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1. Inledning 

Det har ställts en fråga angående tillämpningen av de bestämmelser som finns rörande åsksäkring 
av förråd innehållande explosiva ämnen. Enligt uppgift ställer myndigheterna krav på jordtag med 
låg avledningsresistans (max 10 Ω) vilket i många fall är omöjligt att åstadkomma. Det stöds heller 
inte i gällande standard. 

I det följande redovisas den lag- och föreskriftstext man hänvisar till samt kommentarer till den 

standard man också hänvisar till. 

2. Lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor 

10 § Byggnader och andra anläggningar där brandfarliga eller explosiva varor hanteras samt an-
ordningar för hantering av sådana varor ska vara inrättade på ett betryggande sätt med hänsyn till 
brand- och explosionsrisken samt konsekvenserna av en brand eller en explosion. De ska också 

vara placerade så att motsvarande krav uppfylls i förhållande till omgivningen. Detta gäller också 
områden med sådana byggnader, anläggningar och anordningar. 

3. Föreskrift MSBFS 210:5 

Åskskydd 

12 § Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha skydd mot åska. 

Sådant skydd krävs inte om förvaringen endast omfattar fyrverkeriartiklar i originalförpackningar, 
oavsett riskgrupp, eller andra explosiva varor i riskgrupp 1.4. 

4. Handbok december 2011: Förvaring av explosiva varor 

Åskskydd 

Friliggande förråd för förvaring av mer än 500 kg explosiva varor ska ha skydd mot åska. Sådant 

skydd krävs inte om förvaringen endast omfattar explosiva varor i riskgrupp 1:4. SS 487 01 10 
Åskskydd för byggnader beskriver ett godtagbart sätt att utföra skydd mot åska. 
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5. Utdrag av SS 487 01 10 (1978-07-01) 

9 Åskskydd vid speciella anläggningar 

”I vissa fall kan högre skyddsgrad än 90% fordras för att risken för åskskada skall bli tillräckligt 
liten. En särskild utredning är då nödvändig för fastställande av kraven beträffade skyddets tillför-
litlighet och erforderlig skyddsgrad.” 

Som exempel på sådana anläggningar anförs: 

”Sprängämnesfabriker och –förråd” 

”Anläggningar för hantering av explosiva och brandfarliga ämnen”. 

Vidare sägs: 

”Förhöjd skyddsgrad kan uppnås genom val av lämpligt byggnadsmaterial (armerad betong, fasad-
beklädnad av metall etc), genom tätare förläggning av takledare, nedledare och jordledare, genom 
tätare anslutning till åskskyddsanläggningen av olika installationer samt genom användning av 
överspänningsskydd t ex gnistgap eller ventilavledare i ett flertal punkter. Om möjligt undviks över 
taket uppskjutande delar med förbindelse in i byggnaden, inre nedledare för regnvatten o.d.” 
(Svenska Elektriska Kommissionen, 1978-07-01). 

12.4  Jordtagssystem 

”Ett jordtagssystem till en åskskyddsanläggning bör ha följande egenskaper: 

- Låg impedans – för snabba elektriska transienter, 

- Symmetrisk utformning – för att motverka farliga potentialskillnader inom en byggnad, 

- Låg avledningsresistans – för strömmar med låg frekvens och måttlig strömstyrka. 

Under blixtströmmens fronttid är blixtjordtagsledarnas induktans avgörande för jordtagssystemets 
avledningsförmåga. En låg avledningsresistans, som har uppnåtts genom anslutning av avlägsna 

lågresistiva jordelektroder, är därför ineffektiva för blixtströmmar med hög frontbranthet.” 
(Svenska Elektriska Kommissionen, 1978-07-01). 

Kommentar: Inför framtagning av denna standard gjordes en utvärdering av de klassiska metoder-
na, som byggde på att låg avledningsresistans skulle uppnås. Vi fann att pulsströmmarnas ampli-
tuder är så stora att det inte längre är möjligt att lösa frågan med låga avledningsresistanser.  

Med de 10 Ω som idag tillämpas som krav och en blixtström på säg 50 kA lyfter förrådets potential 
till 500 kV, vilket är kapabelt att åstadkomma en meter långa sidourladdningar. 

Resultatet blev den nya standarden, som kan betecknas som ett paradigmskifte. I stället för låga 
avledningsresistanser gällde det att skapa en låginduktiv och effektiv potentialutjämning så att 
konstruktionen får förmåga att flyta på den förhöjda potentialen. 

15 Jordtagssystemets avledningsresistans 

”Åskskyddsanläggningen skall utföras så, att skyddsgraden ej är i avgörande grad beroende av 
avledningsresistansen. Möjligheterna att utnyttja t ex skyddsavstånd eller potentialutjämning skall 
sålunda beaktas.” (Svenska Elektriska Kommissionen, 1978-07-01) 

15.2 Avledningsresistansens värde 

”Jordtagssystemets resulterande avledningsresistans (Rj) till jord bör om möjligt ej överstiga 20 Ω. 
Vid särskilt ogynnsamma jordningsförhållanden kan en så låg resistans ofta ej praktiskt ernås. I 
sådana fall får högre resistansvärden godtas.”  (Svenska Elektriska Kommissionen, 1978-07-01) 

Kommentar: Att ett värde på 20 Ω skrevs in var endast ett hänsynstagande till ledningsägare som 
ansluter sig till objektet. Det gäller att i viss mån begränsa den ström som avleds via framför allt 

eljorden. 

6. Åskskydd av förråd för förvaring av explosiva ämnen 

Infångning 

För att åsksäkra krävs en infångningsanordning. De delar som kan tänkas utgöra fotpunkt för en 
blixt ska ha sådana dimensioner att de motstår effekterna vid ett inslag.  
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Slår blixten mot en betongyta kommer ca en kvadratdecimeter betong att bilas bort in till närmaste 
armeringsjärn. Vill man skydda sig för den risken kan ett L-format järn monteras längs kistans 
övre kant. 

Slår blixten mot en plåtyta smälter några hundra kubikmillimeter metall och då får kratern inte bli 

så stor att det bränner igenom. Det styrs upp genom placering av falsar som ger tillräckligt med 
metall för att förhindra genombränning.. 

Nedledning 

Betongkonstruktion: Genom att infångningsanordningen kopplas till betongarmeringen kan arme-
ringen användas som nedledare. Det får inte ske ett överslag mellan olika järn i betongen eftersom 
det kan spräcka betongen. Därför anordnas en fundamentjord bestående av 50 mm2 stålledare 
som kopplas samman till ett nätverk med hjälp av wirelås. Nätverket najas till all tvärställd arme-

ring som passeras. 

Plåtkonstruktion: Används plastbelagd plåt ska det under falsarna finnas något som fångar upp 
gnistor av typ svetsloppor 

Jordtag  

Betongkonstruktion: När ström leds ut från fundamentjorden till omgivande mark finns även där en 
risk för betongskador. Därför ska det anordnas jordningspunkter på kistans undersida. Till jord-

ningspunkterna ansluts en jordelektrod och den bästa elektroden är en ringledare som omger för-
rådet. Här kan man också tänka sig ett jordspett. 

Övrigt 

Vid hantering av förrådet matas, enligt uppgift, belysningen via en ledning från bilen. Denna an-
ordning får inte användas i samband med åskväder. 

Österbybruk 2012-07-26 

Christer Bohlin 
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