
 
 

Nr EL1703 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik 

 

 

  

 

 

 

ANVÄNDANDE AV 
LOKALA 

NOLLPUNKTSREAKTORER  

Hantering av kapacitiva 
jordfelsströmmar i kabelnät 

Using local neutral point reactors 

Dealing with capacitive earth fault currents in cable grids 

Johan Magnusson 

Examinator: Björne Lindberg 

Juni 2017 

 

  

 
 



 
 
 

 

 
 

Institutionen för tillämpad fysik och elektronik  
901 87 Umeå 090 786 50 00 www.umu.se 

Förord 
Detta arbete markerar slutet på en 3-årig ingenjörsutbildning i Elkraftteknik vid Umeå Universitet. Jag 

vill tacka alla trevliga och intressanta människor som jag lärt känna. Särskilt den studiegrupp som jag 

ingått i som bestått av de personer som också varit bosatta i Umeå, som träffats i det närmaste 

dagligen under 3 års tid. Jag vill även tacka alla engagerade lärare som undervisat under dessa tre år. 

Jag vill även tacka alla på Umeå Energi som varit behjälpliga, stöttat och svarat på frågor gällande ex-

jobbet. Särskilt då Magnus Ferden som varit min handledare. Det är ett företag jag varmt kan 

rekommendera andra att skriva sitt ex-jobb hos. 

Slutligen vill jag även tacka Björne Lindberg som varit examinator och kommit med goda råd, samt Ola 

Ågren som varit utsedd handledare från Umeå Universitet. 

Johan Magnusson, juni 2017, Umeå  

tel: 070-3030429 

 

 

 



 
 
 

 
 

Sammanfattning 
Landsbyggdnätet har tidigare bestått mestadels av luftledning men har allt större omfattning börjat 

ersättas med kabel istället. Anledningen är att ett luftledningsnät är relativt sårbart och vid stormar 

och hårda vindar kan träd och grenar falla över faslinorna och orsaka fas-jordfel som aktiverar 

jordfelsskydden med frånkoppling av berörd linje som följd. Ett kabelnät är inte sårbart på samma sätt 

och skulle därmed kunna vara en lösning för att göra nätet stabilare. Det för dock med sig andra 

problem istället, ett kabelnät har ca 50 gånger högre kapacitans relativt jord per sträcka jämfört med 

ett luftledningsnät. Vid jordfel kommer en kapacitiv ström från de friska faserna att flöda till jord och 

sedan upp genom felstället. I genomsnitt genereras 2 A kapacitiv jordfelsström per kilometer i ett 

kabelnät. I stora kabelnät kan det därmed bli mycket stora jordfelsströmar på grund av fas-

jordkapacitansen. För att minska den kapacitiva strömmen i felstället använder man centrala 

nollpunktsreaktorer placerade mellan transformatorns nollpunkt och jord i fördelningsstationerna. 

Dessa kommer vid jordfel att generera en induktiv ström som ligger i motfas till den kapacitiva 

strömmen. I ett perfekt avvägt nät kan därmed felströmmen elimineras nästan helt, bortsett från 

resistiva komponenter. I stora kabelnät kommer det att krävas en mycket stor induktiv ström från 

fördelningsstationen som kan behöva transporteras över långa sträckor för att nå felstället. För att 

minska den induktiva strömmen som den centrala nollpunktsreaktorn behöver generera kan man 

placera ut lokala nollpunktsreaktorer i nätet. Då kommer dessa att stå för en del av den induktiva 

strömmen vilket minskar jordströmmarna i fördelningsstationen. Rapporten kommer att göra en 

översikt av faktorer som är relaterade till systemjordning och hur dessa faktorer påverkar 

jordfelsströmmar. Syftet med rapporten är att ge rekommendationer till Umeå Energi om vart de skall 

placera ut fler lokala nollpunktsreaktorer och hur de skall tänka inför kommande ut- och 

ombyggnationer av elnätet. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 
 

 
 

Abstract 
The rural power grid has traditionally mostly consisted of overhead power lines. In recent years the 

trend has been to replace the overhead lines with cables instead. The reason is that overhead lines are 

relatively vulnerable, strong winds and storms can cause trees and branches to fall over the power 

lines and cause a phase to ground fault. This will then trip the ground fault relays and disconnect the 

faulty power line. A cable grid is not vulnerable in the same way, and could be considered a solution 

to make the power grid more reliable. A cable grid does come whit other types of problems instead. It 

generates about 50 times more phase to ground capacitance compared with the same length of 

overhead lines. When a phase to ground fault occurs the capacitance in the healthy phases will 

generate a current to ground and then through the fault. On average a cable grid generates about 2 A 

per kilometer. Large cable grids can therefore cause very large capacitive currents to flow through the 

fault.  To counter this, a reactor is placed between the neutral point of the transformer and ground. 

When a phase to ground fault occurs, the reactor will generate an inductive current which is in the 

opposite phase compared to the capacitive current. This current will flow through the faulty line and 

cancel out the capacitive current. In a perfectly tuned power grid the only component left in the fault 

is a smaller resistive current. Large cable grids will require a large reactor to generate the large 

inductive current, which might need to flow over a great distance in the grid to reach the fault location. 

To reduce the inductive current from the central reactor, it is possible to install smaller local reactors 

in the grid. These will then in the event of a phase to ground fault generate a part of the inductive 

current, which will reduce the currents from the central reactor. This report will look at the factors 

related to grounding systems and how these factors affect the ground fault currents. The purpose of 

the report is to give recommendations to Umeå Energi on where in their grid they should install 

additional local reactors and also which factors they should consider when doing future expansions 

and rebuilds of their power grid.   
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1 Bakgrund 
Sveriges elnät på landsbygden har tidigare till stor del bestått av luftledning. I spåren av stormar som 

Gudrun 2005 och efterföljande stormar av liknande magnitud, har sårbarheten i ett luftledningsnät 

visat sig, genom att det relativt lätt skadas av nedfallande träd och grenar som kommer i kontakt med 

faslinorna. Något som lett till omfattande driftstörningar i stora områden som tagit lång tid att åtgärda. 

Detta har lett till ökade krav från både kunder och politiker att nätbolagen ska lägga mer av sitt 

distributionsnät i nedgrävd kabel och minska på mängden friledning, detta för att minska antalet 

avbrott och göra nätet mer motståndskraftigt mot stormar. Om man bortser från kostnader för att 

gräva ner kabel, kan detta ur infrastruktursynpunkt ses som en enkel lösning på problemet att flytta 

energidistributionen från luftledning till kabel. Ur fysikalisk synpunkt är det dock stor skillnad på en 

kabel och en luftledning. I en luftledning är separationen mellan faslinorna relativt stor och ligger i 

storleksordningen några decimeter till flera meter, beroende på spänningsnivå och stolpkonstruktion. 

Luftledningen har en kapacitans mot jord, både mot marken nedanför och eventuell medföljande 

jordlina som kan finnas upphängd som en fjärde lina. Det finns även en kapacitans mellan faserna, men 

alla dessa blir relativt låga på grund av avståndet och i mellanspänningsnät utgör den lilla kapacitansen 

inte något påtagligt problem. I en kabel är avståndet mellan faserna i storleksordningen cm och även 

avståndet till den omgivande jordade skärmen och marken utanför är i storleksordningen cm. Det korta 

avstånden leder till en betydande kapacitans, både mellan faserna samt gentemot jord. 

Mellanspänningsnät i landsbygdsmiljö kan ha en utsträckning i storleksordningen tiotal mil och med 

en stor andel kabel kommer summan av kapacitansen mot jord att bli besvärande. Det som gör 

kapacitansen problematisk är att det vid jordfel kommer kapacitansen att orsaka en mycket stor 

jordfelsström, som kan orsaka skador både på anläggningar och människor i närheten då 

jordfelsströmmen kan ge upphov till en hög stegspänning i felområdet och jordtag. 

Genom att placera nollpunktsreaktorer i nätet skapar dessa vid jordfel en motriktad induktiv ström 

som i ett perfekt avvägt nät helt kan motverka den kapacitiva strömmen. Resultatet blir då en relativt 

liten felström i felstället som endast drivs av den resistans som finns i nätet. Detta gör att nätet klarar 

av att hantera tillfälliga felströmmar som exempelvis kan uppstå när en trädgren snuddar vid en faslina. 

Om felet bara varar någon sekund och övergår av sig själv samtidigt som felströmmen är låg, behöver 

inte jordfelsskydden lösa ut och nätet kan drivas vidare utan avbrott, vilket är positivt för kunderna. I 

svenska mellanspänningsnät med spänningsnivåer mellan 6 - 70 kV sitter det nollpunktsreaktorer 

kopplade till transformatorernas nollpunkter i fördelningsstationerna. Dessa kan då centralt motverka 

de kapacitiva strömmas som uppstår vid jordfel. Det blir dock problem i nät med mycket kabel, där 

den totala kapacitansen blir mycket stor och den centrala nollpunktsreaktorn måste vid jordfel skapa 

en väldigt stor induktiv motriktad ström. En hög ström genom den centrala nollpunktsreaktorn ställer 

höga krav på jordtag och jordlinor. Det finns inga perfekta jordtag och det finns därmed alltid en 

resistans mellan stationsjord i fördelningsstationen och sann jord. En hög ström genom denna 

resistans leder till en hög spänning mellan stationsjord och sann jord. Detta kan ge upphov till farliga 

berörings och stegspänningar i området runt fördelnings- och nätstationer. Storleken på dessa 

spänningar måste understiga fastställda riktvärden i starkströmsföreskrifterna. Felströmmen måste 

även gå genom nollpunkten på transformatorn och i nät med hög kapacitans, kan jordfelsströmmen 

bli högre än vad ledaren till nollpunkten i transformatorn är dimensionerad för. Ett sätt att lösa detta 

problem på är att utplacera lokala nollpunktsreaktorer ute i nätet. Felstömmen kommer då att fördelas 

även över de lokala nollpunktsreaktorerna, vilket sänker felströmmen i den centrala 

nollpunktsreaktorn. 
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1.1 Umeå Energis nät 
Umeå Energis nät består av både stadsnät, men även många mil landsbygdsnät. Inom stadsnätet sker 

nästan all eldistribution via kabel med några få undantag. Den totala sträckan med kabel från varje 

fördelningsstation är generellt korta och det röra sig om totala längder i storleksordningen om några 

enstaka mil per fördelningsstation. Den totala kapacitansen i nätet blir därmed oftast inte 

problematiskt stor i stadsnätet. Det stora koncentrerade effektbehovet inne i staden, gör även att 

transformatorerna dessutom är relativt stora och de har en nollpunkt som klarar större 

jordfelströmmar och jordtagen är även fler och sammankopplade vilket ger en god anslutning mot 

jord.  

Landsbygdsnätet består av en blandning av kabel och luftledning och den totala sträckan med ledning 

och kabel ut från fördelningsstationerna är betydligt större och kan utgöra många tiotal mil från vissa 

fördelningsstationer. Många av dessa sträckor domineras fortfarande av luftledning, men det pågår 

ett kontinuerligt arbete att byta ut luftledning mot kabel, vilket gör att detta är ett ökande problem i 

Umeå Energis nät. Generellt är effektbehovet i landsbyggsnät betydligt lägre än i stadsnät. Detta gör 

att transformatorerna generellt är mindre, med följden att nollpunkten klarar lägre jordfelströmmar. 

För att minska de kapacitiva och resistiva jordfelsströmmarna i nollpunkten i fördelningsstationerna, 

har Umeå Energi placerat ut lokala nollpunktsreaktorer i ett område i nätet som tidigare hade en hög 

kapacitiv jordfelsström. Valet av utplaceringspunkterna har skett genom kvalificerade uppskattningar 

om vart de troligen kommer göra mest nytta. Den totala potentiella kapacitiva och resistiva 

jordfelsströmmen mäts av utrustning placerad i fördelningsstationerna och det har därmed gått att 

påvisa ett positivt resultat av utplaceringarna, då den potentiella kapacitiva jordfelströmmen i 

fördelningsstationen har sjunkit. 

1.2 Problemformulering 
Umeå Energi efterfrågar en mer omfattande analys av deras landsbygdsnät, för att identifiera var 

kapacitansen finns fördelad i nätet och vilka fler punkter som kan vara lämpliga för att placera ut 

lokalkompensering i. Analysen kommer att fokusera på ett specifikt område av nätet, där det i 

dagsläget finns en stor andel kabel och de kapacitiva jordfelsströmmarna kan bli problematiskt stora. 

Resultatet skall vara rekommendationer om specifika områden i nätet där lokala nollpunktsreaktorer 

skulle vara en bra lösning och vilka områden som bör beaktas extra mycket vid framtida ut och 

ombyggnationer av nätet. 

1.3 Upplägg 
Rapportens upplägg kommer vara att först ge en generell introduktion till olika metoder för 

systemjordning i distributionsnät. Det kommer även innefatta de centrala komponenter som 

förekommer i distributionsnät och dess inverkan på de kapacitiva jordfelsströmmarna. För att kunna 

förstå problematiken med kapacitiva jordfelsströmmar, är det viktigt att förstå nätets uppbyggnad och 

funktion och hur olika delar interagerar. Rapporten kommer även presentera olika 

beräkningsmodeller, som används för att räkna på kapacitiva jordfelsströmmar. Rapporten kommer 

slutligen att presentera en beskrivning av analysen som gjorts på Umeå Energis nät. De faktiska 

siffrorna och geografiska platser som åsyftas kommer i stor utsträckning att bestå av fingerade värden 

och platser då ett examensarbete är en offentlig handling och Umeå Energi inte vill att vissa uppgifter 

görs publikt tillgängligt.  
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2 Metod 
Metoden utgörs av en litteraturstudie som ämnar ge en teoretisk beskrivning av elnätet och funktionen 

av dess ingående komponenter och vilken effekt olika driftsenarior får Detta innefattar även samtal 

med erfaren driftspersonal och personer med lång erfarenhet av mellanspänningsnät. Detta för att ge 

en nödvändig förståelse av fenomenet med kapacitiva jordfelsströmmar. En övergripande förståelse 

inom området systemjordning får anses vara en förutsättning, för att kunna arbeta med 

problemformuleringen i rapporten, avseende vart lokala nollpunktsreaktorer skall placeras. Därefter 

kommer en analys av Umeå Energis befintliga nät att göras. Den kommer att baseras på Umeå Energis 

egna data, som finns i programmet DigPro-Power. All data finns tillgänglig men den är inte organiserad 

och strukturerad på ett sätt som i dagsläget gör den överskådlig och användbar i planeringssyften ur 

ett makroperspektiv. Analysen kommer att grunda sig i databearbetning av befintliga data och att 

sammanställa dessa för att de skall utgöra en god överskådlig beskrivning av det aktuella 

elnätsområdet och som överskådligt kan visa områden som är problematiska, när det kommer till 

kapacitiva jordfelströmmar. 

3 Teori 
Detta avsnitt kommer att presentera grundläggande begrepp relaterade till systemjordning som ämnar 

ge en förklaringsmodell till kapacitiva jordfelsströmmar och olika metoder för att minska inverkan från 

dessa.  

3.1 Grundläggande begrepp 
Här följer en kortfattade genomgång av några grundläggande elektriska begrepp, som kommer att 

användas i rapporten. 

3.1.1 Kapacitans 
Kapacitans definieras som mängden elektrisk laddning (Q) över en viss spänning (U) och anges i 

enheten Farad (C) 

𝐶 =
𝑄

𝑈
 

Kapacitiv ström är ett begrepp i växelströmskretsar och en rent kapacitiv strömmen är förskjuten  

90° före spänningen som visas i figur 1. 

 
Figur 1. Strömmen ligger 90° före spänningen i en rent kapacitiv krets 

Förklaringen till fasförskjutningen ges av att tänka sig en oladdad kondensator, där ingen spänning alls 

finns över kondensatorn och den kan då betraktas som en kortslutning från spänningskällan sett och 
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laddningsströmmen kan därmed flöda obehindrat i kretsen innan kondensatorn. I själva verket flyter 

ingen ström genom själva kondensatorn, utan strömmen bygger upp en laddning i kondensatorn och 

under tiden kan det flöda en ström i kretsen innan kondensatorn. I takt med att ena sidan av 

kondensatorn blir positivt laddad, kommer det att skapa en negativ laddning på motsatt sida, vilket 

gör att en ström kommer att flöda i kretsen på den sidan av kondensatorn. I takt med att kondensatorn 

laddas upp kommer spänningen över den att öka och när den inte kan ta emot fler laddningar, upphör 

även strömmen att flöda. Det gör att en hög ström kan flöda mot kondensatorn när spänningen över 

den är låg och strömmen avtar sedan i takt med att spänningen över kondensatorn ökar. Detta leder 

till fasförskjutningen av spänning och ström. 

3.1.2 Induktans 
Omvänt blir i en krets med enbart induktiv impedans kommer strömmen att vara fasförskjuten 90° 

efter spänningen som visas i figur 2 

 
Figur 2. Strömmen ligger 90° efter spänningen i en rent induktiv krets 

I en induktor kommer strömmen att bygga upp ett magnetiskt fält som skapar en motriktad spänning 

som även benämns mot-emk. När spänningen sedan sjunker igen, kommer det uppbyggda 

magnetfältet i induktorn att börja kollapsa och fortsätta driva strömmen, tills fältet upphört helt. Detta 

leder då till att induktorn motverkar förändringar i storlek av strömmen som flyter genom den. Det 

kallas ibland att induktorn är ”strömtrög”. 

3.1.3 Reaktans 
Reaktans utgörs av kapacitans, induktans eller en kombination av dem båda.  

Kapacitiv reaktans beskrivs av: 

𝑋𝐶 =
1

𝐶𝜔𝐽
 

Och induktiv reaktans beskrivs av 

𝑋𝐿 = 𝐿𝜔𝐽 

Reaktansen utgör tillsammans med resistansen impedans 

𝑍 = 𝑅 + 𝐽𝑋 
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3.1.4 Kapacitans i kablar och luftledningar 
På grund av potentialskillnaden mellan faserna och jord uppstår det kapacitans både faserna 

sinsemellan, samt mellan fas och jord. Detta arbete kommer att inrikta sig på kapacitansen mellan fas 

och jord. Primärt uppstår kapacitansen mellan fasledare och skärmen i kabeln men även marken 

utanför står för en del av kapacitansen. Storleken på kapacitansen i ett större system av kablar är svår 

att teoretiskt beräkna exakt då den påverkas av ett flertal faktorer. Exempel på dessa faktorer är vilken 

en typ av isolering som används i kabeln, tjockleken på isoleringen, formen på själva ledarna vilka kan 

vara runda eller sektorformade, samt arean på själva ledaren. Vilka markförhållanden som råder där 

kabeln är förlag och eventuell samförläggning med andra kablar påverkar också. Kapacitansen uppstår 

inte heller i en viss punkt utan är fördelad längs hela kabelns längd. Jordkapacitansen i en kabel beror 

bland annat på materialet som isolerar mellan fas och jord vilka kommer att ha olika dielektricitetstal 

𝜀𝑟 vilket för några vanligt förekommande material ges i tabell 1 

 

Tabell 1. Dielektricitetstal 𝜀𝑟 för några vanligt förekommande material.1 

Material  Dielektricitetstal 𝜺𝒓 

Luft  1 

Transformatorolja  2,5 

PEX  4 

Papper  5 

PVC  8 
 

Kapacitansen i en kabel kan visas som en elkretsrepresentation i figur 3. Där fasernas kapacitans 

gentemot varandra och mot den yttre skärmen visas. Detta är en förenklad beskrivning av en kabel 

med cirkelformade ledare. I en verklig kabel ligger inte ledarna i en homogen isolering med en yttre 

mantel, utan isoleringen utgörs av flera olika lager som består av olika material. Vissa isolationslager 

kan bestå av halvledande material. Respektive fas kan även ha en egen skärm vilket komplicerar 

modellen ytterligare. Figuren erbjuder dock en förenklad förklaringsmodell av hur kapacitansen i en 

kabel kan beskrivas. Denna rapport kommer inte att gå in på kapacitansen mellan faserna. 

 

Figur 3, Elkretsrepresentation av en kabel 

                                                           
1 EBR B17:09, Kapacitiva jordfelsströmmar i kabelnät på landsbygden. 



 
 
 

6 
 

 

Kapacitansen i figur 3 uppstår mellan fas och skärm i kabeln. I en ideal krets där övriga yttre faktorer 

försummas kan kapacitansen mot en symmetriskt omgivande jordskärm beskrivas enligt ekvation: 

𝐶𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙 =
2𝜋𝜀𝑙

ln (
𝑅2
𝑅1

)
 

Där 𝜀 är isoleringsmaterialets kapacitivitet som är materialets Dielektricitetstal 𝜀𝑟 multiplicerat med 

kapacitiviteten i vakuum 

𝜀0 =
1

36𝜋
∗ 10−9 

En 1000 m lång enkelledad 95 mm2 PEX isolerad kabel med 10 mm isolering mellan ledare och skärm 

ger en teoretisk kapacitans C på ca 0,37 μF per km. Då har markförhållanden och eventuell påverkan 

från andra kablar försummats. Detta kan jämföras mot den av tillverkaren angivna kapacitansen i en 

trefas 95 mm2 kabel på 0,32 μF per km.2 Detta kan jämföras med kapacitansen hos en ideal luftledning 

som beskrivs av 

𝐶𝐿𝑢𝑓𝑡𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔 =
2𝜋𝜀𝑙

ln (
𝑑
𝑎 + √𝑑2

𝑎2 − 1)

 

En 1000 m lång oisolerad 95 mm2 luftledning på höjden 5 m över marken, får mellan fas och jord en 

kapacitans på 0.008 μF. En slutsats av att räkna med dessa något förenklade modeller är att 

kapacitansen i en kabel har i storleksordningen ungefär en faktor 50 gånger högre kapacitans än en 

luftledning med motsvarande area. 

3.1.5 Kapacitiv ström i kablar 
Kapacitansen i en ledare ger upphov till en kapacitiv ström IC och den kapacitiva fasströmmen beräknas 

enligt: 

𝐼𝐶 = 𝑈𝑓 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶 

Och den kapacitiva huvudströmmen i en kabel med 3 faser beräknas då enligt: 

𝐼𝐶 = 𝑈𝑓 ∗ 𝜔 ∗ 𝐶 ∗ √3 

I ett kabelnät på 11 kV där den teoretiska kapacitansen på 0,37 μF per km från exemplet ovan används, 

genereras det en kapacitiv ström på ca 2,2 A per km. Vilket kan jämföras men 0,04 A per km för 

motsvarande sträcka luftledning. Det blir nu uppenbart att ett kabelnät relativt snabbt genererar 

problematiska nivåer av kapacitiv ström jämfört med luftledning.  

Ett elnät består ofta av en mängd olika ledningar och kablar i olika areor och typer, samt med olika 

markförhållanden och förläggningssätt. Det är komplicerat att teoretisk försöka beräkna en exakt 

kapacitans i ett elnät på grund av den mängd variabler som inverkar och svårigheten att veta dessa 

med någon högre grad av noggrannhet. Det finns även komponenter som verkar som induktanser i 

nätet som exempelvis lindningarna i transformatorer som motverkar den kapacitiva jordfelsströmmen. 

Ett grovt mått som används för överslagsberäkningar i branschen, är att det i ett kabelnät genereras 

ungefär 2A kapacitiv ström per km. För grova preliminära dimensioneringsberäkningar förefaller detta 

                                                           
2 Nexans, kabeltillverkare. Datablad tillhörande Axclight TT 12 kV 3x95/25 
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därmed vara ett rimligt och godtagbart antagande som är i storleksordningen av teoretiskt beräknade 

värden gällande en vanligt förekommande kabeldimension. För denna rapports syfte är det inte heller 

nödvändigt eller önskvärt med en exakt beräknad kapacitans.  

3.1.6 Resistiva strömmar 

Motståndet i isoleringen på kablar och isolatorer för luftledningar är inte oändligt stort. Det kommer 

därmed alltid att finnas en viss resistiv läckström i ett nät. Även resistansen i nollpunktsmotstånd, 

transformatorlindningar och ledningar kommer att adderas till den resistiva komponenten av 

strömmen. Jordtagsresistansen skall enligt branschpraxis vara lägre än 10 ohm och om kravet på en 

beröringsspänningar under 100 V ska kunna upprätthållas, innebär det att strömmen skall hållas under 

10 A. Den resistiva komponenten går inte att motverka passivt, då krävs aktiv kompenseringsutrustning 

som matar in en 180° fasförskjuten ström i nollpunkten. Sådan utrustning finns men är ännu relativt 

ovanlig i elnätet. Delvis är det en kostnadsfråga, men det ökar även komplexiteten i 

fördelningsstationerna och åsikterna om dessa system är delade i branschen. 

3.2 Symmetriska komponenter 
Symmetriska komponenter är en matematisk modell som kan användas för att räkna på trefasnät och 

kan representera spänningar, strömmar och impedanser. Modellen beskriver hur dessa storheter 

förhåller sig till varandra i de olika faserna och ger även en metod för att kunna utföra beräkningar på 

dessa.3  

Ett symmetriskt trefassystem innebär ett växelspänningssystem med tre faser där spänningsnivåerna 

i respektive fas har samma toppvärde och att faserna är jämt belastade. Spänningarna är sinsemellan 

förskjutna med 120°. Systemet kan representeras i ett vektordiagram enligt figur 4 

 

Figur 4, Tre visare i ett symmetriskt system 

I det symmetriska systemet ligger nollpunkten i mitten av visarna. I verkligheten ser det dock sällan ut 

på det sättet. Generellt finns det en viss obalans mellan faserna beträffande belastning, vilket därmed 

påverkar storleken på strömmar och spänningar och därmed även nollpunktens potential relativt jord. 

I ett obalanserat system kan visarna delas upp i sina respektive komposanter. Vilka benämns plus, 

minus och nollföljdskomponenter. För att räkna med visare som har storlekar och riktning är det 

lämpligt att använda sig av komplexa tal där varje fas kan representeras av ett komplext tal med belopp 

och riktning. 

                                                           
3 J. Duncan Glover, Power system analysis and design 
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För plusföljdskomponenterna är systemet symmetriskt och alla visare är förskjutna med 120° och har 

samma belopp. Samma sak gäller i minusföljdskomponenten men systemet är spegelvänt och roterar 

åt motsatt håll. I nollföljdskomponenten har alla visare samma riktning och belopp. Komplext kan vi då 

definiera positionen av de andra visarna i respektive system utifrån en bestämd referensvisare. 

Referensen definieras som 1. De andra visarna definieras som a respektive a2 i förhållande till 

referensvisaren. Dessa definitioner kan vi då ge följande egenskaper: 

1 = 𝑒𝑗0 (referensfasen) 

𝑎 = 𝑒𝑗120° 

𝑎2 = 𝑒𝑗−120° 

Eftersom visarnas storlek är lika inom respektive komponent och den inbördes förskjutningen mellan 

visarna också är lika, kan vi därmed beskriva summan av dem enbart genom att addera plus, minus 

och nollföljdskomponenten. Komponentspänningarna till fasspänningarna kan beskrivas enligt nedan: 

𝑈1: 𝑝𝑙𝑢𝑠𝑓ö𝑙𝑗𝑑 

𝑈2: 𝑚𝑖𝑛𝑢𝑠𝑓ö𝑙𝑗𝑑 

𝑈0: 𝑛𝑜𝑙𝑙𝑓ö𝑙𝑗𝑑 

Vilket då kan sättas in i följande ekvationssystem för att lösa ut fasspänningarna 

𝑈𝑎 = 𝑈1 + 𝑈2 + 𝑈0 

𝑈𝑏 = 𝑎2𝑈1 + 𝑎𝑈2 + 𝑈0 

𝑈𝑐 = 𝑎𝑈1 + 𝑎2𝑈2 + 𝑈0 

Omvänt går det att skapa ekvationssystemet för att räkna ut komponentspänningarna utifrån 

fasspänningarna. 

𝑈1 =
1

3
(𝑈𝑎 + 𝑎𝑈𝑏 + 𝑎2𝑈𝑐) 

𝑈2 =
1

3
(𝑈𝑎 + 𝑎2𝑈𝑏 + 𝑎𝑈𝑐) 

𝑈0 =
1

3
(𝑈𝑎 + 𝑈𝑏 + 𝑈𝑐) 

För att förenkla hanteringen av beräkningarna är det lämpligt att räkna med matriser. För att beräkna 

fasspänningarna används följande: 

[

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

] = [
1 1 1
1   𝑎2 𝑎
1 𝑎   𝑎2

] ∗ [
𝑈0

𝑈1

𝑈2

] 

Det går även att invertera matrisen och beräkna komponentspänningarna. 

[

𝑈0

𝑈1

𝑈2

] =
1

3
[
1 1 1
1 𝑎   𝑎2

1   𝑎2 𝑎
] ∗ [

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

] 

Samma beräkningsmodeller går att applicera på komponentströmmar och impedanser.  
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3.3 Transformatorer 
Transformatorn i distributionsnät har normalt en primärsida och en sekundärsida. Primärsidan är 

ansluten mot överliggande högspänningsnät. Sekundärsidan kan vara ansluten till ett underliggande 

högspänningsnät men med lägre spänning. Alternativt mot ett lågspänningsnät, exempelvis i en 

nätstation där sedan serviskablar går vidare till kund. De olika sidorna kan kopplas på olika sätt för att 

få en transformator med olika egenskaper.4 I distributionsnät är de vanligaste kopplingstyperna. Delta 

(D), Stjärn (Y) och Sicksack (Z). Y och D-kopplingen kan schematiskt ritas enligt figur 5. 

 
              Y-koppling 
 

 
 
                     D-koppling 
 

Figur 5, Elschema för Y och D-kopplade transformatorer 

Z-kopplingen är lite mer komplicerad och här är lindningarna fördelade över två av transformatorns 

ben och det finns två lindningar per fas. Z-kopplingen kan schematiskt ritas enligt figur 6. 

 
Figur 6, Elschema för en Z-kopplad transformator 

Kombinationer av dessa kopplingar kombineras sedan i en transformator för att åstadkomma en 

spänningstransformering med olika egenskaper som bestäms av kopplingsarten. Vanliga 

kopplingsarter är Yy, Dy, Dz, och Yz. Stor bokstav anger kopplingsart på primärsidan av transformatorn 

och liten bokstav är kopplingsarten på sekundärsidan. Om beteckningen N eller n tilläggs anger det att 

det finns en uttagen nollpunkt på den sidan. Exempelvis Dyn anger att Primärsidan är deltakopplad 

och sekundärsidan är y-kopplad och att nollpunkten är uttagen på sekundärsidan. Detta är den vanliga 

kopplingsarten på nättransformatorer som på sekundärsidan har 400 V huvudspänning och är direkt 

kopplad mot kunder. Dessa måste ha uttagen nollpunkt på sekundärsidan och nollpunkten skall även 

direktjordas och vilket gör att dessa transformatorer är y eller z kopplade på sekundärsidan. 

Fasspänningarna blir därmed relativt jord och vid enfasig kortslutning mot jord är det 

transformatorlindningens impedans, kabelns impedans och jordens impedans som begränsar 

felströmmen som kan bli relativt stor (hundratal ampere) 

                                                           
4 Cronqvist et al. Elkrafthandboken, Elmaskiner 
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3.4 Nollpunktsreaktorn 
Nollpunktsreaktorn har många namn och kan även benämnas som nollpunktsspole, p-spole 

Petersenspole, Pedersenspole samt släckspole, för att nämna några. Nollpunktsreaktor är placerad 

mellan nollpunkten och jord i mellanspänningsnät vilket i praktiken innebär på spänningsnivåerna 

mellan med 6 kV och 70 kV.  

Med nollpunktsreaktorn skapas systemjordtypen impedansjordat nät (IT). Vid jordfel i en fas kommer 

den kapacitiva strömmen i de friska faserna att ledas till jordfelet via jord samt mellan jordfelet och 

transformatorns nollpunkt. Centrala nollpunktsreaktorn är ofta justerbar för att kunna avstämma den 

efter mängden kapacitans som finns i nätet och som kan variera vid exempelvis driftomläggningar. Det 

finns olika typer av justering. Vissa modeller är steglöst justerbara medan vissa enbart kan justeras i 

förbestämda steg. Det finns även lösningar med flera parallellkopplade reaktorer där en är av fast 

storlek och den andra är av justerbar typ. Det kan i vissa fall vara en mer ekonomisk lösning.  

3.4.1 Lokal nollpunktsreaktor i mellanspänningsnätet 
En fördel med den lokala kompenseringen är att den kan placeras i sektioner i nätet där det finns 

mycket kapacitans och därmed bistå med induktiv kompensering lokalt. Det gör att den induktiva 

strömmen inte behöver flöda lika långt som om man skulle mata ut all induktiv kompenseringsström 

från den centrala nollpunktsreaktorn i fördelningsstationen. En förutsättning för en lokal 

nollpunktsreaktor är att det finns en uttagen nollpunkt på primärsidan av transformatorn som 

nollpunktsreaktorn kan kopplas mot. Det är något som i normalfallet inte finns i transformatorer med 

400 V på sekundärsidan då dessa ofta är av typen Dyn. För att kunna installera lokal kompensering 

krävs därmed ofta ett transformatorbyte till en typ som går att koppla YNzn eller Znyn då detta 

möjliggör att ta ut en nollpunkt på primärsidan. Det finns små nollpunktsreaktorer som kan kopplas till 

en befintlig transformator. Numera är det dock vanligare med nättransformatorer med inbyggd 

nollpunktsreaktor på högspänningssidan för utlokaliserad placering i nätet. Det finns ett flertal 

tillverkare som erbjuder denna typ av helhetslösning. 

3.5 Systemjordning 
Jordfel kan uppkomma av många olika anledningar som alla har det gemensamt att det går en ström 

mellan en eller flera faser och jord i ett elsystem. Systemjordning är en viktig del av elnätet och syftet 

är att skydda på människor, anläggningar och komponenter från potentiellt farliga strömmar som kan 

uppstå vid fel i elnätet. Det är ett stort område där lösningarna inte alltid är självklara. Olika länder 

använder olika lösningar för jordning av sitt elnät. I Sverige används olika typer av systemjordning 

beroende på vilken spänningsnivån är i nätet.  

3.5.1 Föreskrifter 
Den primära föreskriften som är relevant när det gäller systemjordning i högspänningsanläggningar 

(>1000 V) är elsäkerhetsverkets föreskrifter.5 Där 5:e kapitlet innehåller skrivelser som bland annat 

anger tillåtna spänningsnivåer och frånkopplingstider vid jordfel. 

  

                                                           
5 Elsäkerhetsverkets föreskrifter, FS 2008:1 
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3.5.2 FS 2008:1 
5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar  

1 § Utsatta delar av en högspänningsanläggning ska jordas, liksom sådana främmande ledande delar 

som vid fel, genom induktion eller influens kan bli spänningsförande och medföra fara för person- eller 

sakskada. 

Utanför driftrum ska apparater och kablar antingen ha jordad mellandel eller genom sitt läge vara 

skyddade mot oavsiktlig beröring. Med jordad mellandel avses metallkapsling för apparater och skärm 

för kablar.  

2 § Skydd mot direkt beröring av en högspänningsanläggning genom hinder är tillåtet i driftrum. Balkar, 

kedjor och rep utgör inte hinder.  

3 § En högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system ska vara utförd så, att en- eller flerpoliga 

jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt. Undantag gäller för en anläggning för högst 25 

kV nominell spänning som inte innehåller någon luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, 

att en enpolig jordslutning enbart signaleras automatiskt.  

4 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system i vilken det ingår - en friledning i 

förstärkt utförande, - en friledning med plastbelagda ledare eller, - en luftledning utförd med kabel 

utan metallmantel eller skärm ska jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av 

jordfel. Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för resistansvärden upp till 5 000 ohm.  

5 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system för högst 25 kV nominell spänning, i 

vilken det ingår luftledningar av något annat slag än vad som anges i 4 §, ska jordfelsskydden vara 

anordnade så, att reläfunktionen för frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm. 

Inom områden som inte omfattas av detaljplan får en sådan anläggning innehålla ett fåtal spann 

friledning med plastbelagda ledare.  
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6 § För spänningssättning av sådana jordade delar i anläggningar inom ett icke direktjordat system för 

högst 25 kV nominell spänning till vilka jordslutning kan ske gäller de värden som anges i tabell 1. 

Tabell 1, Högsta tillåtna värden vid spänningssättning av jordade delar 

Anläggningsdel Högsta tillåtna värden vid enpolig jordslutning 

Frånkopplas automatiskt inom Signaleras automatiskt 

2 sekunder 5 sekunder   

Skyddsledare och PEN-
ledare som tillhör något 
annat ledningssystem 
anslutet över 
transformator i vilket en 
punkt är direkt jordad    
(TN-system) 

      

 – vid gemensam jordning  100 V 100 V 50 V 

– vid skilda jordningar 200 V 200 V 100 V 

Utsatta delar i driftrum 
eller på sådana platser där 
människor ofta vistas 400 V 300 V 100 V 

Övriga delar 800 V 600 V 200 V 

 

Ur föreskrifterna går det att dra slutsatsen att spänningen på utsatt del i en anläggning skall hållas 

under 100V 
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3.5.3 Huvudtyper av systemjordning 
De huvudsakliga typerna av systemjordning som används presenteras här, utöver dessa finns det 

varianter som utgörs av mindre skillnader från huvudtyperna eller mellanliggande varianter.6 

3.5.3.1 Direktjordat nät 

I nät som är anslutna mot vanliga lågspänningskunder med 400 V huvudspänning är nollpunkten 

direktansluten till jord och detta utgör då ett TN system. Jordledningen (PE) och Nollpunktsledningen 

(N) som är anslutna till slutkund är då direkt anslutna till denna punkt på transformatorn som i sin tur 

är direktjordad via antingen separata PE och N ledare, vilket är ett TN-S system, eller via en gemensam 

ledare (PEN) vilket utgör ett TN-C system. Detta illustreras i figur 7. 

 

Figur 7, Direktjordat nät där ett fas-jordfel inträffar mellan L3 och PEN-ledaren 

Vid fas-jordfel blir strömmen mycket hög och begränsas enbart av transformatorns, ledningarnas och 

själva jordfelets impedans. Ledningarna skyddas då av säkringar som via selektivitet snabbt skall bryta 

strömmen på den felbehäftade ledningen. Selektivitet innebär att säkringarna dimensioneras för att 

säkringen närmast felet skall lösa ut. Vid ett stumt jordfel blir säkringarnas utlösningstid mycket kort, 

för en smältsäkring kommer utlösningstiden att ligga under en halv period, det vill säga under 10 ms 

om ovanliggande nät är starkt. Detta gör att även om strömmarna blir stora varar de bara under en 

väldigt kort tid, vilket gör att felet snabbt kopplas bort, oftast innan några allvarliga skadeverkningar 

hinner uppstå på elnätet. 

3.5.3.2 Impedansjordning 

Det finns olika typer av impedansjordning och gemensamt för dem är att de går under beteckningen 

IT-system eller IT-nät, vilket inte skall sammanblandas med begreppet InformationsTeknologi som det 

delar förkortning med. I IT-systemet sitter det en impedans av något slag mellan jord och 

transformatorns nollpunkt. I mellanspänningsnät (6-70 kV) finns inga enfasförbrukare i de 

transformatorkopplingar där det finns en nollpunkt tas nollan enbart ut för att ledas till jord via en 

impedans. För att begränsa jordströmmen vid fas-jordfel kopplas en resistor, nollpunktsreaktor eller 

en kombination av dem båda in mellan nollpunkten i transformatorn och jord. Strömmen i felstället 

kan då begränsas till några få ampere i ett väl avstämt nät. En anledning till att göra detta är att många 

fel är övergående av sig själva. Exempelvis en ljusbåge som uppkommer av en tillfällig överspänning i 

nätet kan sedan upprätthållas av den ordinarie nätspänningen. Om strömmen i felstället kan begränsas 

och hålls låg är sannolikheten stor att ljusbågen släcks av sig själv inom några perioder och det går att 

                                                           
6 Blomqvist et al. Elkrafthandboken, Elkraftsystem 2 
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fortsätta att driva nätet utan avbrott. Om felet däremot inte försvinner inom någon sekund kan 

jordfelsskydden gå in och koppla ifrån berörd linje. Fördelen med impedansjord är att det går att 

minska antalet avbrott och avbrott behöver bara ske i vid allvarligare icke övergående fel, något som 

är positivt för kunderna och skadeverkningarna vid jordfel kan minimeras.  

3.5.3.3 Resistansjordat nät 

Om enbart en resistans används kommer det att vid fas-jordfel gå en jordfelström som illustreras i figur 

8. I små nät eller i ett luftledningsnät med låg total kapacitans är den primära jordfelsströmmen 

mestadels resistiv. Med en resistans mellan nollpunkten i transformatorn och jord kan 

jordfelsströmmen hållas låg för att dess skadeverkningar ska vara begränsade men ändå tillräckligt stor 

för att lämpligt jordfelsskydd skall lösa ut. I viss processindustrin, exempelvis pappersbruk kan det 

finnas kritiska processer och maskiner som kan vara kostsamma och svåra att stoppa okontrollerat 

med kortvarsel. Där är det då tillåtet att fortsätta köra nätet trots ett jordfel, eftersom felströmmen 

kan begränsas och hållas låg. Vid högohmig nollpunktsresistans kan jordfelsströmmarna bli väldigt små 

och särskilda utrustning för att detektera dessa kan vara nödvändigt. Detta regleras bland annat i 

Elsäkerhetsverkets författningssamling 2008:1 5 kap 3§ 

 

Figur 8, Resistansjordat nät där ett fas-jordfel inträffar från L3 till jord. 

Felströmmen är nu rent resistiv och samma fasriktning som spänningen vilket illustreras i figur 9 

 
Figur 9, Felströmmen i ett resistansjordat nät där ett fas-jordfel inträffar från L3 till jord. 
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3.5.3.4 Reaktansjordat nät 

I nät med stor geografisk utbredning med en stor andel kabel blir kablarnas kapacitans mot jord 

betydande och de kapacitiva felströmmarna vid jordfel kommer att bli stora. En lösning på detta är att 

ansluta en nollpunktsreaktor mellan nätets nollpunkt och jord. Reaktorn kommer då att kompensera 

de kapacitiva felströmmarna vilket illustreras i figur 10. 

 

Figur 10, induktansjordat nät där ett fas-jordfel inträffar från L3 till jord. 

Den kapacitiva strömmen motverkas med en induktiv ström från nollpunktsreaktorn som är 

fasförskjuten 180° relativt den kapacitiva strömmen. Resultatet i felstället blir då att summan av dessa 

strömmar blir låg och i ett perfekt teoretisk avstämt nät blir den resulterande felströmmen i felstället 

noll som illustreras i figur 11.  

 
Figur 11, Felströmmen i ett reaktansjordat nät där ett fas-jordfel inträffar från L3 till jord. 

Om det är ett nät med mycket kabel leder detta till en stor kapacitiv jordfelsström och det kommer att 

krävas en stor induktiv ström från nollpunkten för att kompensera den. Det påverkar då även 

jordspänningen vid nollpunktsreaktorn. Om det är ett dåligt jordtag kan spänningen mellan 

nollpunktsreaktorn och sann jord bli problematiskt hög. Strömmen genom nollpunkten kan också bli 

högre än vad nollpunktsledaren är dimensionerad för. Vilket kan inträffa om nätet ursprungligen 

bestod av en stor andel luftledning med låg kapacitans och transformatorn dimensionerats utifrån de 

förutsättningarna och sedan har nätet byggts ut- eller om med en stor andel kabel. 



 
 
 

16 
 

I ett avstämt nät där kapacitansen helt kompenseras av induktansen i nollpunkten så gäller följande 

ekvation: 

1 − 𝜔2 ∗ 3𝐿𝑁 ∗ 𝐶0 = 0 

Storleken på reaktansen i Henry går då att beräkna enligt följande: 

𝐿𝑁 =
1

3𝜔2 ∗ 𝐶
 

I teorin skulle då felströmmen bli noll, men i verkligheten kommer det ändå finnas en felström som 

består av den resistiva strömmen som uppkommer genom resistansen i nollpunktsreaktorn och 

läckströmmar genom isolatorer m.m. Normalt är det önskvärt med en viss resistiv jordfelsström för att 

jordfelsskydden ska kunna detektera var felet finns och enbart koppla bort berörd linje.  Därför 

placeras även ett nollpunktsmotstånd parallellt med reaktorn enligt figur 12. Detta gör att det kan 

flöda en resistiv ström genom nollpunkten. 

 
Figur 12, induktansjordat nät med parallell resistans, där ett fas-jordfel inträffar från L3 till jord. 
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Strömmen som går i jordfelet är nu summan av den kapacitiva strömmen ut från kapacitanserna, den 

induktiva strömmen från nollpunktsreaktorn och den resistiva strömmen som går genom resistansen 

i nollpunkten vilket illustreras i figur 13. 

 
Figur 13, Felströmmen i ett reaktansjordat nät med en resistans parallellt med reaktansen. Ett fas-

jordfel inträffar från L3 till jord. 

Nollpunktsmotståndet ska vara anpassad i storlek för att begränsa jordfelsströmmen i felstället men 

ändå släppa igenom tillräckligt mycket ström för en säker detektering av jordfelsskydden. Storleken på 

nollpunktsmotståndet brukar anges i antal ampere de släpper igenom vid aktuell spänningsnivå. 

Jordfelsströmmen i nät med nollpunktsreaktor och nollpunktsmotstånd kan beskrivas enligt:  

𝐼𝐽 =
𝑈𝑓

𝑅𝑛
+

𝑈𝑓

𝑗𝑋𝑛
+  𝑗3𝜔𝐶0 ∗ 𝑈𝑓  

RN: Nollpunktsmotståndet.  

XN: Nollpunktsreaktansen. 

C0: Kapacitansen på linjen. 

IJ: Strömmen i jordfelet.  

Uf: Fasspänningen över lindningen. 

  



 
 
 

18 
 

3.5.3.5 Reaktansjordat nät med lokalkompensering 

I nät med långa kabelsträckor kan de kapacitiva felströmmarna bli väldigt stora vilket skapar problem 

i nollpunkten då den måste klara av att skicka en stor induktiv motverkande ström över stora avstånd. 

I fördelningsstation finns fortfarande den centrala kompenseringen kvar, men för att avlasta den går 

det att placera ut lokala statiska nollpunktsreaktorer i nätet. Detta illustreras i figur 14 

 
Figur 14, Nät med lokalt utplacerad nollpunktsreaktor 

Dessa kommer då kompensera en del av den totala kapacitiva jordfelsströmmen och även en del av 

den resistiva läckströmmen vilket avlastar den centrala nollpunktsreaktorn som då inte behöver 

kompensera med en lika stor induktiv ström och även den resistiva strömmen kommer att minska 

centralt vilket illustreras i figur 15. 

 
Figur 15, Felströmmen i ett reaktansjordat nät med en resistans parallellt med reaktansen. Samt en 

lokalt utplacerad nollpunktsreaktor. Ett fas-jordfel inträffar från L3 till jord. 
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Vanliga distributionstransformatorer är normalt D eller Z kopplade på primärsidan men utan att någon 

nollpunkt tas ut på primärsidan. En lokal nollpunktsreaktorn måste kopplas in mellan en nollpunkt på 

högspänningssidan och jord. För att uppnå god ampervarvsbalans är en Yyn transformator inte lämplig 

som distributionstransformator och en D kopplad transformator saknar nollpunkt på primärsidan. 

Detta gör att det i princip bara är ZNyn eller ZNzn kopplade distributionstransformatorer som kan 

användas ihop med lokala nollpunktsreaktorn. I dagsläget används primärt lokala nollpunktsreaktorer 

som är inbyggda i distributionstransformatorer i en enda enhet. Induktansen i spolen är då fast 

avstämd för att klara en viss ström. Umeå Energi har använt sig av lokala nollpunktsreaktorer som är 

gjorda för kompensera med 10 eller 15 A induktiv ström. 

3.5.4 Övriga jordningssystem 
Kort beskrivning av några särskilda varianter på jordningsystem 

3.5.4.1 Isolerad nollpunkt 

System där nollpunkten i transformatorn inte jordas alls eller jordas över ett högohmigt motstånd. Det 

är en variant av ett IT-system och kommer inte behandlas vidare i detta arbete.  

3.5.4.2 Systemjord i högspänningsnät  

På 130 kV och högre spänningsnivåer är elnätet i Sverige av ekonomiska och praktiska skäl direktjordat. 

Det kan ge mycket höga jordfelsströmmar i storleksordningen upp mot 30 kA.7  

  

                                                           
7 Blomqvist et al. Elkrafthandboken, Elkraftsystem 2 
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3.6 Modellering av jordfel i nät 
Under ett stumt jordfel i ett impedansjordat nät kommer spänningarna i de friska faserna att öka. För 

att beskriva vad som ger upphov till denna spänningsökning kan en Theveninekvivalent av 

transformatorn och nätet användas, se figur 16. Jordfelet är då en kortslutning mellan plusklämman 

på plusföljdskomponenten (U1) och minusklämman på nollföljdskomponenten (U0). 

 
Figur 16, Theveninekvivalent av hur ett stumt jordfel kan modelleras. 

Källimpedanser sett från spänningskällan innan transformatorn, vilka oftast är små: 

 𝑍𝐾1 ≈ 𝑍𝐾2 

 

Transformatorns impedans: 

Plusföljd: ZT1 

Minusföljd: ZT2 ≈ZT1 

Nollföljd: ZT0 + 3ZN 

E1 = spänningen över lindningen på transformatorn 

Utifrån detta går det att ställa upp följande ekvationer för att beskriva komponentspänningarna:  

Plusföljdsspänningen  

𝑈1 = (1 −
𝑍𝐾1 + 𝑍𝑇1

𝑍𝐾1 + 2𝑍𝑇1 + 𝑍𝐾2 + 𝑍𝑇0 + 3𝑍𝑁
) ∗  𝐸1 

Minusföljdsspänningen 

𝑈2 = (−
𝑍𝐾2 + 𝑍𝑇1

𝑍𝐾1 + 2𝑍𝑇1 + 𝑍𝐾2 + 𝑍𝑇0 + 3𝑍𝑁
) ∗  𝐸1 

Nollföljdsspänningen 

𝑈0 = (−
3𝑍𝑁 + 𝑍𝑇0

𝑍𝐾1 + 2𝑍𝑇1 + 𝑍𝐾2 + 𝑍𝑇0 + 3𝑍𝑁
) ∗  𝐸1 
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Vi tänker oss nu ett kraftigt förenklat idealt system där: 

𝑍𝑁 ≈ 𝐺𝑜𝑑𝑡𝑦𝑐𝑘𝑙𝑖𝑔𝑡 ℎö𝑔ohmig  

𝑍𝑇0 ≈ 𝑍𝑇1 ≈ 𝑓ö𝑟𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑠  

𝑍𝐾1 ≈ 𝑍𝐾2 ≈ 𝑓ö𝑟𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑠 

Ekvationerna kan då förenklas och skrivas som: 

Plusföljdsspänningen  

𝑈1 =  1 ∗ 𝐸1 

Minusföljdsspänningen 

𝑈2 = 0 ∗ 𝐸1 

Nollföljdsspänningen 

𝑈0 = −1 ∗ 𝐸1 

Fasspänningarna kan då beräknas enligt: 

[

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

] = [
1 1 1
1   𝑎2 𝑎
1 𝑎   𝑎2

] ∗ [

𝑈0

𝑈1

𝑈2

] 

Resultatet för ett idealt impedansjordat idealt system blir då 

[

𝑈𝑎

𝑈𝑏

𝑈𝑐

] =

0

𝐸1 ∗ √3 ∠150°

𝐸1 ∗ √3 ∠ − 150°

 

Plusföljdsspänningen i felstället blir alltså lika med spänningen över lindningen i transformatorn. 

Minusföljdspänningen blir 0 och nollföljdspänningen blir negativ jämfört med fasspänningen vilket 

också kan beskrivas som att den blir fasförskjuten med 180°. Det inses också om man tänker sig att det 

ligger en spänning över transformatorlindningen och vid ett jordfel får nedsidan av lindningen 

jordpotential vilket gör att uppsidan av lindningen som är kopplad mot neutralpunkten i en Y-kopplad 

transformator kommer att få en negativ potential motsvarande den spänning som ligger över 

lindningen. Denna potentialsänkning av neutralpunkten ger upphov till att fasspänningen för de friska 

faserna under ett jordfel ökar med upp till √3. Detta kan även visas grafiskt genom att addera ihop de 

symmetriska komponenterna i figur 17. De streckade linjerna motsvarar då de nya fasspänningarna. 

Huvudspänningen mellan faserna ändras inte. 

 

Figur 17, Grafisk representation av fas och huvudspänningarna under ett stumt jordfel 
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Fasspänningen i de friska faserna skulle alltså i ett idealt nät kunna öka med en faktor √3  relativt jord 

om det är ett stumt jordfel. Vilket är detsamma som huvudspäningen mellan faserna. Det ställer krav 

på att isolationen på de friska faserna klarar den spänningen relativt jord.  

3.7 Jordtag och jord 
Jordtag är ett komplext område och skulle utgöra ett utmärkt underlag för ett eget exjobb. Förenklat 

går det att beskriva det som att jorden inte utgör en egentlig punkt med noll i potential som det ibland 

kan framställas när man tittar på el-linjescheman och jorden kan ibland liknas vid att vara något av ett 

avlopp för ström. Kirchhoffs strömlag gäller dock fortfarande och strömmen kan inte bara flöda ner i 

en jordpunkt, den måste då flöda upp någon annanstans. Jorden bör istället ses som en förbindelse 

mellan två eller flera punkter som gör att det kan skapas en sluten krets där det kan flöda en ström. 

När man jordar nollpunkten i en Y eller Z-kopplad transformator kommer nollpunkten att få 

jordpotential. Om ett fel mellan fas och jord inträffar på någon av faserna som går från transformatorn 

kommer det att bildas en krets där strömmen kan cirkulera från lindningen på transformatorn, via 

ledningen, ner i jorden via jordfelet, via jorden till nollpunkten i transformatorn och sedan tillbaka till 

lindningen som driver felströmmen. Om marken har dålig ledningsförmåga kan den liknas vid en hög 

resistans vilket då kan skapa en farligt hög stegspänning om strömmen är hög. Markens resistivitet kan 

skilja sig ganska markant åt och genomsnittliga värden för några vanliga marktyper visas i tabell 2 

Tabell 2, Markresistivitet för några marktyper.8  

Markresistivitet för några marktyper 𝛀/m 
Havsvatten  1-50 
Lera 10-70 
Lerblandad sand 40-300 
Gyttja, torv, mull 50-250 
Sjövatten 100-400 
Sand, mjäla 1000-3000 
Morängrus 1000-10000 
Urberg 10000-50000 

 

Att bygga nätstationer i områden med mycket sand och morängrus kan alltså vara problematiskt och 

medföljande jordlinor kan behöva dras från andra områden där förutsättningarna för jordtag är bättre. 

Det kan även vara rent olämpligt att bygga fördelningsstationer i dessa områden då förutsättningarna 

för bra jordtag är dåliga. 

3.8 Orsaker till jordfel 
Det finns några vanliga orsaker som utgör en majoritet av de jordfel som inträffar. Felorsakerna skiljer 

sig lite åt mellan kablar och luftledningar 

3.8.1 Luftledning 
När det gäller luftledningar är det vanligt med träd eller grenar som kommer emot faslinorna. Detta 

problem blir särskilt påtagligt vid stormar och en stor anledning bakom drivkraften att kablifiera en 

större del av nätet som går genom skog. Fas-jordfel på luftledningar är ofta av högohmig typ, vilket gör 

att jordfelsströmmen i dessa fel begränsas. Spruckna eller skadade isolatorer förekommer också. 

Numera används ofta så kallad BLX/BLL när nya luftledningar byggs. Då är faslinan täckt med ett 

isolerande skikt, vilket gör faslinan mer motståndskraftig mot grenar och träda som kommer emot 

                                                           
8 Elforsk 10:07 
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faslinan. Faslinan räknas dock inte som isolerad men antalet avbrott på grund av fallande träd och 

grenar kan minskas. 

3.8.2 Kablar 
För kablar kan jordfel uppstå dels av yttre fysisk påverkan som exempelvis vid grävningsarbeten där 

skopan på grävmaskinen kommer åt högspänningskablar och skapar en eller flerfasig jordfel genom att 

kabelns skärm då kommer i kontakt med fas. Det kan även finnas en medföljande jordlina utlagd 

bredvid kabeln. Jordfel i kablar kan ofta bli mellan fas och skärmen på kabeln vilket gör att dessa jordfel 

kan ge upphov till höga jordfelsströmmar då resistansen i skärmen är relativt låg. Jordfel på kablar är i 

princip alltid orsakade av skador på kabeln eller genom överspänning. Gemensamt är dock att felen är 

bestående och kabeln behöver lagas. 

3.8.2.1 Vattenträd 
Det kan bildas så kallade vattenträd i kabelns isolering (treeing på engelska). Problemet är relaterat till 

PEX-kablar och är vanligare på äldre sådana tillverkade under 1970-talet. Orsaken till att den 

ålderskategorin av kabel är mer utsatt härrör från den produktionsmetod och de material som då 

användes som stängde in fukt i kabeln. Nyare kablar har mindre problem med vattenträd, men även 

nya kablar drabbas av fenomenet. Vattenträden uppstår genom en växelverkan mellan kabelns 

elektriska fält och fukt. De visar sig som tunna sprickor i kabelns isolering som grenar sig ner mot själva 

ledaren. De får ofta ett träd eller buskliknande utseende om ett genomsnitt av kabeln betraktas, därav 

namnet. De kan så småningom leda till att det skapas en fuktbrygga genom isoleringen mellan ledare 

och skärm, vilket på sikt kan leda till ett fas-jordfel. Då detta leder till spänningshöjning i de friska 

faserna finns risken att felet utvecklas till ett flerfasig jordfel om det finns vattenträd mot någon av de 

andra faserna på kabeln men där isoleringen är på gränsen till att klara den vanliga driftspänningen.9  

  

                                                           
9 Elforsk 04:39 
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3.9 Steg och beröringsspänningar 
Vid en stor jordfelsström kommer det att ligga en potentialskillnad över jorden som minskar radiellt 

utifrån punkten för jordtaget eller jordfelsstället. Då uppstår det som benämns för stegspänning eller 

markpotential vilket definieras som potentialskillnaden mellan två punkter med ca en meters 

mellanrum. Det vill säga den ungefärliga längden på ett steg för en människa, vilket illustreras i  

figur 18 

 

Figur 18, Vid ett jordfel till mark, uppstår en spänning över jorden som avtar radiellt runt punkten för 

jordfelet. 

Den steg eller beröringsspänning som fås runt en fördelningsstation beror bland annat på kvalitén på 

jordtaget som till stor del beror på markens beskaffenhet. Vid ett bra jordtag kommer markens 

ledningsförmåga att vara mycket god och jordfelsströmmar kommer snabbt att spridas ut och ledas 

mot sann jord och Jordtagen ska enligt branschpraxis ligga under 10 ohm. Generellt är jordtagen vid 

fördelningsstationerna bra. Dock kan det vara sämre vid en del nätstationer. 

Beröringsspänning uppstår när en person befinner sig på en potentialnivå och vidrör vid ett objekt som 

befinner sig på en annan potentialnivå. Det kan exempelvis inträffa om marken är potentialhöjd vid ett 

jordfel och personen tar i en vattenledning eller annan jordad utrustning som har en lägre 

jordpotential. Det inträffar även när en person vidrör två objekt med olika potentialnivåer.  

Vid ett enfasig jordfel på högspänningssidan i en nätstation måste jordfelsströmmen begränsas. 

Annars kommer den stora strömmen i felstället att leda till en potentialhöjning över stationsjorden i 

nätstationen som är kopplad mot PEN-ledaren och som leds vidare ut mot kund. Detta orsakas av att 

det kommer finnas en viss resistans i jordtaget som nätstationen är kopplad till och en hög 

jordfelsström leder då till en potentialhöjning av stationsjorden relativt sann-jord. I kundens 

anläggning kan det finnas separata jordsystem, exempelvis vattenledningar i metall som har bättre 

anslutning mot sann-jord jämfört med jordtaget i nätstationen.  
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Det kommer då att finnas en potentialskillnad mellan föremål med kontakt till vattenledningar och 

jordade föremål. Detta skulle exempelvis kunna innebära en stor beröringsspänning mellan diskbänk 

och spis i ett hushåll då dessa kan vara anslutna till olika jordpotentialer.10 Detta illustreras i figur 19.  

 
Figur 19, Visar hur ett fas-jordfel på högspänningssidan i en nätstation kan orsaka en 

beröringsspänning i ett anslutet hushåll. Diskbänken kan ha en annan jordpotential via de 

vattenledningar som finns anslutna. 

Det gäller särskilt i landsbygdsmiljö där jordtagen är mer glest placerade och på vissa platser kan det 

vara svårt att få till bra jordtag i nätstationerna. I stadsmiljö är jordtagen oftast många och 

sammankopplade, tillsammans bildar dessa ofta ett väldigt bra jordtag vilket gör att även stora 

jordfelsströmmar sällan ger upphov till farliga beröringsspänningar i stadsmiljö. 

3.10 Jordfelsskydd 
I ett friskt nät är nollpunktsspänningen nära noll. Men vid ett jordfel blir den hög. Nollpunktspänningen 

är en av faktorerna som mäts för att skydden skall detektera att ett jordfel inträffat. Det beskrivs som 

en frigivningsspänning som är den spänningsnivå i nollpunkten som gör att skyddet löser ut. För att 

fastställa var ett jordfel inträffat, används riktade jordfelsskydd som genom att mäta riktning på 

strömmarna ut från respektive fack i fördelningsstationen kan avgöra vilken linje som är drabbad och 

enbart koppla ifrån felbehäftad linje. Kan de riktade skydden inte detektera vilka linje som är 

felbehäftad kommer nollpunktsskyddet att lösa ut med bortkoppling av hela skenan som följd. 

3.11 Begränsningar av lokal kompensering 
Branschrekommendationen är att för 11 kV bör det inte byggas elnät med kapacitiva generering av 

jordfelsströmmar större än 200 A. Om ett nät genererar större jordfelsströmmar än så är 

rekommendationen att göra en mer fördjupad analys.11 Detta går även att koppla till Gunilla 

Brännmans arbete.12 Där beskrivs att nollpunktsspänningen vid jordfel i den centrala nollpunkten 

sjunker i takt med att fler lokala nollpunktsreaktorer installeras i nätet. Brännman kommer i sitt arbeta 

fram till att vid ett jordfel på 3kΩ i ett 11 kV nät där jordfelsskyddet som mäter den lokala 

nollpunktsspänningen är inställt på att lösa ut vid fel under 7kΩ kommer gränsen för 

frigivningsspänningen att gå vid 6 st utlokaliserade nollpunktsreaktorer i den nätmodell som där 

används. Det innebär att nollpunktsskyddet inte löser ut vid högohmiga jordfel. En tänkbar lösning är 

                                                           
10 EBR B17:09 
11 EBR B17:09 
12 Brännman. Analysmodell för impedansjordat system med lokal kompensering 
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att justera känsligheten och minska nivån på frigivningsspänningen, det kan dock ge andra problem 

med ökat antal felaktiga utlösningar vilket inte heller är önskvärt.  

4 Resultat från analysen av Umeå Energis nät 
Umeå Energi har ett omfattande landsbyggdsnät och rapporten är avgränsad till att analysera en linje 

ut från en fördelningsstation. Faktiska data, geografisk information och de verkligt beräknade värden 

som gjorts ligger som en bilaga till denna rapport och ingår endast i det exemplar som ges till Umeå 

Energi. I den officiella och allmänna handlingen som ett ex-jobb utgör används inga geografiska 

beskrivningar av linjen och dess sträckning.  

Linjen finns i ett område med stor andel kabel och det är en linje där Umeå Energi redan placerat ut 

ett antal lokala nollpunktsreaktorer. Den centrala nollpunktsreaktorn är kopplad till nollpunkten i 

fördelningsstationens transformator och täcker därmed in alla 10 kV linjer som går ut från 

fördelningsstationen. Parallellt med nollpunktsreaktorn sitter ett nollpunktsmotstånd som är inställt 

på 5A. Den totala strömmen från jord till nollpunkten blir summan av dessa två strömmar. 

Innan de lokala nollpunktsreaktorerna placerades ut uppmätte Umeå Energi en potentiell kapacitiv 

jordfelsström i fördelningsstationen på ungefär 150 A vilket är relativt högt. Mätutrustningen består 

av en Trench EFC50 Earthfault protection system. Det är samma utrustning som styr inställningen av 

den centrala nollpunktsreaktorn. Umeå Energi placerade ut 4 st lokala nollpunktsreaktorer på linjen 

som totalt hade en kompensering på 45 A. Efter utplaceringen uppmättes den totala potentiella 

kapacitiva jordfelsströmmen i fördelningsstationen till 110 A. Det är fortfarande en väldigt hög ström 

där nollpunktsreaktorn skulle behöva kompensera med en lika stor induktiv ström om själva 

felströmmen skall begränsas till den enbart de resistiva läckströmmarna som även de blir relativt stora. 

Det ställer krav på ett bra jordtag om steg och beröringsspänningen skall kunna hållas under 100V vid 

ett jordfel. 

4.1 Placering av lokalkompensering i nätet 
Den aktuella linjen är del av ett radiellt, avgrenat landsbyggdsnät, som vid normal drift matas från ett 

håll. Vid driftstörningar och driftomläggningar kan matningen ändras och ske från annat håll. Detta 

möjliggörs genom att nätet är sektionerat med frånskiljare. Nätet är därmed indelat i relativt tydliga 

sektioner och det är lämpligt att titta på kapacitansen i respektive sektion av nätet. Fördelen med att 

ha ett sektionsperspektiv blir att vid driftomläggningar är respektive sektion då redan avstämt med en 

lokal nollpunktsreaktor som kvarstår vid det nya driftläget. Detta ger då en mindre påverkan på den 

centrala nollpunktsreaktorn i de fall där en annan fördelningsstation övertar matningen av ett nät. Det 

bör ge ett stabilare och mer driftsäkert nät även vid driftomläggningar.  

Utifrån el-linjeschemat från DigPro har linjen delats upp i sektioner. Dessa visas i figur 20. Sektionerna 

är baserade på vart större frånskiljare inom linjen finns. Dessa är markerade i rött och dessa är slutna 

vid normal drift. Områdena i figur 20 kan även matas från annat håll vid driftstörningar. Frånskiljare är 

markerade i blått och visar att det finns en ledning mot ett annat nät, som matas via en annan 

fördelningsstation. Vid normal drift är dessa öppna och utgör därmed en tydlig avgränsning var en linje 

slutar.  
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Figur 20, Schematisk bild av hur en radiell 10 kV linje är förgrenad. 

4.2 Analys av data från DigPro 
De avgränsade områdena består av en blandning av olika typer av luftledningar och kablar i ett flertal 

olika dimensioner. I DigPro finns alla ledningar och kablar registrerade både till typ och till längd och 

totalt på den berörda linjen finns ca 140 st olika sträckor bestående av luftledningar eller kablar. 

Tanken var först att beräkna en teoretisk kapacitans, baserad på kabeltyp och area för respektive 

sträckning och addera ihop detta till en total kapacitans för linjen. Det skulle vara ett mycket 

tidsödande arbete på grund av det stora antalet olika typer av kablar och ledningar som finns och 

namngivningen av kopplingsförhållanden mellan olika punkter är inte helt konsekvent vilket gör det 

svårt att automatisera processen. Kapacitansen beror dessutom även på markens beskaffenhet och 

huruvida flera kablar eller ledningar samförlagts och på vilket avstånd detta gjorts. Att teoretiskt 

beräkna exakt kapacitans på varje punkt på linjen är därmed svårt och med flera felkällor. Ett teoretisk 

beräknat värde får därmed låg tillförlitlighet, samtidigt som det involverar mycket arbete, vilket gör att 

det inte är en lämplig metod gällande ändamålet för denna analys. DigPro gör en sammanställning över 

den beräknade kapacitansen på respektive linje och dessa adderas sedan ihop för de linjer som ligger 

på skenorna i fördelningsstationen. Den beräknade summan för alla linjer uppgår till 150 A. Från detta 

skall summan av den kapacitiva strömmen som de lokala nollpunktsreaktorerna kan generera dras 

bort. Detta gav en beräknad total summa på den kapacitiva jordfelsströmmen som den centrala 

nollpunktsreaktorn behöver kompensera med på 105 A. Vilket ligger relativt nära det från 

mätutrustningen uppmätta värdet på 110 A.  
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4.2.1 Datastrukturen i DigPro 
Datat från DigPro är ordnat i en lista som är uppbyggd i en trädstruktur enligt exemplet i tabell 3 

Tabell 3, Figurerad lista gällande kopplingsbeskrivning på en linje ut från en fördelningsstation 

Kopplar från Kopplar till Typ Längd (m) 

Fördelningsstation A Nätstation B AXAL 500 

Nätstation B Skarvpunkt FEAL 350 

Skarvpunkt Nätstation C AXAL 200 

Nätstation B Nätstation D BLX 300 

Nätstation D Nätstation E AXAL 4000 

Nätstation E Nätstation F AXAL 3000 

 

I datat från DigPro är det inte angivet i klartext huruvida förbindelsen består av kabel eller luftledning. 

Det är istället angivet modellbeteckning för förbindelsetypen. Exempelvis FEAL, BLX eller AXAL. Det är 

olika kabeltyper som är dominerande till antalet och arbetet gjordes genom att alla FEAL och BLX 

kategoriserades som luftledning och resterande som kabel. I datat går det då att utläsa vilka punkter 

som är sammankopplade och om det är med kabel eller luftledning. Därefter gångras sträckan med ett 

genomsnittligt värde gällande kapacitiv jordfelsström per km för att få fram hur många ampere 

kapacitiv jordfelsström som respektive sträcka genererar. I exemplet används 2 A per km. Resultatet 

syns i tabell 4. Utifrån den listan går det att återskapa hur nätet på en viss linje ut från 

fördelningsstationen är förgrenat. Utifrån områdesuppdelningen som gjordes i figur 20 går det att dela 

upp listan i vilka kopplingspunkter som hör till respektive sektion av linjen. Det går då att addera ihop 

kapacitansen per område för berörd linje.  

Tabell 4, Bearbetad figurerad lista gällande kopplingsbeskrivning på en linje ut från en 

fördelningsstation. Den totala beräknade kapacitiva jordfelsströmmen uppgår till 21 A i område A 

Område Kopplar från Kopplar till Typ Längd (m) Kapacitans (A) 

A Fördelningsstation A Nätstation B Kabel 1500 3 

A Nätstation B Skarvpunkt Luftledning 350 0 

A Skarvpunkt Nätstation C Kabel 2000 4 

A Nätstation B Nätstation D Luftledning 300 0 

A Nätstation D Nätstation E Kabel 4000 8 

A Nätstation E Nätstation F Kabel 3000 6 
 

Värdet för hur många ampere varje sträcka genererade i genomsnitt finjusterades i själva verket till ett 

värde som gjorde att min beräknade totalsumma överensstämde med den totala summa som DigPro 

beräknade.  Mätutrustningen i fördelningsstationen mäter på samlingsskenorna som alla linjer är 

kopplade mot och inte på enskilda fack vilket gör att det inte finns något uppmätt verkligt värde att 

jämföra med på en enskild linje. Ett försök till teoretiskt exakt beräknat värde på en linje skulle alltså 

inte heller på ett enkelt sätt kunna verifieras mot ett verkligt värde. Summan av DigPro’s beräknade 

värden överensstämmer dock relativt väl mot det uppmätta värdet från mätutrustningen i 

fördelningsstationen och avvikelsen uppgår till ungefär 5%. Därav görs antagandet att värdet på den 

aktuella linjen är tillräckligt exakt för att kunna genomföra analysen. 
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4.2.2 Luftledningars kapacitans 
Som tidigare beskrivits skiljer sig kapacitansen mellan kablar och luftledningar med ungefär en faktor 

50. Det är därför inte orimligt att för denna analys ändamål, försumma luftledningarnas bidrag till den 

totala kapacitansen. Därav är dessa satta till 0. Information är dock fortfarande av stort intresse då det 

anger den potentiella kapacitans som luftledningarna på den aktuella linjen utgör. Vilket ger en 

fingervisning om vilka potentiella problemområden som kan uppstå framöver om mer av linjen 

kablifieras. 

4.3 Kapacitansens fördelning i nätet 
De beräknade kapacitiva jordfelsströmmen plottades i ett additivt diagram för att ge en grafiskt 

överskådlig representation av var efter den analyserade linjen som den nuvarande kapacitansen 

genereras och vilka områden som är mest problematiska, detta visas i diagram 1. Diagrammet visar 

också var nuvarande lokala nollpunktsreaktorer är utplacerade. De vissas då som en minskning av 

kapacitansen. Det är tydligt att dessa är utplacerade på lämpliga ställen då de kompenserar sina 

respektive områden relativt väl. Detta är de faktiskt diagrammen från analysen på Umeå Energis nät.  

  
Diagram 1, Additivt diagram som visar hur de kapacitiva jordfelsströmmarna adderas inom respektive 

område på linjen. 

Utifrån diagrammet går det att göra rekommendationer om att placera ut lokala nollpunktsreaktorer i 

område 3,4 och 5 på 10 A vardera. Dessa områden skulle då vara i princip helt avstämda.  

4.3.1 Framtida problemområden 
Som ett komplement till nulägesanalysen är det också intressant att analysera var framtida 

problemområden kommer att vara. Av den anledningen gjordes samma typ av additivt diagram fast 

baserat på luftledningssträckorna längs linjen, vilket visas i diagram 2.  Det går då tydligt att se att 

jordkapacitansen i område 4 och 5 skulle öka markant om dessa kablifierades. Dessa områden har 

redan idag relativt hög jordkapacitans. I dessa områden bör det alltså tas med i beräkningarna vid 

större ombyggnationer från luftledning till kabel att lokala nollpunktsreaktorer även kommer att 

behövas. 
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Diagram 2, Additivt diagram som visar vilka kapacitiva jordfelsströmmarna som skulle uppstå om 

dagens luftledningsnät byggs om till ett kabelnät och hur respektive område påverkas. 

 

Uträkningarna baserar sig på uppskattade värden men som avstämts i den mån det är möjligt mot 

mätningar i den aktuella fördelningsstationen.  

5 Diskussion 
Detta är inte speciellt exakta uträkningar och det är inte heller deras syfte. De är tillräckligt exakta för 

att kunna identifiera sektioner på en enskild linje som genererar en stor kapacitiv jordfelsström. Syftet 

är inte heller att helt kompensera den centrala nollpunktsreaktorn då den är dynamisk och automatisk 

ställs in efter den kapacitans som den känner av i nätet. Detta påverkar även jordfelsskyddens funktion, 

av den anledningen är det inte önskvärt att flytta ut för mycket av kompenseringen från 

fördelningsstationen och ut i själva nätet. 

5.1 Branschrekommendationer 
Branschrekommendationen är att den kapacitiva genereringen i ett nät bör hållas under 200 A i ett 11 

kV nät. Anledningen är att det blir problematiskt att driva ett sådant nät på ett säkert och stabilt sätt 

och de sätt som jordfelsskydden arbetar på behöver då ses över och justeras. Det är alltså 

problematiskt med för många lokala nollpunktsreaktorer och en viss återhållsamhet är ändå att 

rekommendera på den analyserade linjen då den redan innehåller fyra lokala nollpunktsreaktorer. Att 

bygga en mer exakt teoretisk modell kan vara en tänkbar lösning som kan ge grova fingervisningar om 

hur många lokala nollpunktsreaktorer som aktuellt område kan hantera. Dock är det svårt och 

tidskrävande att bygga en representativ modell av elnätet och de är även svåra att verifiera. 

Driftsmässigt är det bättre att sektionera upp stora kabelnät på flera mindre lokala 

fördelningsstationer istället för några få centrala. Detta för att säkerställa en säker och stabil drift. 

5.2 Fortsatt forskning 
En annan lösning som kan ses som ett förslag på fortsatt forskning inom området är att stresstesta 

nätet genom att göra en kontrollerad fas-jordslutning genom en känd högohmig resistans, exempelvis 

5000 Ω Vilket är elsäkerhetsverkets krav på nivå av jordfel som skall kunna detekteras och frånkopplas 

i nät innehållande en blandning av friledning och kabel. Samtidigt mäts nollpunktsspänning och ström 

för att se om dessa når upp till jordfelsskyddets utlösningsnivå. Vid upprepade mätningar vid olika 

antal inkopplade lokala nollpunktsreaktorer skulle det vara möjligt att extrapolera en karaktäristik för 

aktuellt nät och därmed hur många lokala nollpunktsreaktorer det kan hantera.  
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5.3 Sammanfattning 
Sammanfattningsvis är slutsatsen att kabelnät skiljer sig från luftledningsnät i sin elektriska 

karaktäristik och framförallt stora kabelnät kan vara svåra att driva på ett säkert och stabilt sätt. 

Samtidigt är den rådande trenden att allt mer av landsbygdsnäten förläggs i kabel och storleken på 

näten växer. Många elbolag verkar sakna ett makroperspektiv vid nätbyggnad och bygger om delar av 

nätet utan att det finns en övergripande analys av vilken påverkan ombyggnationen får på resten av 

nätet. Det är tänkbart att problemen inom detta område kommer att öka i takt med att mer av 

landsbygdsnätet förläggs i kabel.  
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