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Avlednings- eller läckströmmar är ett 
ökande problem i många typer av  
installationer. Detta gör att risken ökar för 
skador på anläggningar, ansluten appara-
tur och inte minst på människor och djur. I 
första lektionen av mätskolan berättar jag 
hur man hittar dessa felströmmar.

Orsakerna till läckströmmar är många.  
Felen är ofta svåra att hitta. Här följer 
några exempel.  
• Vid åsknedslag kan mikroskopiska skad-
or på ledar-isoleringen uppstå och detta 
orsakar läckströmmar som är
mycket svåra att lokalisera.
•  På gammal utrustning kan isoleringen 
på ledarna torka och vittra sönder.
•  Vibrationerna i t.ex tvättmaskiner och 
torktumlare kan ge skador på ledare och 
orsaka jordfel.

Skall du installera jordfelsbrytare i en be-
fintlig installation sparar du tid och pengar 
genom att först kontrollmäta anläggning-
en. Du slipper då komma tillbaka och göra 
kostsam garantiservice för att hitta felak-
tigheter som då uppfattas som ”ditt fel”. 
Tidigare blev det ibland stora problem när 
man var tvungen att stänga av strömmen 
för att leta fel i utsatta anläggningar. Detta 
slipper du idag.

Läckströmstången är en enkel lösning på 
ett svårlöst problem. Den kan mäta mycket 
små strömmar (ca 100µA–ca 300mA) i en 
spänningssatt anläggning. I många fall 
klarar läckströmstången även mätning av 
större strömmar upp till ca 50–100A. En 
bra läckströmstång – eller jordfelsström-
tång som den också kallas – har ett antal 
specialfunktioner, som t.ex. en kompara-
tor. Detta är ett ypperligt hjälpmedel vid 

mätningar i stora anläggningar där det 
kanske är dålig belysning och flera mät-
ningar skall göras. I komparatorn ställer du 
in ett gränsvärde, t.ex. 10 mA som sedan 
jämförs med mätvärdet. Överskrider du 
komparatorvärdet så varnar instrumentet 
med en ljudlig signal. Detta spar tid och 
underlättar ditt arbete.

Tre användningsområden för  
läckströmstången
1. För kontroll av anläggning innan 

installation av jordfelsbrytare.
2. För lokalisering av jordfel vid service 

och felsökning.
3. För allmän mätning av strömmar och 

spänningar. 
Innan du installerar en jordfelsbrytare är 
det viktigt att du mäter hela anläggningen 
så att det inte finns stora läckströmmar.

Läckströmsmätning i ett 5-ledarsystem 
Huvudbrytaren påslagen och all utrust-
ning i drift. Var uppmärksam på  säker- 
heten vid arbete under spänning
– en hand i fickan. 
            
1. Börja med att mäta hela anläggning-
en. Lägg tången om alla faser samt nolla 
(L1+L2+L3+N) samtidigt. Om det
är trångt eller om ledarna är för grova, ta 
en fas i taget plus Nollan.

Kaise jordfelsströmtång E4204565

• Komparator, 1–20 mA

• Lågpassfilter 150Hz

• Automatisk avstängning

• Mätvärdeslås, max/min-mätning

• Tångöppning 33 mm

• Automatiskt områdesval.

Mätområden

• Läckström 0,01–300mA

• Växelström 0,01–60A

• Växelspänning 0,1–300V



Läckströmsmätning i 4-ledarsystem
Själva mättekniken är den samma som i 
ett femledarsystem men med en väsentlig 
skillnad - en bygling mellan jord- och
nollskenan måste göras. Ledaren som an-
vänds för byglingen skall vara av samma 
area som PEN-ledaren. Gör bygeln så lång 
att du kan dra den ned till inkommande faser.

Separera PE- och Nollskenan genom att 
lossa på frånskiljarskruven. Dra ned by-
geln till inkommande faser och placera fa-
serna samt bygeln i Jordfelsströmtången. 
Observera strömriktningen i nollbygeln, 
placera den i tången så att strömriktning-
en blir motsatt fasströmmarna. Själva-
mätförfarandet är annars samma som vid 
punkterna 1–3 vid mätning i femledarsys-
tem ovan.

Felsökning
Vid felsökning är förfarandet det samma 
som vid läckströmsmätning i 4- respektive 
5-ledarsystem ovan. Om felet är så stort 
att jordfelsbrytaren inte kan vara tillslagen 
måste du koppla förbi jordfelsbrytaren för 
att kunna utföra mätningen. Eller – ännu 
bättre – slå av alla säkringar och slå sedan 
på dem igen en efter en tills felet uppstår. 
OBS! I detta fall är det viktigt att det inte 
finns någon risk för brand eller person-
skador då frånkoppling av jordfelsbrytare 
görs. Kontrollera alltid att säkerheten kan 

2. Om läckström upptäcks vid mätning på 
hela anläggningen skall du mäta varje fas 
separat för att få reda på i vilken fas felet 
ligger.

3.Fortsätt sedan felsökningen genom att 
mäta varje grupp för sig. Nolledaren skall 
alltid omslutas av tången tillsammans med 
en eller flera fasledare. Resultatet skall 
vara så nära noll som möjligt

OBS! Alla apparater och belastningar bör 
vara i drift för att du skall vara säker på att 
du mäter summaströmmen. Ligger felet i 
en kabel kommer du att mäta en läck-
ström, även om brytaren till den gruppens 
belastning inte är påslagen. När du har 
konstaterat vilken grupp felet ligger på, 
kan du spåra felet genom att slå av belast-
ningarna en efter en tills felet försvinner. 
Observera att det kan finnas fel på flera 
grupper. Förändringar i mätvärde syns 
ändå på varje enskild grupp trots allt.

garanteras.
Tolkning av mätvärde
Är summaströmmen 0 eller max 10mA är 
det OK att installera jordfelsbrytaren. Tänk 
på att anläggningar åldras och då ökar 
risken för läckströmmar. Kalkylera med att
maximal felström inte bör överstiga 1/3 av 
jordfelsbrytarens märkström.

Läckströmmar hos hushållsapparater
Alla apparater har en viss läckström. Här 
följer några exempel på ungefärliga ”nor-
mala” läckströmmar i olika  
hushållsapparater: 
• Tvättmaskin      3 mA
• Elspis med ugn     5–7 mA
• Kyl och frys             1,5 mA
• Elpanna              3–5 mA
• Mikrovågsugn          5 mA
• Diskmaskin               3 mA

Det var allt för denna gång. I nästa lektion 
kommer att gå igenom mätning av iso-
lationsmotstånd s.k.”meggning”. Har du 
synpunkter på innehållet eller önskemål 
om kommande kurser är du mer än  
välkommen att ringa eller e-posta mig.
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