2,4 3 36 671 1606 4171 
       
JPG12 0,0005 11 57 515 1448 2862 
 0,1 8 52 509 1138 2856 
 1 3 30 459 1085 2800 
 2,4 2 19 401 1012 2717 
       
JPVS12 0,0005 17 86 773 1717 4293 
 0,1 14 81 768 1712 4288 
 1 7 57 721 1668 4243 
 2,4 5 43 672 1606 4176 
Tabell 6. Simulerade strömmar genom främmande ledande del i översvämmad källarmiljö med 
elluttag, (se tabell 1 för förkortningar), vid olika konduktivitet i vatten respektive väggar och 
golv. 
 
Vid simuleringarna med vattenkonduktivitet 100 mS/m simulerades 
även potentialskillnad mot jord, vid avstånden 0,0 m, 0,1 m resp 1,2 m 
från uttaget, enligt tabell 7. Baserat på de simulerade potentialskill-
naderna beräknades genomsnittlig fältstyrka, från 0,0 m till 1,2 m  
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avstånd resp från 0,1 m till 1,2 m. De resultat som överstiger gräns-
värdet för SELV i bassänger om 12 V [5] eller 6,6 V/m är markerade med 
rött.  De resultat som ligger nära gränsvärdet är markerade med orange. 
 

Simulerade och beräknade potentialer 
(maxvärden) 

Modell 
 

Vägg- och 
golv-

konduktivitet 
(mS/m) 

 Potentialskillnad mot jord 
(V) 

Genomsnittlig 
fältstyrka 

(V/m) 

Avstånd från spänningskälla 0,0 m 0,1 m 1,2 m 0,0-1,2 
m 

0,1-1,2 
m 

OUVM40 0,0005 34,94 8,07 2,46 27,07 5,10 
 0,1 34,32 7,80 2,14 26,82 5,15 
 1 34,19 7,10 1,58 27,18 5,02 
 2,4 33,69 6,44 1,05 27,20 4,90 
       
OUG12 0,0005 35,93 9,00 3,58 26,96 4,93 
 0,1 35,64 8,63 3,18 27,05 4,95 
 1 34,49 7,12 1,65 27,37 4,97 
 2,4 33,95 6,40 1,01 27,45 4,90 
       
OUVS12 0,0005 33,97 7,28 1,98 26,66 4,82 
 0,1 33,89 7,16 1,84 26,71 4,84 
 1 33,43 6,56 1,18 26,88 4,89 
 2,4 33,11 6,13 0,80 26,93 4,85 
       
JPVM40 0,0005 12,61 2,06 0,56 10,04 1,36 
 0,1 12,60 2,03 0,54 10,05 1,35 
 1 12,54 1,90 0,39 10,13 1,37 
 2,4 12,51 1,81 0,28 10,19 1,39 
       
JPG12 0,0005 12,62 2,31 0,91 9,76 1,27 
 0,1 12,58 2,23 0,81 9,81 1,29 
 1 12,42 1,93 0,44 9,98 1,35 
 2,4 12,37 1,80 0,29 10,07 1,38 
       
JPVS12 0,0005 12,40 1,92 0,52 9,90 1,27 
 0,1 12,38 1,90 0,49 9,91 1,28 
 1 12,34 1,79 0,32 10,01 1,33 
 2,4 12,33 1,74 0,23 10,01 1,37 
Tabell 7. Simulerade potentialskillnader mot jord vid vattenkonduktivtet 100 mS/m och olika 
vägg- och golvkonduktivtet i modeller av översvämmade källarmiljöer med eluttag anslutna till 
230 V (se tabell 1 för förkortningar). 
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Genom att ändra konduktiviteten i väggar och golv till i princip 0 S 
simulerades uttagen i en isolerad miljö. Från diagrammen i funktionen 
Contour togs värden på potentialer i vattnet enligt tabell 8. Resultaten 
färgmarkeras på samma sätt som ovan. 
 

Simulerad potential i isolerad miljö 
Modell Potentialskillnad mot jord 

(V) 
OUI 114,34 
JPI 13,59 
Tabell 8. Simulerad potential i isolerad miljö, i modeller av översvämmade 
källarmiljöer med eluttag anslutna till 230 V (se tabell 1 för förkortningar). 
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6 Diskussion 
6.1 Informationsinhämtning 

I de artiklar och rapporter som hittades angående översvämning av 
elanläggningar låg fokus på återställning av elförsörjningen. Person-
säkerhetsaspekter nämns inte uttryckligen i någon av de texterna. Det 
kan bero på att klimatrelaterade översvämningar i områden och 
anläggningar som inte är anpassade till sådan miljö är ett relativt nytt 
forskningsfält, som inte hunnit ikapp händelseutvecklingen. Det kan 
också bero på den relativt låga andelen dödsfall som orsakas av 
elektricitet, jämfört med andra faror vid översvämning. En annan aspekt 
är att den bekräftade svårigheten att förutsäga strömfördelning och 
fältutbredning i reell miljö begränsar möjligheten att få fram detaljerade 
resultat. Frågeställning 1 kan därför inte besvaras på annat sätt än att 
ingen publicerad forskning kring ämnet hittades. 
 
I USA har både forskare, kustbevakning, räddningstjänst och båtfören-
ingar däremot engagerat sig i att utreda och förhindra fenomenet 
”electric shock drowning” (ESD). De situationer som undersöks i 
relaterade artiklar berör människor som simmar i hamnar, eller som rör 
sig mellan vatten och båtar, mellan vatten och hamnar eller mellan 
hamn och båt. Ofta undersöks situationer med begränsade strömkällor 
från båtar, eller med elanläggningar med jordfel. Dessa resultat kan inte 
direkt överföras till situationer med översvämmade, nätanslutna, ej 
felutsatta lågspänningsanläggningar. Aspekter av resultaten är dock 
relevanta, angående elektriska fälts utbredning i vatten och strömmens 
påverkan på den vattenindränkta människokroppen. 
 
Egentligen besvaras frågeställning 2 redan av att det bevisligen läckte ut 
ström över vedertagna gränsvärden ur alla apparater, utom den jordade 
metallcentralen med stängd dörr. På grund av att olika gränsvärden 
används i olika artiklar, är det ändå intressant att resonera kring vilka 
gränsvärden som ska användas vid bedömning av resultaten. I 
tabellerna i kap 5 Resultat färgmarkeras strömmarna enligt flera olika 
gränsvärden tagna från olika artiklar om ESD. 
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Fältstyrkan färgmarkeras enligt ett samstämmigt värde för ESD på 6,6 
V/m. Potential färgmarkeras enligt svensk standards krav på maximal 
spänning för elanläggning i bassäng eller liknande miljö, där SELV 
används, på 12 V. 
 
Möjliga scenarier vid översvämning av källare borde motsvara de som 
Smoot och Bentel [7] beskriver, se kap 2 Teori. En person kan utsättas 
för strömgenomgång när den simmar eller går in i ett elektriskt fält i 
vattnet, när personen samtidigt tar i ett spänningssatt och ett jordat 
föremål samt när personen befinner sig i vatten med potential som 
skiljer sig från ett jordat föremål som personen rör vid. Vid samtliga 
scenarier är det relevant för gränsvärdet hur stor del av personen som 
befinner sig under vattenytan. Om personen endast har en liten del av 
fötterna och benen under vatten närmar sig situationen den för torr 
miljö. Om personen däremot simmar är situationen likvärdig den vid 
ESD. Däremellan finns möjliga situationer där personen går i vattnet 
alltmer nedsänkt i vatten. 
 
De två aspekter av vattnets inverkan på personsäkerheten som tas upp i 
slutet av kap 2 Teori innebär att det borde finnas två för gränsvärden 
viktiga scenarier. Dels är det intressant att diskutera när det uppstår risk 
för drunkning p.g.a. förlust av muskelkontroll. I sådana situationer 
sänks gränsvärdet för strömmar. Sådana risksituationer förknippas 
främst med vattennivåer och miljöer där personen simmar, men skulle 
även kunna uppstå vid lägre vattennivåer om personen av någon 
anledning hamnar liggande i vattnet, till exempel p.g.a. fall. 
 
Dels är det intressant att diskutera när kroppen är så pass nedsänkt i 
vatten att kroppsimpedansen minskar påtagligt, och gränsvärden för 
potential skapar högre strömmar än vad gränsvärdet är avsett för. Enligt 
Ayyub et al finns större delen av kroppsimpedansen i armar och ben, 
medan torson står för en mindre del.[8] Om hela benen är nedsänkta i 
vatten borde det därmed rimligen påverka den totala kroppsimpe-
dansen ganska mycket. 
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För potential beskrivs svensk standard spänning under 50 V som 
klenspänning.[5] I bassänger anges 12 V som gränsvärde för när SELV 
kan användas. Som beskrivs angående alternativa metoder i kap 3 kan 
beräkningar liknande Fish och Geddes’s [4] göras med olika 
strömstyrkor beroende på vilken situation som ska antas. Enligt sådana 
beräkningar leder, vid större delen av kroppen nedsänkt i vatten, 9 V till 
30 mA strömgenomgång och 6 V till 20 mA. 
 
Det är tänkbart att personer vid översvämning går ner i vattnet för att 
hämta ägodelar, för att om möjligt försöka stoppa inflöde av vatten eller 
för att stänga av el- och värmesystem. Oavsett orsak så borde 
sannolikheten att personer går ner i vattnet minska ju högre vattennivån 
blir. När vattnet sjunker undan är det stor sannolikhet att personer går 
in i översvämmade rum, innan det torkat helt och fara därmed kvarstår. 
 
Sammanfattningsvis kan sägas att med lägre vattennivåer borde samma 
gränsvärden som i torr miljö kunna användas, men om det bedöms att 
drunkning är möjlig sänks gränsvärdet för farlig strömstyrka. Om 
kroppen är tillräckligt nedsänkt i vatten för att kroppsimpedansen ska 
minska betydligt sänks gränsvärdet för potential. I de situationer där 
människor badar och simmar i översvämmade anläggningar borde 
gränsvärden för ESD användas, d.v.s. 6,6 V/m och enligt IEC 5 mA. I 
övrigt utgår diskussionen från 30 mA. 
 

6.2 Mätningar 
6.2.1 Läckströmmar 

 
Strömstyrkan påverkas vid mätningarna av jordelektrodens avstånd till 
elapparaterna och elcentralerna, p.g.a. ökande motstånd i vattnet vid 
ökande avstånd. Resultaten ger därför enbart en uppfattning om huru-
vida det alls läcker ut ström, hur mycket ström som i så fall läcker ut i 
den specifika situationen, och hur stor skillnaden är mellan de olika 
mätobjekten. 
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Resultaten avvek i vissa fall från förväntade linjära förhållanden. Ett 
mätresultat för EPJ vid 100 mS/m avviker starkt från övriga ström-
styrkors relativt linjära ökning med ökad konduktivitet. Det är oklart 
varför det blev så. Vid de högre konduktivitetsnivåerna påverkades 
resultaten av att det läckte en mindre ström genom poolen till jord, men 
den strömmen var så liten att påverkan inte gjorde stor skillnad för att 
uppskatta approximativa värden på ström och fältstyrka. 
 
Med ovan nämnda förbehåll i åtanke kan ändå konstateras att samtliga 
apparater och centraler läckte ström, förutom den jordade metall-
centralen. Vid högre vattenkonduktiviteter läckte apparaterna 1-8 A. 
Detta gällde även de jordade apparaterna. Vid lägsta nivå av vatten-
konduktivtet hölls läckströmmarna under gränsvärdet 30 mA, förutom 
hos det ojordade uttaget EUO som läckte betydligt mer ström. Dock 
översteg samtliga apparater nästa lägre gränsvärdet för ESD på 20 mA. 
 
Elcentralen av metall skärmade effektivt bort läckströmmar när den var 
jordad och hade stängd dörr. Mätningar gjordes enbart på centralerna 
vid 20 mS/m resp 100 mS/m vattenkonduktivitet. Vid högre konduk-
tivitetsnivåer löste säkringarna ut. Noga taget ger resultatet på 3 mA 
läckström vid 100 mS/m vid linjära förhållanden drygt 30 mA vid 900 
mS/m, vilket innebär att det eventuellt skulle kunna läcka ut strömmar 
på 5-30 mA innan säkringarna löser ut. Vid öppen dörr läckte strömmar 
strax över gränsvärdet ut redan vid 100 mS/m vattenkonduktivitet. 
Plastcentralen läckte däremot ut betydligt mer trots att den innehöll 
jordade metallskenor. Dessa resultat överensstämmer med Smoot och 
Bentel’s tidigare nämnda exempel med jordade nät framför lampor. Det 
krävs ett mer komplett hölje av jordad metall kring spänningskällan för 
att effektivt avleda strömmen från vattnet. Det återstår att undersöka 
kabelskåp i gatumiljö, men möjligen är kabelskåpen jämförbara med 
elcentralerna i metall respektive plast. 
 
Det ojordade uttaget utan petskydd läckte ut 3-4 ggr högre strömmar än 
det jordade uttaget med petskydd. Skillnaden var lägre vid lägre 
vattenkonduktivitet. Kopplingsdosan, som förvisso var utan lock, läckte 
ut 1-1,3 ggr högre strömmar när skyddsjordledaren inte var inkopplad 
jämfört med när den var inkopplad. Elcentralen i metall läckte med 
öppen dörr ut 10 ggr högre ström, och med stängd dörr ca 275 ggr högre 
ström, utan skyddsjord jämfört med skyddsjord inkopplad. 
 



Personsäkerhet vid översvämning av lågspännings- 
anläggningar  – inledande undersökningar 
Sanna Hagerud 

6 Diskussion 
2019-06-12 

 

35 

Resultaten pekar på att de flesta mätobjekt skulle utlösa en jordfels-
brytare för personskydd. Även i de scenarier där 30 mA inte läckte ut i 
vattnet fanns högre strömmar i den interna skyddsjorden. Elcentralerna 
löste ut säkringar vid 900 mS/m och 2000 mS/m, d.v.s. vid 
konduktivitetsnivåer över det normala för dagvatten. 16 A dvärgbrytare 
utlöste magnetiskt, d.v.s. omedelbart, för några centraler. 10 A 
smältsäkringar löste ut för den öppna, ojordade metallcentralen efter 
upprepad återställning av dvärgbrytarna. Även 25 A smältsäkring löste 
ut efter ett tag. Problemet kvarstår dock att om vattendjupet når upp till 
elcentralen så kan inkommande ledning och den matande delen av 
centralen fortfarande vara spänningssatta. 
 
 

6.2.2 Potential och fältstyrka 
 
Även potential och fältstyrka påverkas av den specifika miljön vid 
experimentet, och kan inte anses representativt för en reell miljö. 
Resultaten ger dock en uppfattning om hur stora potentialer och 
fältstrykor som kan uppstå på armlängds avstånd. 
 
Vid mätningarna uppmättes betydligt högre potentialer i direkt närhet, 
avstånd 0,0 m, av mätobjekten än vid 0,1 m. Detsamma gällde för den 
genomsnittliga fältstyrkan, som överskred 6,6 V/m i betydligt färre fall 
när genomsnittet beräknades från avståndet 0,1 m jämfört med från 0,0 
m. Det ojordade uttaget utan petskydd (EOU), plastcentralen (CPLJ) 
samt metallcentralen, ojordad med stängd dörr (CMSO) sticker ut med 
högre värden även vid potential på 0,1 m och/eller fältstryka vid 0,1-1,2 
m avstånd. Dessa mätobjekt hade även överlägset högre potentialer i 
direkt närhet, jämfört med andra som enbart i vissa fall överskred 
gränsvärdet. Den jordade metallcentralen med stängd dörr uppvisade 
potentialer på max 0,15 V vid samtliga mätningar. 
 
I isolerad miljö uppmättes ca 10 V potential för det jordade uttaget med 
petskydd. Precis som för läckströmmar finns ett avvikande, oförklarat 
resultat vid vattenkonduktivitet 100 mS/m. Övriga apparater gav up-
phov till ca 60-110 V. 
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6.3 Simuleringar 
 
Simuleringarna utfördes för att få en uppfattning om hur läckströmmar 
och elektriska fält påverkas av material och geometri i en källarmiljö. 
Modellerna byggdes med mått baserade på uttagen som användes vid 
mätningarna, men detaljgeometrin var inte tillräckligt noggrann för en 
direkt jämförelse. Istället diskuteras, baserat på de värden modellerna 
genererade, hur stor påverkan konduktivitet i väggar och golv hade 
samt hur skillnaden påverkades av jordning med petskydd och ojordat 
utan petskydd. Även de jämförande värdena är approximativa p.g.a. att 
de även påverkas av tjocklek på väggar och golv och avstånd i rummet. 
 
 

6.3.1 Läckströmmar 
 
Ledande golv och väggars ökade konduktivitet reducerade strömmen 
genom en främmande ledande del kraftigt vid lägre vattenkonduk-
tivitet. För vattenkonduktvitet 20 mS/m var strömmen i främmande 
ledande del ca 0,1-0,3 ggr lägre vid högsta vägg- och golvkonduktivitet 
jämfört med lägsta. I de situationerna avleddes större andel ström 
genom väggar och golv, troligtvis i uttagets närhet. Motsvarande siffror 
för vattenkonduktivitet 100 mS/m var ca 0,3-0,5 ggr lägre. Vid de högre 
vattenkonduktiviteterna var vägg- och golvkonduktivitetens inverkan 
betydligt lägre. Strömmarna var ca 0,8 ggr lägre vid 900 mS/m, ca 0,9 
ggr lägre vid 2000 mS/m och enbart ca 0,95 ggr lägre vid 5000 mS/m. 
 
Det var större skillnad i reducering mellan de olika modellerna av 
källarmiljön, än mellan respektive uttag inom varje modell. Det 
överensstämmer med Morse och Kohl’s påstående att geometrin i den 
omgivande miljön spelar en stor roll för strömfördelning. Däremot var 
strömmarna inom varje modell 2,6 ggr (OUVS12 vs JPVS12), 4,2 ggr 
(OUG12 vs JPG12) respektive 3,7 ggr (OUVM40 vs JPVM40) högre för 
den ojordade modellen utan petskydd. Skillnaden var något mindre vid 
lägre vattenkonduktiviteter, precis som vid mätningarna. Se figur 10. 
 



Personsäkerhet vid översvämning av lågspännings- 
anläggningar  – inledande undersökningar 
Sanna Hagerud 

6 Diskussion 
2019-06-12 

 

37 

 
Figur 10. Diagram över skillnaden mellan simulerad strömstyrka i främmande ledande del vid 
lägsta vs högsta konduktivitet i golv och väggar, i de olika modellerna. 
 
 

6.3.2 Potential och fältstyrka 
 
Vägg- och golvkonduktivitetens inverkan på potentialer vid vatten-
konduktivitet 100 mS/m var obetydlig i direkt närhet av uttaget. På 0,1 
m avstånd reducerades potentialen vid högsta konduktivitet i väggar 
och golv till 0,7-0,9 ggr av värdet vid lägsta konduktivitet, och vid 1,2 m 
avstånd till 0,3-0,5 ggr. Det visar att en större del av strömmen redan 
avletts genom väggar och golv vid större avstånd från uttaget, vid högre 
vägg- och golvkonduktivitet. Se figur 11. 
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Figur 11. Diagram över skillnaden mellan simulerad potential i vattnet vid lägsta vs högsta 
konduktivitet i golv och väggar, i de olika modellerna. 
 
Simuleringarnas bilder från funktionen ”Electric potential” visar också 
de tydligt hur det elektriska fältet påverkas av konduktiviteten i väggar 
och golv, och av geometrin i rummet. I miljön med ett vattenrör på 4 m 
avstånd är skillnaden i utbredning mellan situationerna med lägsta och 
högsta vägg- och golvkonduktivitet nästan 2 m för det ojordade ut-
taget, och ungefär 1 m för det jordade. I miljön med rör vid samma vägg 
är skillnaden ännu större, nästan 3 m respektive ca 1 m. I miljön med 
golvbrunn är skillnaden större än rummets mått respektive drygt 3 m. 
 
Vid simulering av isolerad miljö blev potentialen i vatten 14 V för jordat 
uttag med petskydd och 114 V för ojordat utan petskydd. Det 
överensstämmer ändå, trots modellernas onoggrannhet, ganska bra med 
mätningarnas 10 V resp ca 110 V vid 20 mS/m vattenkonduktivitet. På 
grund av mätningarnas avvikande resultat vid 100 mS/m kan ingen 
jämförelse göras vid samma vattenkonduktivitet, men de liknande 
resultaten vid övriga mätningar indikerar ändå en ganska god 
överensstämmelse mellan simuleringarnas uttagsmodeller och 
mätningarnas uttag. 
 

0	
0,1	
0,2	
0,3	
0,4	
0,5	
0,6	
0,7	
0,8	
0,9	
1	

0	 0,2	 0,4	 0,6	 0,8	 1	 1,2	

An
de
l	a
v	
po
te
nt
ia
l	v
id
	h
ög
st
a	
vs
	lä
gs
ta
	v
äg
g-
	

oc
h	
go
lv
ko
nd
uk
ti
vi
te
t	

Avstånd	från	spänningskälla	[m]	

Vägg-	och	golvkonduktivitetens	
inverkan	

på	potential	i	vatten	
vid	vattenkonduktivitet	100	mS/m	

OUVM40	

OUG12	

OUVS12	

JPVM40	

JPG12	

JPVS12	



Personsäkerhet vid översvämning av lågspännings- 
anläggningar  – inledande undersökningar 
Sanna Hagerud 

6 Diskussion 
2019-06-12 

 

39 

6.4 Samhälleliga och etiska aspekter 
Resultaten kan användas samhälleligt i informationskampanjer riktade 
till allmänheten och anläggningsinnehavare, för att bekräfta och illustre-
ra faror vid översvämning av privata lågspänningsanläggningar. De kan 
också användas etiskt för att höja prioriteringen på att bryta matningen 
direkt vid översvämning eller hot om översvämning. 
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7 Slutsats 
7.1 Informationsinhämtning 

 
Det verkar inte finnas någon forskning kring personsäkerhet vid 
översvämning av lågspänningsanläggningar. 
 
Det finns däremot forskning kring personsäkerhet i andra vattenmiljöer 
och situationer, särskilt kring fenomenet ”electric shock drowning” 
(ESD) i hamnmiljöer. I artiklar om ESD beskrivs metoder för att 
analysera, mäta, modellera och simulera komplexa situationer med el i 
naturliga vattenmiljöer. Där beskrivs även generella svårigheter med att 
förutsäga strömfördelningen i sådana situationer. 
 
Beroende på vattendjup och människors beteende i vattenmiljöer med 
lågspänningsanläggningar använder forskare i några av artiklarna lägre 
gränsvärden för potential och strömstyrka än de som normalt används. 
Detta p.g.a. lägre kroppsresistans när personer är nedsänkta i vatten, 
samt risk för drunkning som sekundär fara. 
 
 

7.2 Mätningar 
 
Apparater och centraler representativa för de som finns i många 
källarmiljöer läckte ut ström, i de flesta fall över gränsvärden. Enbart en 
elcentral med metallhölje, jordad och med stängd lucka, läckte inte ut 
någon ström vid de mätningar som gjordes. 
 
Det ojordade eluttaget utan petskydd och de ojordade centralerna läckte 
betydligt högre strömmar än det jordade eluttaget med petskydd och de 
jordade centralerna. Även det jordare eluttaget med petskydd och de 
flesta jordade centralerna läckte dock ut ganska mycket ström. Jordade 
metallhöljen verkar ge ett bra skydd, medan plasthöljen är betydligt 
sämre även om de har skyddsjordskenor inuti. 
 
Säkringar löste ut först vid konduktivitet motsvarande havs- och 
snösmältningsvatten. Jordfelsbrytare borde lösa ut i de flesta fall. 
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Både mätningarna och simuleringarna visade att jordade uttag med 
petskydd sänkte potentialen i isolerad miljö med ca 10 ggr jämfört med 
det ojordade utan petskydd. 
 
I miljöer med främmande ledande delar spreds strömmen ut, och högst 
potential uppstod i direkt närhet av vissa apparater och centraler, främst 
de ojordade. 
 

7.3 Simuleringar 
 
Ledande väggar, golv och främmande ledande föremål representativa 
för källarmiljöer verkar kunna reducera utbredningen av strömmar och 
elektriska fält ganska mycket, men på ett svårförutsägbart sätt beroende 
av den specifika miljön. 
 

7.4 Framtida arbete 
Resultaten från detta arbete kan användas som bekräftelse på att privata 
lågspänningsanläggningar, oavsett ålder och typ, vid översvämning kan 
läcka farliga nivåer av ström på ett oförutsägbart sätt. Det kan användas 
i avskräckande syfte för att förstärka och illustrera budskapet till 
privatpersoner att inte gå in i översvämmade anläggningar innan 
elnätsbolagen hunnit bryta matningen. Framtida arbete skulle kunna 
vara att utföra mätningar på kabelskåp i gatumiljö, samt att studera 
forskning kring riskbeteende och information till allmänhet som utförts i 
samband med forskningen kring “electric shock drowning”.
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Bilaga 1 
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Bilaga 2 
Kopplingsschema vid mätningar 
 

 
 

Lista över mätobjekt inkl fotografier 
 
Kopplingsdosa inkl anslutningar 

 
 



Personsäkerhet vid översvämning av lågspännings-
anläggningar – inledande undersökningar 
Sanna Hagerud 

Bilaga 2 
2019-06-12 

 

48 

 
 
Uttag äldre modell, 2-vägs, utan jord 

 
 
 
Uttag jordat, med petskydd 
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Central metall 
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Central plast 
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Bilaga 3 
Mått och parametrar vid simulering 
 
Parametrar 

 
H = rummets höjd 
L = rummets längd 
W = rummets djup 
ww = tjocklek av väggar och golv 
sig_w = konduktivitet i vatten (varierades 20; 100; 
900; 2000; 5000) 
sig_c = konduktivitet i väggar och golv 
(varierades 0,0005; 0,1; 1; 2,4) 
sig_met = konduktivitet i metallföremål 
r_e = radie hos elektroden (med höjd 20 mm) 
r_d = radie hos jordelektroden, varierades enligt 
nedan (med höjd enligt nedan) 

 
Mått och placering av främmande ledande delar i modellerna 
OUVM40/JPVM40, OUG12/JPG12 respektive OUVS12/JPVS12. 
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Bilaga 4 
Diagram över det elektriska fältets utbredning i modeller av källarmiljö, 
framtagna med funktionen ”Electric potential”. Konduktivitet i vattnet 
100 mS/m, konduktivitet i väggar och golv 0.0005 (övre vä), 0.1(övre hö), 
1(nedre vä) respektive 2.4(nedre hö) mS/m. 
 

OUVM40 
 

 

JPVM40 
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Diagram över det elektriska fältets utbredning i modeller av källarmiljö, 
framtagna med funktionen ”Electric potential”. Konduktivitet i vattnet 
100 mS/m, konduktivitet i väggar och golv 0.0005 (övre vä), 0.1(övre hö), 
1(nedre vä) respektive 2.4(nedre hö) mS/m. 
 

OUG12 

 

 

JPG12 
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Diagram över det elektriska fältets utbredning i modeller av källarmiljö, 
framtagna med funktionen ”Electric potential”. Konduktivitet i vattnet 
100 mS/m, konduktivitet i väggar och golv 0.0005 (övre vä), 0.1(övre hö), 
1(nedre vä) respektive 2.4(nedre hö) mS/m. 
 

OUVS12 

 

 

JPVS12 

 


