
VG3 Elektriker 

Jording og beskyttelse mot jordfeil 

 

Montørhåndboka kap. 3 og kap. 5.2 – 5.3 

NEK400-411.4, 411.5, 411.6 

FEL §18 og Vedlegg 1. 

 



Beskyttelse mot jordfeil 
2 separate tiltak 

1. Beskyttelsesjording 
– Jordelektrode 

– Beskyttelsesledere (Jording av utstyr) 

– Utjevningsforbindelser 

– Beskyttelsesjording hadde vært godt nok hvis alt var i orden. 

– Ofte feil på jordingsanlegg 

– Ofte dårlig jording 

2. (Derfor bruker vi) Jordfeilbryter 
– Ofte maks 30mA for å beskytte liv 

– Noen ganger høyere utløsestrøm for å unngå uønsket utkobling 
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Beskyttelsesjording 
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Berøringsspenning (UC) 

• Bestemt av overgangsresistans 
på jordelektroden (RA) og 
jordfeilstrømmen (Ifeil) 

– UC = RA x Ifeil 

• Feilstrøm må brytes før UC blir 
for stor: 

– Maks 50V for mennesker 
(NEK400-411.5.3 og 411.6.2) 

– Maks 25V for husdyr 
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Jordelektrodens 
overgangsresistans 

 Hvor liten bør overgangsresistansen 
(RA) være? 

 Svar: Så liten som mulig, men: 

 I TT-nett og IT-nett med krav om 
jordfeilbryter, må: I∆n x RA < UC  

 Største tillatte overgangsresistans: 

 

 

 

 I∆n = Jordfeilbryterens utløsestrøm 
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Overgangsresistans jordelektrode 

 Maks overgangsresistans i IT- og TT-nett med jordfeilvern: 

 

 

 

 

 

 

 Ved bruk av jordfeilvern med In ≤ 100mA har DSB akseptert 
at du bruker forenklede tabeller med god margin. 

 Forutsetningen er at du har lagt jordelektroden selv, eller 
sett hvordan den ligger 
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Utløsestrøm 
jordfeilbryter 

30mA 100mA 300mA 500mA 1,0A 

Maks 
overgangsresistans 

1667Ω 500Ω 167Ω 100Ω 50Ω 



Overgangsresistans jordelektrode 

 

 

OMTRENTLIG JORDINGSRESISTANS (Ω) 

Jordsmonn 

Spyd Ø 
12,5mm 

(lengde i m) 

Line 25 mm2 Cu  
(lengde i m) 

Plate  
(areal i m2) 

Fundament
-jord 

1,5 4,5 10 50 100 0,5 1,0 10x5x0,5m 

Myrjord 19 7 4 1 0,6 30 16 2 

Matjord/leire 60 25 14 4 2 100 50 7 

Sandjord 130 50 30 8 4 200 100 14 

Fuktig sand 190 70 45 12 6 290 160 21 

Fuktig grus 310 120 70 20 11 490 260 35 

Tørr sand 600 250 140 40 22 1000 520 70 

Steingrunn 1900 740 430 120 65 3000 1600 210  

 NB! Husk sikkerhetsmargin (3 – 10 ganger) pga. fare for økt 
resistans som følge av uttørking og frost 
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Jordelektrodens 
overgangsresistans 

 Overgangsmotstand og temperatur: 
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Jordelektrode i TN-nett 

 NEK400 har ingen direkte krav til overgangsresistans på 
jordelektroden, men et indirekte krav til jording (NEK400-411.4):  

 Skal utjevningsforbinde jordpotensialet og anleggets jordinger 

 Skal gi sikkerhet ved evt. brudd i PEN/PE-leder 

 D.v.s. at vi stiller samme krav til jordingssystem i TN-nett  
som i IT- og TT-nett. 
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Måling av overgangsresistans 

 Trepunktsmetoden er vanligst: 

 Målestrøm sendes mellom jordelektrode og strømelektrode (H). 

 Spenning måles mellom jordelektrode og spenningselektrode (S). 

 Installasjonstesteren 
beregner RA:  

 

 

 

 

I

U
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Trepunktsmetoden (62% metoden) 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 

 d = lengden (dybden) av jordspydet, eller lengden på line i 
grøft, eller diagonalen i et fundament 

 Mellom 52% og 72% skal måleresultatet variere < ± 10% 
 Husk frakoblet jordelektrode og spenningsløst anlegg! 
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Trepunktsmetoden (62% metoden) 

 Riktig plassering av hjelpeelektrodene: 
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Topunktsmetoden 

 
 
 
 
 

 

 
 
 
 

 Rnett må være kjent. 
 Kan også utføres med annen kjent resistans, f. eks. 

testelektrode målt med trepunktsmetoden 
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Rnett

– RnettRR  = instr.a

R  a

L1

L2

L3

PE
PE
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Totangsmetoden 

 På anlegg med jord  
fra E-verket 

 Kan gjøres mens  
anlegget er i drift 

 Forutsetter lav 
overgangsresistans 
på jordelektroder i 
nettet 
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Minstetverrsnitt beskyttelsesledere 

 

 NEK400-543.1.1:  
Minstetverrsnitt kan  
beregnes eller velges 
i samsvar med  
Tabell 54B 

 

 

 

 NEK400-543.1.2: Beregning vil ofte gi lavere krav til  
tverrsnitt, men da må utkoblingstid kontrolleres 

Faseleder S (mm2) Beskyttelsesleder (mm2) 

0 – 16 Samme som faseleder 

16 – 35 16 mm2 

> 35   Halvparten av faseleder 

Utdrag fra NEK400 Tabell 54B  
Se fullstendig tabell for beskyttelsesleder av 

annet materiale enn faseleder. 

Cu-tverrsnitt er vanligvis Al-tverrsnitt x 0,6 

k

tI
S

2
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Noen vanlige jordelektroder (NEK400-542.2) 

Uisolert kobberleder min 25mm2 

Ringjord (under dreneringsrør) 
I grøft/bakken  

Armering i betong 
Fundamentjord (Også  

for å utjevningsforbinde  
gulvet i bygget.) 

Spyd, min Ø 15mm  
kobberbelagt stål 
 

 Jordingssystem  
Elkoboken s. 289  
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Jordingsleder (NEK400-542.3) 

Forbindelse mellom jordelektrode og 
hovedjordskinne/klemme 

Min 2,5mm2/4mm2 (Anbefalt 6mm2 Cu i boliger) 

Vanligvis ikke over 25mm2 Cu (næringsbygg/industri) 

Skjøter må være varige og beskyttet mot 
korrosjon 

Sveising eller presskjøting i jord  

Limfylt krympestrømpe ved  
presskjøting av ulike materialer 

 
17 Jording og beskyttelse mot jordfeil 



Hovedjordklemme/-skinne (NEK400-542.4) 

 Tilkobling av: 

 Jordingsleder 

Utjevningsledere for 
beskyttelsesformål 

Beskyttelsesledere (PE-ledere) 

Evt. funksjonsjording  
(SRJ: Signal og referansejord) 

 Klemme for frakobling av 
jordingsleder må være lett 
tilgjengelig 
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Separat og felles beskyttelsesleder 

 Separat opplagt beskyttelsesleder (NEK400-543.1.3) 

Min. 2,5mm2 (mekanisk beskyttet) 

Min. 4mm2 (ikke mekanisk beskyttet)  

 Felles beskyttelsesleder for flere kurser (NEK400-543.1.4)  

 Tverrsnitt i hht. Tabell 54B for største faseleder (eller beregnet) 

Husk permanent merking av beskyttelsesleder! 

 Eksempel: 

PN 2x4mm2 og 2x2,5mm2 i samme rør 

Beskyttelsesleder må være 4mm2 (i hht. Tabell 54B) 

NB! Husk redusert strømføringsevne for faselederne! 
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Utjevningsforbindelse for 
beskyttelsesformål 

Hovedutjevningsforbindelse (NEK400-544.1.1)  

 Jording av andre ledende deler som:  

Ventilasjonskanaler 

Vannrør av metall  

Avløpsrør i IT- og TT-nett (Tjøme-muffe) 

Andre ledende deler (tilgjengelige) 

Min 6 mm2 Cu  
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Utjevningsforbindelse for 
beskyttelsesformål 

Dersom utkoblingstiden blir for lang  
(bl. a.  i hht. Tabell 41A) må det etableres 
tilleggsutjevningsforbindelse (NEK400-411.3.2.6) 

 

 Tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatt ledende del 
og annen ledende del (NEK400-544.2.2)  

Minst halvparten av tverrsnitt til beskyttelsesleder 

 Tilleggsutjevningsforbindelse mellom utsatte ledende 
deler (NEK400-544.2.1)  

Minst samme tverrsnitt som minste beskyttelsesleder 
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Jordfeil og 
jordfeilbrytere 
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Oversikt over fordelingssystemer 
med ”vanlige” systemspenninger 
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TT-nett 

230V 

IT-nett 

230V 

TN-C-S-nett 

400V/230V 

TN-S-nett 

400V/230V 

TN-S-nett uten 

N-leder, 230V 

”Bynett” Lite brukt Ikke nye nett 



Jordfeil i TT nett 

• ”Middels stor” 
jordfeilstrøm ved 
første jordfeil 
(typisk 2A – 20A) 

• Dvs. stor 
berøringsspenning 

• FEL Vedlegg I og 
NEK 411.5: 
– Kun jordfeilbryter 

gir rask nok 
utkobling av jordfeil 
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Jordfeil i TT nett 

Eksempel: 

• Nettspenning: U = 230V → Ufase = 133V 

• Overgangsresistans jordelektrode trafo: RB = 5Ω 

• Overgangsresistans jordelektrode anlegg: RA = 55Ω 

 

• Forventet jordfeilstrøm:  
 Ifeil = Ufase/(RA + RB) = 133/(55 + 5) = 2,2A 

 

• Forventet berøringsspenning (uten jordfeilbryter):  
 UC = Ifeil x RA = 2,2 x 55 = 121V 
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Jordfeil i TT nett 

Eksempel forts.: 

• Vi må ha jordfeilbryter! 

• Maks utløsestrøm jordfeilbryter: 
  I ∆nmaks = 50V/RA = 50V/55Ω = 0,9A = 900mA 

 

• Vi ønsker en sikkerhetsmargin, og velger jordfeilbryter med 
utløsestrøm klart lavere enn I ∆nmaks, f. eks. 500mA 

• Da blir berøringsspenningen:  UC = I ∆n x RA = 0,5 x 55 = 27,5V → OK 

 

• Husk maks 30mA jordfeilbryter på spesielle kurser 
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Jordfeilbryter 30mA 

• Krav om jordfeilbryter 30mA uansett nettsystem for: 
– Flyttbart utstyr med merkestrøm til og med 32A utendørs 

– Stikkontakter med merkestrøm til og med 20A 
• I områder for allmennheten  

• I områder spesielt beregnet for barn (BA2) 

– Alle forbrukerkurser i boliger 

– En rekke spesielle installasjoner i hht. NEK del 7 og 8  
(bad, varmekabler, …) 

• Tilleggsbeskyttelse eller beskyttelse ved utkobling: 
– Eksempler på tilleggsbeskyttelse: NEK400:415.1, 411.3.3, 

701.415.1, 703.415.1, 705.411.3.3, 823.411.3.3, … 

– Eksempler på beskyttelse ved automatisk utkobling: 
NEK400:702.410.3.3, 753.411, … 
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Jordfeil i TT nett 

Oppgave: 

• Beregn forventet berøringsspenning og velg jordfeilbrytere 
i en installasjon tilknyttet TT-nett med følgende data: 

 

• Nettspenning: U = 230V 

• Overgangsresistans jordelektrode trafo: RB = 5Ω 

• Overgangsresistans jordelektrode anlegg: RA = 140Ω 
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Jordfeil i TN nett 

• Jordfeilstrøm ved 
første jordfeil = 1-polt 
kortslutningsstrøm.  

• Det gir vanligvis rask 
nok utkobling av 
kurssikring, og 
dermed ikke krav om 
jordfeilbryter. 

• NB! 30mA på 
spesielle kurser 
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Jordfeil i IT nett 
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Nettets kapasitans 

• Avhengig av: 
• Nettets utstrekning 

• Tilknyttet utstyr 

• Øker vanligvis med 
trafostørrelsen 

• Forventet maks 
jordfeilstrøm ca.  
2mA pr. kVA trafoytelse 

• Anbefalt maks utløsestrøm 
jordfeilbryter:  
0,5mA pr. kVA trafo 

• NB! I∆n x RA < UC  

 



Jordfeil i IT nett, eksempel 
• Allment forsyningsnett, 300kVA trafo 

• Overgangsresistans jordelektrode anlegg: RA = 100Ω 

• Forventet maksimal jordfeilstrøm:  
 Ij = 2mA x 300 = 600mA 

• Forventet berøringsspenning:  
 UC = Ifeil x RA = 0,6 x 100 = 60V 

• Maks anbefalt utløsestrøm jordfeilbryter 0,5mA x trafoytelse:  
 In = 0,5mA x 300 = 150mA → Velger 100mA 

• Kontrollerer berøringsspenningen: 

– UC = I ∆n x RA = 0,1 x 100 = 10V → OK 

 

• Husk maks 30mA jordfeilbryter på spesielle kurser 
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Jordfeil i IT nett 
Oppgave:  

• I en installasjon tilknyttet et allment IT-nett ønsker vi 
jordfeilbryter med høyest mulig utløsestrøm. Velg 
jordfeilbryter basert på følgende opplysninger, og beregn 
forventet berøringsspenning:  

 

• Forankoblet trafo: 750kVA 

• Overgangsresistans jordelektrode anlegg: RA = 200Ω 
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Jordfeil i IT nett 

• IT-nett er sikkert ved første jordfeil 

– Liten feilstrøm og dermed lav berøringsspenning 

– Feilstrøm kan være lavere enn jordfeilbryterens merkestrøm 

• IT-nett kan være farlig ved andre jordfeil! 

– Stor feilstrøm og høy berøringsspenning 

– Vi vet sjelden når første feil har oppstått 

– Første  feil kan oppstå i en annen installasjon 

• Det er derfor krav om jordfeilbryter i installasjoner 
forsynt fra allment IT-nett (noen unntak) 
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Jordfeil i IT nett 
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To jordfeil i to separate IT-installasjoner vil ligne på jordfeil i TT-nett 

To separate installasjoner 



Jordfeil i IT nett 
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To jordfeil i samme IT-installasjon vil ligne på jordfeil i TN-nett 

Samme installasjon 



Krav til utkoblingstider ved jordfeil 

• Utdrag fra NEK400:2010 – Tabell 41A  og 411.3.2 og 411.6: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• * 5s gjelder unntak nevnt i NEK400:2010 – 411.6.1.01.02 
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U0 mellom 

120-230 V 

Forbrukerkurs 
≤32A 

Forbrukerkurs 
>32A 

Hovedkurser 

TN-system 0,4s 5s 5s 

IT-system 0,4s/5s* 5s 5s 

TT-system 0,2s 1s 1s 



Unntak fra krav om jordfeilbryter i 
allment IT-nett 

• Hvis: 

– Utkobling vil skape alvorlige driftsmessige forstyrrelser 
(herunder medisinske områder), eller 

– De andre metodene ikke lar seg praktisk realisere 
(Dobbeltisolering, Elektrisk adskillelse, SELV/PELV) 

– Og kursen ikke forsyner BA2-områder 

• Da kan sikkerheten ivaretas ved at kursen: 

– Er overvåket av jordfeilvarsler med hørbart og synlig signal, og 

– Er omfattet av et internkontrollsystem*, og 

– Er beskyttet med automatisk utkobling av 2. jordfeil (maks 5s) 
 

 * Rutiner for å sjekke det elektriske anlegget, og tiltak ved feil 
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Ikke krav om jordfeilbryter i  
IT-nett med egen trafo 

• Jordfeilbryter er ikke nødvendig dersom  

• Forventet berøringsspenning er mindre enn 50V 

• Og kursene: 
• Er overvåket av jordfeilvarsler med hørbart og synlig signal, og 

• Er omfattet av et eller flere internkontrollsystem*, og 

• Er beskyttet med automatisk utkobling av 2. jordfeil (maks 5s) 
 

* Rutiner for å sjekke det elektriske anlegget, og tiltak ved feil 

• NB! Jordfeilbryter maks 30mA: 

– Stikkontaktkurser <20A beregnet for allmennheten 

– Flyttbart utstyr med merkestrøm til og med 32A utendørs 

– Spesielle kurser i hht. NEK400 del 7 og 8 (varmekabler, bad, …) 
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Automatisk utkobling (NEK400-411) 
eller dobbeltisolering (NEK400-412) 



Jordfeilbryter, funksjon 
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Jordfeilbryter, kobling 
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Jordfeilbrytertyper 

• A-type – uten forsinkelse 
– Til alle ”vanlige” kurser 

• G-type – 10 ms forsinkelse 
– For store kapasitive laster (Store varmekabel- og belysningsanlegg som kan ha 

kapasitiv startstrøm) 

– ”Vestlandsbryteren” – løser ikke så lett ut ved feilstrømmer forårsaket av små 
overspenninger 

• S-type – 40 ms forsinkelse  
– Kan benyttes foran overspenningsvern 

• U-type 
– Beregnet for anlegg med frekvensomformere 

 

• NB! Dette er Eaton sine typebetegnelser.  
Andre produsenter kan ha andre typebetegnelser. 
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