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Sammanfattning 

Mellanspänningsnätet består till stor del av markförlagd kabel. Praxis hos Vattenfall är 

att förlägga medföljande jordlina tillsammans med kabeln. Denna studie tittar på 

frågeställningen om vilken dimension som ska användas på medföljande jordlina. 

I studien kartläggs distributionsnätets uppbyggnad utifrån de ingående 

komponenternas bidrag till jordfelströmmar. Överslagsberäkningar används för att lösa 

uppgiften.  

Uppdraget var att undersöka vilken dimension som erfordras på medföljande jordlinan 

i mellanspänningsnät, (10-20kV) för enkel- och samförläggning. Studien rör 

anläggningar med kortslutningsström på högst 16 och 20 kA.  

Beräkningsmetoderna utgår från kända felströmmar och impedanser i kablar och 

stationer. Strömuppdelningen beräknas mellan skärm och jordlina med impedans-

förhållandet mellan dessa. 

Beräkningarna visar att vid samförläggning av kablar från samma station behövs endast 

en jordlina användas ur det termiska perspektivet. Vid samförläggning med en 

medföljande jordlina kommer nollföljdsresistansen öka vilket medför en högre aktiv 

jordslutningsström.  

Studien visar att den termiska aspekten är en avgörande dimensionerande faktor då 

skador på manteln kan uppkomma där jordlinan ligger an mot kabeln.  

Skador på manteln kan undvikas genom att öka dimensionen på jordlinan. 

Dimensioneringen bör därför göras utifrån kortslutningsströmmen på skenan. En 

lösning kan vara att placera jordlinan på ett avstånd från kabeln varpå klenare 

dimension på jordlinan kan tillämpas.  

Vidare undersökningar föreslås angående möjlighet att använda kortare 

frånkopplingstider vilket sänker den erforderliga arean på jordlinan. 
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Abstract 

Medium voltage networks consists largely of ground cable. Practices at Vattenfall is to 

supply the cable with an additional earth wire. This study focus on which dimension of  

the ground wire to be used. 

The study charts the distribution network structure based on the components 

contribution to the earth fault current. Worst case computation are used to solve the 

task.  

The assignment was to investigate which dimension required ground cable netwoks in 

medium voltage grids ( 10 - 20kV ) for single lines and collocation. The study deals 

with systems with short-circuit current on 16 and 20 kA. 

Calculation methods are based on known fault currents and impedances of cables and 

stations. The partition of the current between the shield and ground wire is calculated 

with help of the components impedance ratio. 

The calculations show that the collocation of cables from the same station , only one 

ground wire can be used from the thermal perspective. At collocation with an 

accompanying ground wire will the zero sequence resistance increase, leading to a 

higher active ground fault current. 

The study shows that the thermal aspect is a crucial design factor since damage to the 

sheath may arise where the earth wire touches the cable sheath. 

Damage to the sheath may be avoided by increasing the dimension of the earth wire. 

The design should therefore be based on the short circuit current on the busbar. One 

solution might be to place the earth wire at a distance from the cable whereupon thinner 

dimension of earth line may be applied. 

Further studies are proposed regarding the possibility to use shorter break-times which 

reduces the required area on the earth wire. 
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Tillkännagivanden 

Examensarbetet "Dimensioneringsberäkningar av medföljande jordlina i kabelnät" 

har utförts på Vattenfall Eldistribution AB i Solna. Min handledare har på Vattenfall 

Eldistribution varit Erik Hellstrand och handledare på Teknologiska Institutionen har 

varit Johan Haake. 

Ett varmt tack till alla på Vattenfall Eldistribution i Solna och Trollhättan som 

besvarat frågor och hjälpt mig i arbetet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Stora delar av Sveriges luftledningsnät har ersättas av markförlagd kabel. Vid 

nybyggnation av ledning eftersträvas dessutom alltid markkabel där så är möjligt. Detta 

innebär en ökad tålighet mot yttre påverkan såsom stormar och nedfallande träd, men 

frigör även markyta och minskar kostnader som exempelvis underhåll av ledningsgator.  

Att förlägga markkabel istället för luftledning innebär dock en ökad spänningssättande 

jordfelström som måste kompenseras. I många områden finns svårigheter att säkerställa 

tillräckligt låga jordtagsvärden för att uppfylla starkströmsföreskrifternas krav på 

maximal spänningssättande jordfelström1. En lösning på detta är att sammankoppla 

flera stationer för att på så sätt få ett lågt resulterande jordtagsvärde som uppfyller 

föreskrifternas krav. För att ett område skall kunna anses vara ett så kallat 

sammanhängande jordkabelnät behöver säkra yttre förbindelser mellan stationerna2. 

Den medföljande jordlinan har många funktioner så som att säkerställa förbindelsen 

mellan stationer, sänka nollföljdsresistansen och eftersom den är blank förbättrar den 

även det resulterande jordtagsvärdet. En av de största fördelarna är att återledningen av 

jordfelströmmen kan ske via skärm och följelina och inte via jorden vilket minskar 

spänningssättning av utsatt del2. 

Vid projektering av markkabel har en ovisshet funnits om vilken dimension den 

medföljande jordlinan bör ha i olika situationer. Detta har skapat ett behov av en 

utredning. 

1.2 Problemställning 

Frågeställningen som önskas besvaras är vad som är den begränsande dimensionerande 

faktorn för den medföljande jordlinan vid såväl enkel- som samförläggning av kablar. 

Enligt Svensk Standard 421 01 01, utgåva 23 skall ett jordningssystem konstrueras för 

att uppfylla fyra förordningar: 

 Säkerställa mekanisk hållfasthet och korrosionsresistens 

 Från termisk synpunkt motstå den högsta felströmmen 

 Förhindra skada på egendom och utrustning 

 Säkerställa personsäkerheten med hänsyn till spänningar på jordningssystem 

vid högsta jordfelsström 

Utgångspunkt tas från dessa fyra fodringar vid utredning av följelinans dimension. 

Rapporten avser behandla stationära jordfel i spoljordade system vid grundfrekvens 

och normal drift. Den rör dimensioneringen av följelinan och ämnar ej behandla 

följelinans vara eller icke vara. För att begränsa uppgiften undersöks endast en- och 

tvåpolig jordslutning ur den termiska aspekten. De kabeltyper som undersöks är 

treledarkablar med gemensam skärm. 

1.3 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att få en förståelse för vilka begränsade faktorer som styr 

dimensionen på följelinan. 
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Målet med rapporten är att den skall användas som underlag vid beslut rörande 

dimensionering på följelinan.  

1.4 Disposition 

Rapporten inleds med att ge en kort bakgrund till distributionsnätens uppbyggnad där 

relevanta komponenter och dess impedanser beskrivs, ledningar, transformatorer, olika 

typer av systemjordning och jordtag. Från detta tas relevanta parametrar som är av 

intresse vid de kommande beräkningarna. Jordfeltyper samt lagar och regler gällande 

tillåten beröringsspänning behandlas. Därefter beskrivs jordfelströmmars 

beståndsdelar och vad som påverkar dess storlek. I kapitel 4 beräknas och presenteras 

de dimensionerande faktorerna inom områdena jordtagsvärde samt mekanisk- och 

termisk hållfasthet. Kapitel 4 avslutas med ett kort avsnitt om den ekonomiska 

innebörden av dimensioneringsrekommendationen. Avslutningsvis diskuteras 

resultaten av studien och rekommendationer ges till framtida utredningar och 

forskningsområden. 
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2 Distributionsnätets uppbyggnad 

I följande avsnitt behandlas olika delar av distributionssystemet där funktion och 

impedans tas upp. Avsnittet inleds med en generell genomgång av teorin bakom 

beräkningar som utförs på olika sorters ledningar. Vidare behandlas transformatorer 

och hur valet av transformator kan ha betydelse vid jordfel. Slutligen behandlas 

systemjordning och jordtag. Avsnitten behandlar såväl symmetriska- som nollföljds-

impedanser.  

2.1 Ledningar 

Distributionsnätet består av ledningar som sammankopplar elenergiproducenter med 

konsumenter. Nätet kan delas upp i Regionnät och Lokalnät där den senare motsvarar 

spänningsnivåer under 40 kV. De spänningsnivåer som behandlas i arbetet är 12-24 kV. 

 

För att kunna göra teoretiska beräkningar på ledningar måste dessa förenklas genom 

modeller. En ledning består av ett flertal komponenter. I figur 2.1 visas ett 

enlinjeschema på de komponenter som ingår vid modellering av ledningar. Det finns 

resistiva förluster tillsammans med induktion vilket tillsammans bildar ledningens 

serieimpedans. Den kapacitiva kopplingen till jord bidrar till en läckström, detta 

symbolieras av den parallella resistansen i figuren.  

 Figur 2.1 Enlinjemodell av de komponenter som återfinns i en ledning 

 

Den induktans som uppstår mellan två ledare som befinner sig utmed varandra eller 

symmetriskt (figur 2.2) kan förenklat beskrivas med formel 2.14 där L är induktansen i 

mH/km, a är axelavståndet mellan ledarna i mm och r är ledarradien i mm.  

 

Figur 2.2 Två parallella ledare samt symmetriskt förlagda trefasledare 

𝐿 = 0,05 + 0,2 ∗ ln (
𝑎

𝑟
)  mH/km     (2.1) 
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Ur formeln fås att ledarens induktans till stor del beror på avståndet mellan ledarna men 

även ledarnas längd. Korta ledare har således låg induktans och vid beräkningar kan 

den ofta försummas medan induktansen utgör en icke försumbar faktor för långa 

ledningar. Om på samma sätt ledarna är väldigt nära varandra blir induktionen låg vilket 

gör att detta framförallt är en faktor vid längre luftledningar. 

 

Kapacitansen hos en ledare beror på utformningen. Kablar utformas antingen som 

enledare med enskild skärm eller med gemensam skärm figur 2.3. En kabel kan liknas 

vid en kondensator, då ledaren är en av elektroderna och skärmen den andra. 

Isoleringen mellan dessa motsvarar då kondensatorns dielektrikum. 

 

 

Figur 2.3 Ledare med olika förläggningssätt, enskild skärm (t.v), gemensam 

skärm (t.h) 

 

För ledningar med enskild skärm kan kapacitansen beräknas enligt formel 2.24 där k är 

en konstant, ε är isolermaterialets dielektricitetskonstant, D är isoleringens diameter i 

mm och d är ledardiametern i mm. Av denna formel inses att en lednings kapacitans till 

stor del beror på avståndet mellan ledaren och jord vilket gör att luftledning har 

förhållandevis låg kapacitiv koppling till jord jämfört med markkabel. 

𝐶 = 𝑘 ∗
𝜀

ln
𝐷

𝑑

 μF/km          (2.2) 

För kablar med gemensam skärm blir beräkningen av driftskapacitansen något mer 

komplicerad. Det enklaste är att göra mätningar av delkapacitanserna4. Man mäter först 

delkapacitansen C’ mellan ledningarna. 

𝐶′ = 𝐶1 + 2𝐶2 μF/km                  (2.3) 

Sedan mäts delkapacitansen C’’ mellan ledarna och skärmen. 

𝐶′′ = 3𝐶1 μF/km           (2.4) 

Därefter kan driftskapacitansen beräknas enligt formel 2.5 nedan. 

𝐶𝑑 = 𝐶1 + 3𝐶2 μF/km             (2.5) 

 

En ledares resistans beror på dess resistivitet, längd, samt area enligt formel 2.64. 

Resistiviteten för olika material skiftar beroende på materialets temperatur. Den 

beräknade resistansen gäller därför vid en specifik temperatur. ρtemp är resistiviteten 
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för materialet vid en viss temperatur per km och A motsvarar ledarena tvärsnittsarea. 

𝑅 =
𝜌𝑡𝑒𝑚𝑝

𝐴
 Ω/km      (2.6) 

 

Dessa delar sammanlagt ger ledningens impedans. Till stor del beror en ledares 

resistans på materialet på ledaren, kapacitans beror på isolationen och induktans på det 

geometriska avståndet mellan ledningarna. För att beräkna absolutbeloppet av 

impedansen kan formel 2.74 användas. 

|𝑍| = √𝑅2 + (𝑋𝐿 − 𝑋𝐶)2  Ω               (2.7) 

 

Enligt Henning5 kan nollföljdsimpedansen för en kabel med gemensam skärm och där 

återgången sker i skärm och jord beräknas genom formel 2.8.  

𝑍0 = 𝑙𝑅𝐶 + 3
𝑗𝜔𝜇0

2𝜋
ln (

𝑟𝑠

√𝑟𝑚𝑑23 ) +
3𝑙𝑅𝑠(𝑅𝑔+

𝑗𝜔𝜇0
2𝜋

ln(
𝐷𝑒
𝑟𝑠

))

𝑅𝑗𝑡+𝑅𝑗𝑡+𝑙(𝑅𝑠+𝑅𝑔+
𝑗𝜔𝜇0

2𝜋
ln(

𝐷𝑒
𝑟𝑠

))
  Ω  (2.8) 

 

Rg = Jordens resistans 

Rs = Skärmens resistans 

Rc = Ledarens resistans 

De = Fiktivt återledardjup i jord 

rm = 0,778rc 

Rjt = Jordtagsresistans 

 

2.2 Transformatorer 

Transformatorer används för att byta mellan spänningsnivåer och galvaniskt skilja ett 

elektriskt system från ett annat. Beroende på tillämpningen betraktas den ibland som 

en ideal komponent men i vissa fall måste dess förluster och begränsande aspekter tas 

upp. De vanligaste transformator-kopplingarna betecknas Y, D och Z, exempel på 

dessa finns i figur 2.46.  
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Figur 2.4  Y-, D-, Z-kopplad trafo med tillhörande visardiagram 

 

Dessa kopplingsarter har olika fördelar och används således på olika ställen i nätet. 

Som framgår av figuren kan en neutralledare dras fram vid Y och Z koppling, detta 

möjliggör enfasig inkoppling av laster.  

 

Schema  

I de fall transformatorns impedanser ej kan försummas kan transformatorns 

betydelsefulla komponenter ritas upp i ett ekvivalent enfas-schema. Exempel på ett 

sådant ses i figur 2.56 där Xm är magnetiseringsreaktansen, Rm är förluster i kärnan, 

R1, X1, R2, X2 är serieresistans och läckreaktans på respektive sida om transformatorn. 

 

Figur 2.5 Ekvivalent enfasschema för transformator 

 

Förenklat kan man betrakta en trefastransformator enligt figur 2.66 nedan där Xk och 

Rk är kortslutnings reaktans och resistans per fas. Dessa tillsammans ger 

transformatorns kortslutningsimpedans som brukar betecknas Zk.  
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Figur 2.6 Förenklat ekvivalent schema 

 

En transformators reaktans är ofta mycket större än dess resistans. En distributions-

transformator har en relativ reaktans kring 5% och en större (>25 MVA) på ca 10%6. 

Ett högt Zk ger en lägre kortslutningsström men ett högt driftsspänningsfall.  

Nollföljdsreaktansen för en transformator är strömberoende, den kan även variera stort 

mellan olika tillverkare och beror även på kopplingsarten. För trebenta transformatorer 

har ZNy kopplingen den lägsta relativa nollföljdsreaktansen (0,1-0,15) i förhållande till 

dess plusföljd. Betydligt högre har de kopplingar som har en Y kopplad 

högspänningssida (3-10)7. Problematiken med hög nollföljdsreaktans tas upp i kapitel 

3 som behandlar jordfel. 

 

Utjämningslindning 

För att minska nollföljdsimpedansen kan en utjämningslindning användas. Denna är 

D-kopplad och förbättrar egenskaperna vid all osymmetri, såväl vid drift som 

exempelvis jordfel. Exempel på osymmetri kan vara i fallet med Yyn kopplad 

transformator, där uppspänningssidan inte har någon framdragen neutral men nedsidan 

har det vilket möjliggör enfasinkoppling. Detta leder till en möjlig snedbelastning. Om 

ett högt uttag görs på en av faserna så kommer hela strömmen passera samma fas på 

uppsidan medan den går tillbaka genom de andra faserna. Detta skapar ett stort 

läckflöde som i sin tur ger ett stort induktivt spänningsfall i den belastade fasen, vilket 

ökar spänningen i de andra faserna i samma grad. Liknande uppstår vid ett enpoligt 

jordfel. Utjämningslindningen jämnar ut belastningen över samtliga faser på 

uppspänningssidan och förbättrar således egenskaperna7. Figur 2.7 visar en Yyn 

kopplad transformator med utjämningslindning6. 

 

Figur 2.7 Yyn kopplad transformator med utjämningslindning 

 

2.3 Systemjordning 

Systemjordningen bestämmer i stora drag vad som händer vid ett jordfel. Det finns 

olika typer av systemjordning, ojordat, direktjordat, resistansjordat, reaktansjordat och 
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impedansjordat. Dessa fem typerna av systemjordning presenteras kort i följande 

avsnitt. 

Det som avgör vilken jordningsmetod man använder i distributionsnät är föreskrifter 

gällande frånkopplingstider samt beröring- och stegspänning. Vid snabba 

frånkopplingstider tillåts höga kortslutningsströmmar, fördelen med detta är att 

spänningsökningen i de friska faserna begränsas vilket minskar riskerna för överslag 

och förstörda komponenter. Nackdelen är att så fort ett fel inträffar slår skyddet ifrån 

momentant vilket kan försvåra lokalisering och selektiv bortkoppling. När längre 

frånkopplingstider används, då felströmmarna är kraftigt reducerade, kan exempelvis 

självsläckning tillämpas. Vid en spänningstransient kan ett överslag ske varpå luften 

joniseras och en ljusbåge uppstår. Om strömmen reduceras kan ljusbågen självsläckas 

vid noll-genomgången och på så sätt undviker man ett avbrott. I ett kabelnät är dock 

alltid ett jordfel av bestående karaktär och skall kopplas bort. Att tillämpa en längre 

tillåten bortkopplingstid underlättar bland annat selektivitet hos skydden vilket bidrar 

till ökad leveranssäkerhet. 

 

2.3.1 Ojordat 

Det ojordade systemet kan schematiskt betecknas med en spänningstransformator 

mellan neutralpunkten och jord. Transformatorns nollpunkt har alltså ett avbrott i 

kopplingen till jord och kan bestå av en ventilavledare. Detta är en billig variant på 

systemjordning. Storleken på jordfelströmmarna i dessa system beror på dess 

kapacitiva koppling mot jord. I avsnitt 2.1 visades skillnader i den kapacitiva 

kopplingen mot jord för luftledningar och markkablar, i och med detta lämpar sig denna 

systemjordning endast för luftledningar, alternativt korta kablar dvs där den parallella 

kapacitiva kopplingen är låg. 

 

2.3.2 Direktjordat 

Ett direktjordat system innebär väldigt höga jordslutningsströmmar, den enpoliga 

jordslutningsströmmen kan uppkomma till samma storleksordning som vid en trefasig 

kortslutning. Felströmmen begränsas endast av serieimpedans i ledningen och 

impedansen i jordslutningen. Denna typ av systemjordning används allmänt i Sverige 

på hög- och lågspänningsnivå (>130 kV samt <1 kV). För att minimera energin av en 

jordslutning används snabba bortkopplingstider. En stor fördel med direktjordade 

system är att förhöjning av spänningsnivån i de friska faserna begränsas. 

 

2.3.3 Resistansjordat 

Denna typ av systemjordning innebär att man har möjlighet att öka den aktiva 

strömkomponenten vid en jordslutning och på så sätt få möjlighet att upptäcka 

högohmiga jordfel. Den är av intresse när ledningen har liten kapacitiv koppling mot 

jord, vilket ger en lång kapacitiv strömkomponent. En resistor kopplas mellan 

transformatorns nollpunkt och jord, vid ett jordfel passerar jordströmmen resistorn som 

skapar ett spänningsfall. Spänningsfallet över resistorn ökar spännings-förskjutningen 

ytterligare vilket bidrar till möjligheter att upptäcka jordfel som genererar en låg 

felström. Den resistiva komponenten används även för riktade jordfelsskydd.  
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2.3.4 Reaktansjordat 

Den reaktansjordade systemjordningen används i nät med stark kapacitiv koppling mot 

jord. Dess uppgift är att begränsa den kapacitiva strömmen vid en jordslutning genom 

att placera en spole mellan transformatorns nollpunkt och jord. Denna metod kan 

användas när den aktiva strömkomponenten är tillräckligt hög för att upptäcka 

felströmmar men där den spänningssättande jordfelströmmen ändå behöver begränsas. 

Där den aktiva strömkomponenten är för låg för att detekteras använder man ett så 

kallat impedansjordat system, se följande avsnitt. 

 

2.3.5 Impedansjordat 

Huvuddelen av de svenska mellanspänningsnäten är impedansjordade. Fördelen med 

denna typ av jordning är att man kan begränsa den kapacitiva strömkomponenten, 

samtidigt som man kan bestämma storlek på den aktiva strömkomponenten genom att 

välja en resistor som levererar önskad aktiv ström. Vidsträckta system av luftledningar 

samt system som till stor del består av markkabel har en stark kapacitiv koppling till 

jord som behöver kompenseras bort för att uppfylla de säkerhetskrav som finns 

gällande beröring- och stegspänning. Metoden består av en spole, även kallad 

Petersenspole, parallellt med en resistor se figur 2.8.  

 

Figur 2.8  Schematisk bild över ett impedansjordat system 

 

Spolen kalibreras till att leverera en induktiv ström som är i samma storleksordning 

som systemets kapacitiva ström varpå den reaktiva strömkomponenten minimeras.  

 

2.4 Jordtag 

Det finns i huvudsak två orsaker till varför man jordar en anläggning. Den ena är ur 

säkerhetssynpunkt och den andra är ur funktionssynpunkt. Exempel på utrustning som 

behöver jordas för att fungera tillfredsställande är ventilavledare, överspänningsskydd 

och gnistgap8. Den säkerhetsmässiga anledningen till att jordning används är för att 

förhindra skador på person och egendom. Vid ett jordfel kan utsatta delar, som normalt 

sett är spänningslösa och således ofarliga att beröra, bli spänningssatta. Klara 

bestämmelser finns hur stor spänningssättning som är tillåten under ett jordfel. Hur stor 
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spänning som är tillåten beror bland annat på bortkopplingstiden. Vid snabb 

bortkoppling kan högre spänningssättning tillåtas. I figuren nedan ses en tabell från 

Elsäkerhetsverkets föreskrifter1 där den högsta tillåtna spänningssättningen av utsatt 

del framgår. Tabellen gäller för anläggningar med högst 25 kV systemspänning. 

 

Tabell 2.1 Elsäkerhetsverkets tabell om tillåten spänningssättning under jordfel 

 

 

För att uppfylla de krav som finns rörande tillåten högsta tillåtna beröringsspänning på 

en utsatt anläggningsdel behövs ett bra jordtag. Spänningen som uppstår bestäms av 

storleken på strömmen samt motståndet till jord8, ohms lag kan användas för att 

beräkna spänningssättningen, se formel 2.9. U är då spänningen över jordtags-

resistansen och därmed även spänningen mellan jordad del och jord. Rjt är 

jordtagsresistansen och Ij är jordfelsströmmen. I avsnitt 2.3 behandlades 

systemjordning som kan användas för att begränsa jordfelströmmen. Den andra delen 

för att begränsa beröringsspänningen behandlas i detta avsnitt nämligen 

jordtagsresistansen. 

U = 𝑅𝑗𝑡 ∙ 𝐼𝑗    V      (2.9) 

Genom att studera formeln ovan inses att om jordtagsresistansen är 0 Ω blir potentialen 

under ev nollpunktsutrustning noll vid ett jordfel. Detta leder till att även alla 

skyddsjordade apparater och delar har noll-potential mot jord se figur 2.9. Figuren visar 

en anläggning med transformator, men föreskriften om tillåten spänningssättning gäller 

även delar ute i nätet. 
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Figur 2.9 Jordfel där jordtagsresistansen är noll 

 

I verkligheten är det omöjligt att få 0 Ω i jordtagsresistans. Vid ett jordfel kommer 

strömmen att bidra till ett spänningsfall över jordtagsresistansen varpå alla 

skyddsjordade delar kommer få en potential mot sann jord som motsvarar 

spänningsfallet över jordtagsresistansen. Se figur 2.10. Detta innebär en fara för de 

personer som vistas i anläggningen under ett jordfel då åtkomliga delar kan 

spänningssättas till en farlig nivå. 

 

 

Figur 2.10 Jordfel där jordtagsresistansen är skild från noll 

 

Storleken på jordtagsresistansen bestäms dels av kontaktytan mellan jordledare och 

jord men även av markresistiviteten. Jordtag utformas antingen som ytjordtag eller som 

djupjordtag. Ytjordtagen består ofta av en eller ett antal nedgrävda linor eller plåtar 

som ligger horisontellt. Djupjordtag kan även det bestå av linor eller rör neddrivna i 

marken till minst två meters djup1. Markens sammansättning av material bidrar till dess 

resistivitet. I tabell 2.2 ses markresistiviteter för växelström för olika marktyper9.  

 

Tabell 2.2 Markresistiviteter för olika marktyper vid växelström 
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Marktyp Markresistivitet pE [Ωm] 

Havsvatten 1 – 5 

Lera 10 – 70 

Lera (Frusen) 2 000 – 3 000 

Lerblandad sand 40 – 300 

Betong  (färsk eller i jord) 50 – 500 

Gyttja, torv, mull 50 – 250 

Sjö och åvatten 100 – 400 

Sand, mjäla 1 000 – 3 000 

Betong (torr) 2 000 – 100 000 

Åsgrus 10 000 – 50 000 

Urberg (granit, gnejs, mfl) 10 000 – 50 000 

 

Vid jämförelse mellan blöt och frusen lera inses att  is är en väldigt bra isolator varför 

ytjordtaget bör placeras på frostfritt djup. Om ytjordtaget förläggs för grunt kan 

jordtagsresistansen variera kraftigt mellan sommar- och vinterhalvåret vilket kan 

innebära att kraven om maximal spänningssättning uppfylls under sommaren men ej 

under vintern. 
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3 Jordfel 

I följande avsnitt beskrivs teorin bakom ett jordfel, vilka strömmar som uppstår och hur 

man arbetar för att begränsa dessa. Teorin för det specifika fallet för tvåfasigt jordfel, 

eller tvåfasig kortslutning med jordberöring tas upp i dimensioneringskapitlet under 

avnitt 4.2. 

 

Ett jordfel inträffar när en eller två matande ledare kommer i kontakt med jord. 

Beroende på vilken koppling ledaren har mot jord kan felet vara allt från låg- till 

högohmigt. I de fall den högsta jordslutningsströmmen skall beräknas, antas 

jordslutningsresistansen vara 0, vilket kallas för ett stumt jordfel. Vid ett enpoligt 

jordfel skall felet bortkopplas inom 2 eller 5 sekunder för ett spoljordat system med 

begränsad jordslutningsström1. Vid användning av den kortare frånkopplingstiden 

tillåts en något högre spänningssättning av utsatt del jämfört med om den längre 

frånkopplingstiden används. 

Det karakteristiska för ett jordfel är att det är asymmetriskt, vilket innebär att faserna 

beter sig olika. I och med detta kan inte längre systemet beskrivas genom en 

enfasekvivalent. För att lösa problemet beskrivs det asymmetriska systemet av 

symmetriska komponenter eller sekvenskomponenter som de också kallas. Dessa är 

kända som plus- minus- och nollföljdskomponenter, se Figur 3.1. Namnen relaterar till 

komponenternas rotationsriktning, som figuren visar är plus- och minusföljden 

symmetriska med 120o fasvinkel mellan faserna fast med olika rotationsriktningar eller 

fasföljd, medan nollföljden har samma fasföljd. 

 

 

Figur 3.1 Visardiagram för Plus-(t.h), Minus-(m) och Nollföljdskomponenter(t.v) 

 

Som tidigare beskrivits i kapitel 2 är driftskapacitansen högre för kablar än för 

luftledningar. Den kapacitiva tomgångsströmmen är direkt beroende av bland annat 

spänningsnivå och ledningslängd enligt formel 3.1 där c är driftskapacitansen per fas 

och km. Hög kapacitiv ström uppstår därför främst vid långa kabeldragningar, 

alternativt för stationer med många utgående fack. Den kapacitiva strömmen är inte 

jämt fördelad över ledningen utan är högst vid inmatningspunkten och avtar för att bli 

noll vid slutet på ledningen4.  

𝐼𝑐 =  𝜔 ∙ 𝑐 ∙ 𝑈𝑓  A/km      (3.1) 

Vid en stum jordslutning i en fas kommer potentialen för denna fas att anta 

jordpotential, se figur 3.210. Spänningen i de friska faserna kommer då att öka, relativt 

nivån i den felande fasen. Som man kan se i figuren antar båda friska faserna en 

huvudspänningsnivå till jord. Nollpunkten kommer här att anta fasspänning. Till höger 

i bilden visas även felströmmarna. Den kapacitiva strömmen från respektive fas ligger 
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90o efter spänningen för samma fas, den resulterande kapacitiva jordfel-strömmen 

ligger 90o efter nollpunktsspänningen. 

 

Figur 3.2 Visardiagram på nollpunktsspännings-förändring(t.v) och 

felströmmar(t.h) 

 

Om jordfelet inte är stumt utan sker över ett visst motstånd kan nollpunktens potential 

beräknas genom formel 3.2 vilket är en spänningsdelning mellan jordfelets 

övergångsresistans och nollpunktsutrustningen givet att övriga impedanser i nätet kan 

försummas. 

𝑈0 = 𝑈𝑓
𝑍0

𝑍0+𝑅𝑓
   V       (3.2) 

Här inses att om felresistansen är mycket större än nollpunktsutrustningens kommer 

nollpunktsspänningens potential att vara 0. Detta är givetvis önskvärt vid normal drift 

utan fel, men kan skapa problem med att upptäcka högohmiga jordslutningar då 

skydden är beroende av en viss frigivningsspänning för att aktiveras. 

Vid en jordslutning kommer de friska fasernas kapacitanser att urladdas. Strömmarna 

sluter sig via jordfelet till den felbehäftade fasen och skapar på så sätt den kapacitiva 

felströmmen Icjf. Varje lednings kapacitiva felström blir på grund av spännings-

höjningen högre än den kapacitiva strömmen vid felfri drift. Höjningen av felströmmen 

är direkt proportionell mot spänningshöjningen. Eftersom den kapacitiva kopplingen 

mot jord i den felande fasen blir kortsluten, kommer denna ej att medverka till den 

totala kapacitiva jordfelsströmmen. Vid jordfel i fasen L3 blir alltså den kapacitiva 

felströmmen för enledarkablar: 

𝐼𝑐𝑗𝑓 = 𝐼𝑐𝑗𝐿1 + 𝐼𝑐𝑗𝐿2  A       (3.3) 

Vid ett stumt jordfel blir varje lednings jordfelsström enligt formel 3.4. 

𝐼𝑐𝑗𝐿1 = 𝐼𝑐𝑗𝐿2 = √3𝐼𝑐 A        (3.4) 

Genom att granska figur 3.2 inses att den kapacitiva jordfelsströmmen vid stumt jordfel 

blir enligt formel 3.5 då det är 30o mellan de båda ledningarnas kapacitiva bidrag och 

den resulterande jordfelströmmen. 

𝐼𝑐𝑗𝑓 = 3𝐼𝑐  A             (3.5) 

När trefaskabel med gemensam skärm används blir jordfelströmmen enligt formel 3.64 

där komponenterna är hämtade från kapitel 2.1. 
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𝐼𝑐𝑗𝑓 = 3 ∙ 𝑈𝑓 ∙ 𝜔 ∙ 𝐶1 ∙ 10−3  A/km     (3.6) 

Här inses att strömmarna kan bli väldigt stora vid långa kablar vilket medför en önskan 

om att kunna reducera denna ström. Detta kan åstadkommas genom att placera en spole 

i nollpunkten enligt avsnitt 2.3.5. Vid ett jordfel producerar spolen en induktiv ström 

som kompenserar nätets kapacitiva ström. För att undvika att systemet hamnar i 

resonans ställs inte spolen in på att kompensera hela nätets kapacitiva ström. Spolen 

snedställs något, antingen producerar den lite mindre än motsvarande kapacitans för 

nätet, detta kallas underkompensering, eller producerar spolen mer än nätet vilket leder 

till att totalströmmen blir något induktiv, detta kallas överkompensering. Detta 

åskådliggörs i figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Under-(t.h) respektive Överkompensering(t.v) 

 

Storleken på den induktiva kompenseringsströmmen beror på spänningsfallet över 

spolen. Vid ett fullt utvecklat jordfel, dvs när nollpunkten har antagit fasspänning, 

kommer spolen leverera sin maximala ström. Denna ström passerar transformatorn och 

skapar ett spänningsfall över dess nollföljdsreaktans. Om transformatorn har hög 

reaktiv impedans i jämförelse med spolen kommer en spänningsdelning ske mellan 

dessa vilket sänker storleken på kompenseringsströmmen. Detta i sin tur ökar den 

spänningssättande jordfelsströmmen eftersom nätet nu inte kompenseras till fullo.  

Jordfelströmmen består även av en aktiv strömkomponent. Vid en stum jordslutning 

kan denna förenklat beräknas genom förhållandet mellan nollpunktsspänningen och 

nollpunktsmotståndets resistans enligt formel 3.71. 

𝐼𝑅0
=

𝑈0

𝑅0
   A            (3.7) 

Denna beräkningsmetod bygger på ideala komponenter och är sällan tillämpbar i 

praktiken. Vid korta kablar kan man försumma ledningarnas serieimpedans, men vid 

längre sträcker blir impedansen stor och ej försumbar. Impedansen i ledningarna vrider 

den kapacitiva jordfelströmmen så att den till viss del även består av en aktiv 

komponent. Denna går ej att kompensera bort och gör att den aktiva strömmen ej är 

konstant oavsett var i nätet jordslutningen sker11.  

Petersenspolen är ingen ideal komponent vilket innebär att förluster kommer uppstå 

där en aktiv strömkomponent läggs till den av nollpunktsmotståndet skapade 
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komponenten. Detta måste tas med i beräkningarna för nät med stark kapacitiv 

koppling mot jord där en stor kompenseringsström behövs.  

 

Ett annat sätt att beräkna jordfelströmmar är via nollföljdseffekt12. Vid ett jordfel 

kommer nollföljdsström att gå i kabeln, när detta händer uppstår nollföljdseffekt på 

grund av kabelns impedans. Ur denna effekt kan det resistiva strömbidraget beräknas. 

Varje utgående lednings nollföljdseffekt kan beräknas enligt formel 3.8, där I0 

motsvarar en tredjedel av den utgående ledningens totala kapacitiva strömbidrag och 

R0 är ledningens nollföljdsresistans per fas. 

𝑃0 = 𝐼0
2 ∙ 𝑅0  W      (3.8) 

För att beräkna nollföljdseffekten för en transformator eller reaktor används samma 

formel förutom att den totala nollföljdsströmmen används, alltså multipliceras I0 med 

3. R0 blir i detta fall transformatorns eller reaktorn nollföljdsresistans per fas.  

Vid beräkning av nollföljdseffekt för ett nollpunktsmotstånd används formel 3.9. R0 är 

nollpunkmotståndets resistans multiplicerat med tre. Av formeln framgår att den 

resistiva ström som nollpunktmotståndet producerar är starkt kopplat till 

spänningsfallet över den. Spolen och motståndet sitter parallellt och har därför samma 

spänningsfall över sig. Spänningsdelning kommer att ske mellan spolens- och 

transformatorns nollföljdsimpedans. En lägre spänning över motståndet ger således en 

lägre resistiv strömkomponent. 

𝑃0 = 3 ∙
𝑈0

2

𝑅0
    W          (3.9) 

Den resistiva strömmen från nollpunktmotståndet är givetvis känd på förhand varför 

formeln knappast behöver användas i praktiken men är med för att öka förståelsen.  

Nollföljdseffekterna kan sedan adderas varpå den resulterande aktiva 

strömkomponenten kan beräknas genom formel 3.10. 

𝐼𝑅𝑓
=

𝑃0𝑡𝑜𝑡

𝑈𝑓
   A                  (3.10) 

 

Vid flera utgående ledningar kommer varje ledning att bidra till den totala kapacitiva 

felströmmen. Detta illustreras i figur 3.4 nedan. Genom transformatorn flyter den 

induktiva kompenseringsströmmen och den aktiva ström från nollpunktsresistorn. I 

felstället i ett totalt kompenserat system är den reaktiva strömmen helt kompenserad. 

Felströmmen består endast av en aktiv komponent vars storlek motsvarar nollpunkts-

resistorns förinställda värde plus diverse aktiva tilläggsströmmar.  
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Figur 3.4 Strömvägar i ett totalt kompenserat nät och ideala komponenter 

 

I det fall då systemet består av markkabel, är spoljordat samt har följelina delas 

returströmmen vid ett jordfel upp i skärm, följelina och jorden. Vilken väg strömmen 

väljer beror på förhållandet mellan impedanserna i skärm och följelina samt mark-

resistiviteten. 
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4 Medföljande jordlina 

Dimensioneringen av jordlinan beror på ett antal aspekter där den termiska aspekten 

särskilt bör betraktas för att undvika materiella skador. De termiska aspekter som 

undersökts är en- och tvåpolig jordslutning. Andra aspekter som kan vara av intresse är 

hur dimensionen påverkar jordtagsvärdet samt till viss del den mekaniska hållfastheten. 

Dessa behandlas i följande avsnitt med en något fördjupad del inom det termiska 

området. Den kabelarea som normalt sett används i Vattenfalls nät är AXAL 240/50 

eller 150/35 i stadsnät och AXAL 95/35 i landsbygdsnät. Vid användande av kabeldata 

i beräkningar kommer dessa kablar användas där information hämtas från 

kabeltillverkarens datablad13. I beräkningarna används jordlina från Nexan14 eller 

Elnu21. 

  

4.1 Jordlinans inverkan på jordtagsvärdet 

Ett av jordlinans funktionsområden är att sänka jordtagsresistansen. Eftersom jordlinan 

inte har något plasthölje utan ligger direkt mot marken kommer denna att fungera på 

samma sätt som ett ytjordtag bestående av endast en lång radial. Linan har en 

kontinuerlig koppling mot jord, detta visualiseras i figur 4.1.  

 

Figur 4.1 Modell av jordlinans bidrag till jordtagsvärdet 

 

För att beräkna jordtagsresistansen för en horisontellt förlagd flertrådig ledare kan 

formel 4.1 användas9. Där ρE är markresistiviteten i Ωm, L är ledningens längd i meter 

och d motsvarar den flertrådiga ledarens diameter i meter. Resultatet blir jordlinans 

jordtagsvärde där linans resistans har försummats. Detta är acceptabelt på avstånd upp 

till 3km15. 

𝑅𝐸𝐵 =
𝜌𝐸

𝜋𝐿
 ln

2𝐿

𝑑
  Ω     (4.1) 

Formeln försummar spänningssättningen av jordlinan samt bygger på en homogen 

markresistivitet vilket dock sällan är fallet i verkligheten. Men för de 

jämförelseberäkningar mellan olika dimensioner som skall göras duger förenklingen.  

Figuren nedan visar hur jordtagsresistansen förändras beroende på kabelarea, för 

ledningslängder upp till 1,6 km samt markresistivitet från 200-2500 Ωm. 
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Figur 4.2 Jordtagsresistansen i förhållande till ledningslängden 

 

Genom att betrakta figuren inses att den största inverkan på jordtagsresistansen är 

markresistiviteten. Arean har en marginell inverkan på jordtagsvärdet, särskilt vid lägre 

markresistivitet. Ingen relevant skillnad finns mellan dimensionerna vid olika 

markresistiviteter. Ledningens längd påverkar inte jordtagsvärdet i absoluta tal för olika 

dimensioner. Det innebär att den procentuella ökningen i jordtagresistans vid val av 

mindre dimension på följelinan har mindre betydelse vid längre ledningslängder.  

 

Vid högre markresistivitet blir jordtagsresistansen högre. Figur 4.3 visar 4000 och 

10 000 Ωm för samma ledningslängd. Vid 10 000 Ωm är jordtagsresistansen ca 40 Ω 

vid 1 km kabellängd. 

 

Figur 4.3 Jordtagsresistans för ledare vid markresistivitet 4000 och 10 000 Ωm 

 

När följelinans sträcka ökar blir jordtagsresistansen låg även vid hög markresistivitet. 

Om linan egenresistans försummas kan det resulterande jordtagsvärdet bli enligt figur 

4.4. Vid tillämpning av tumregeln där maximalt 3 km utbredning tillåts för att 

försumma ledarens egenimpedans räcker 6 utgående grupper med 1,5 km vardera för 
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att uppnå 5 Ω jordtagsvärde bara från de medföljande jordlinorna vid en 

markresistivitet på 10 000 Ωm. 

 

Figur 4.4 Jordtagsresistans för ledare vid markresistivitet 10 000 och 20 000 Ωm 

 

Som framgår ur figurerna varierar jordtagsresistansen mellan 1 Ω och 6 Ω för 

markresistiviteter mellan 200 och 1500 Ωm vid 1km ledningslängd. Detta är i sig självt 

nog för att uppfylla de krav på jordning som ställs på de flesta anläggningar i 

mellanspänningsnätet15. Om däremot markresistiviteten är högre, exempelvis under 

vinterhalvåret kan jordtagningsresistansen bli betydligt högre beroende på 

markresistiviteten. Om ledningslängden är kortare blir dessutom effekten större. En 

lång ledning blir på motsvarande sett tåligare för förändringar i markresistiviteten. I 

figur 4.4 ses en ledning på upp till 2 mil och med markresistiviteten 10 000 Ωm har 

endast drygt 2 Ω jordtagsresistans. Detta innebär att vid större sammankopplade nät 

bidrar följelinan till en mycket låg jordtagsresistans för systemet. Vid längre 

ledningslängder får dessutom dimensionen på följelinan ännu mindre betydelse för 

jordtagsresistansen. 

 

Det resulterande jordtaget kan enligt EBR beräknas med formel 4.2. Denna utgår ifrån 

att resistansen i ledarna försummas vilket är acceptabelt när utbredningen är mindre än 

3km15. 

𝑅𝑟𝑒𝑠 =
1

1

𝑅1
+

1

𝑅2
+

1

𝑅3
+⋯

1

𝑅𝑛

  Ω    (4.2) 

För att ta med resistanserna i jordlina och skärm kan en kopplingsmodell över 

förbindelserna mellan två stationer med jordlina och skärm se ut enligt figur 4.5. Den 

medföljande jordlinan modelleras med en pi modell. Rs är skärmens resistans, Rjt1 och 

Rjt2 är de två stationernas jordtag. Här har alltså jordlinans kontinuerliga koppling mot 

jord förenklats till att vara ett jordtag i mitten av ledningen med halva 

ledningsresistansen före och halva efter jordtaget. Stationernas jordtag beräknas vara 

10Ω per station. Här är inte heller någon spänningssättning efter jordlinan medräknad 

vilket gör modellens resultat något grovt. 
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Figur 4.5 Modell av det resulterande jordtagsvärdet för två stationer 

 

Figur 4.6 visar resultatet av beräkningen. I motsats mot de tidigare beräkningarna av 

enbart den medföljande jordlinans jordtagsvärde ses i figuren att jordlinans dimension 

har störst betydelse vid längre avstånd mellan stationerna.  

 

Figur 4.6 Resulterande jordtagsvärde för två stationer med visst avstånd emellan 

och markresistivitet på 2500 Ω∙m 

Beräkningarna är gjorda med en markresistivitet på 2500 Ω∙m. Jordlinan bidrar alltså 

kraftigt till att sänka det resulterande jordtagsvärdet. Vid markresistivitet på 10 000 

Ω∙m ser det resulterande jordtagsvärdet ut enligt figur 4.7. 

 

Figur 4.7 Resulterande jordtagsvärde för två stationer med ett visst avstånd 

emellan och markresistivitet på 10 000 Ω∙m 

I detta fall sänker inte jordlinan det resulterande jordtagsvärdet i lika stor utsträckning 

som vid lägre markresistivitet.  
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4.2 Jordlinans termiska begränsningar 

Vid normal drift flyter ingen ström i jordlinan. Vid ett fel där en eller två faser kommer 

i kontakt med jord fungerar jordlinan som återledare tillsammans med skärm och jord.  

Jordlinan läggs med fördel kloss mot kabeln för att få en så låg nollföljdsresistans som 

möjligt16. Detta innebär dock en snävare begränsning gällande tillåten uppvärmning av 

jordlinan eftersom den inte får skada isoleringen på kabeln. Jordlinan i sig klarar 

temperaturer upp emot 370o innan det finns risk för skador14. En mellanspänningskabel 

har ofta ett ytskikt av PEX, PVC eller PE (Polyeten/etenplast). PE plast har en 

smälttemperatur på ca 130oC vilket begränsar möjligheten för följelinan att belastas 

med stora strömmar. 

 

Vid ett jordfel går en ström genom följelinan, denna ström kommer genom ledningens 

resistans att skapa förluster i linan vilket leder till uppvärmning. Hur mycket 

temperaturen höjs beror på ett antal faktorer, dessa är bland annat linans resistans, 

storlek på felströmmen som går genom linan och tid innan bortkoppling. Temperaturen 

stiger med kvadraten på felströmmen vilket gör denna faktor betydande. För att beräkna 

möjlig storlek på felströmmen utan att överskrida den maximala ledartemperaturen kan 

formel 4.3 användas3. Där A är arean i mm2, t är frånkopplingstiden i sekunder, K är en 

materialkonstant som är 226 för koppar, β är den inverterade temperaturkoefficienten 

vid 0oC, för koppar är denna 234,5, Θi är begynnelsetemperaturen vilket sätts till 20oC. 

Θf är sluttemperaturen som sätts till 130oC. Denna formel är en något förenklad variant 

då den ej tar hänsyn till avkylning vilket dock är acceptabelt vid jordfel eftersom 

bortkoppling sker relativt snabbt. 

I =
𝐴∗𝐾

√
𝑡

ln (Θf +β )/(Θi+β) 

  A    (4.3) 

I figur 4.8 ses den maximala ström som tillåts innan temperaturen överstiger 130oC. 

Bortkopplingstiden varieras mellan 0 – 5 sekunder. 

 

Figur 4.8 Maximal ström i följelinan där sluttemperaturen blir 130oC 

 

Figuren visar  att den högsta möjliga strömmen är betydligt lägre vid klenare 

dimensioner. Detta framförallt vid kortare frånkopplingstider. 

De fel som undersöks i denna rapport är enpolig jordslutning och tvåfasig kortslutning 
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med jordberöring, dessa behandlas i följande avsnitt. 

4.2.1 Enpolig jordslutning 

Vid enfasigt jordfel i ett impedansjordat system kan riktade jordfelsskydd eller 

nollpunktsspänningsskydd i transformatorstationen användas för bortkoppling. Som 

beskrivits i tidigare avsnitt är jordfelströmmen här relativt låg, vilket innebär att 

bortkopplingstiden kan vara upp till 5 sekunder. Beroende på storleken av den centrala 

kompenseringen och utvecklingsgraden av felet, kommer en reaktiv och resistiv ström 

att flyta till felstället. Återledarna bör därför klara den maximala centralkompenserade 

strömmen samt den resistiva strömkomponenten i 5 sekunder.  

Enligt Vattenfalls rekommendationer bör varje utledning planeras att vara 20-30A 

underkompenserad17. Anledningen till detta är att förlusterna i den utlokaliserade 

kompenseringsspolen bidrar med en aktiv strömkomponent som är större än den aktiva 

strömkomponent som uppkommer genom vinkelvridning i ledningen. Den resistiva 

strömkomponenten önskas hållas så låg som möjligt på grund av kravet med maximal 

spänningssättande jordfelsström. Denna uppgår som högst till ett tiotal ampere i ett 

korrekt planerat nät.  

Figur 4.8 visar att 16 mm2 följelina klarar 1000 A i 5 sekunder innan ledartemperaturen 

överstiger 130oC. Antag att hela kompenseringsströmmen går i följelinan skulle en 

station med upp till 40 utledningar klara sig med en 16 mm2 följelina ur denna aspekt, 

givet att Vattenfalls riktlinjer angående utlokaliserad kompensering följs. Central 

kompensering i närheten av 1000 A är ej rimligt då problem kan uppträda redan vid 

200 A central kompensering7 beroende på transformatortyp. Detta bedöms således ej 

vara den begränsande faktorn. 

4.2.2 Tvåfasigt jordfel 

Ett tvåfasigt jordfel, som även kan benämnas tvåfasig kortslutning med jordberöring, 

innebär att två faser kommer i kontakt med jord. Detta är ett vanligt jordfel som 

uppkommer på grund av att det först sker en enpolig jordslutning vilket höjer 

spänningen i de friska faserna som beskrivits i avsnitt 3. Vid exempelvis åldrad 

isolering kan den förhöjda spänningsnivån tända ytterligare ett jordfel i en av de 

tidigare friska faserna. Den högsta strömmen uppkommer då felen inträffar i närheten 

av varandra, strömmen kan då bli densamma som vid en kortslutning mellan två faser9 

vilket kan beräknas enligt formel 4.410. 

𝐼𝑘2
=

𝑈ℎ

2∙𝑍𝑘
  A                (4.4) 

Den högsta ström som en ledning kan utsättas för i ett spoljordat system är en trefasig 

kortslutningsström. Denna är således den högsta begränsande faktorn vid 

dimensionering utifrån kortslutningsström. Förhållandet mellan den två- och trefasiga 

kortslutningsströmmen kan beräknas på följande sätt10.  

𝐼𝑘2

𝐼𝑘3

=
√3∙𝑈𝑓

2∙𝑍𝑘
∙

𝑍𝑘

𝑈𝑓
=

√3

2
≈ 0,87                  (4.5) 

Givet att skärmen och följelinans förbindelser är intakta kommer strömmen att delas 

mellan dessa. Hur stor uppdelningen blir beror på var felen inträffar. Vid tillämpning 

av vanlig strömdelning inses att vid fel i början och slutet av ledningen kommer, givet 

att skärm och jordlina har liknande dimension, halva felströmmen gå i skärmen och 

halva i följelinan. Om felen inträffar närmare varandra kommer en större del av 
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strömmen gå i skärmen på grund av att den återledningen blir lågohmig i jämförelse 

med jordlinan. 

Vid dimensionering används den högsta möjliga strömmen varpå den tvåfasiga 

kortslutningsströmmen kommer att utgöra den dimensionerande. Ett rimligt antagande 

kan vara att skärm och jordlina tillsammans bör klara den tvåfasiga 

kortslutningsströmmen.  

Vid tvåfasiga kortslutningar används kortslutningsskyddet i transformatorstationen. 

Utlösningstiden på skyddet kan ställas in med tidsfördröjning beroende på önskan om 

upprätthållen selektivitet i nätet. Selektiviteten byggs upp genom att skyddet längst ut 

i en ledningsradial ställs momentant, högre upp i nätet sätts skydden med en 

tidsfördröjd utlösning. Detta görs för att undvika att skydd högre upp i nätet löser vid 

fel långt ut på ledningen och på så sätt kopplar bort en större del av nätet än nödvändigt. 

I följande beräkningar används 1 sekunds bortkopplingstid. 

 

Fördelning 

Vid ett tvåfasigt jordfel kommer strömmen att gå dels via faserna men även via skärm 

och jordlina. Hur strömmen fördelar sig mellan dessa beror på ledarnas impedans. Den 

maximala ström som går i respektive återledare kan beräknas genom att ställa upp ett 

impedansförhållande. För att förenkla beräkningarna så kommer jordlinans 

kontinuerliga koppling mot jord att försummas och återledningen kommer endast att 

beräknas gå i jordlina och skärm. Detta skulle kunna vara fallet vid hög mark-

resistivitet.  

För att beräkna reaktansen mellan kabeln och följelinan/skärmen kan formel 2.1 

modifieras något18. Där a är avståndet mellan kabel och jordlina, rj är medelradien för 

jordlinan och rk är kabelradien. 

𝑋 = 𝜔𝐿 = 𝜔
0,05+0,2 ln

𝑎2

𝑟𝑗𝑟𝑘

1000
  Ω/m         (4.6) 

 

Impedanser för kabel och skärm hämtas från datablad13.  

För att beräkna den maximala ström som går i följelinan används impedanskvot vilket 

framgår av formel 4.719, där Rs är skärmresistansen, Rjl är resistansen i jordlinan och 

Rk är kabelns resistans. Eftersom all retur beräknas fördelas mellan skärm och jordlina 

kommer impedansförhållandena dessa emellan avgöra hur stor del av strömmen som 

går i respektive ledare.  

𝐼𝑗𝑙

𝐼𝑘
=

𝑅𝑠

√(𝑅𝑠+𝑅𝑗𝑙+𝑅𝑘)
2

+𝑋2

          (4.7) 

Nedan ses en tabell där andelen av total ström som går i följelinan framgår. Detta 

förutsätter att såväl skärm som följelinan är intakta. Vid avbrott på skärmen kommer 

hela strömmen tvingas att gå genom följelinan. 

 

 

Tabell 4.1  Maximala andel av felströmmen som går i följelinan 
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Andel av total felström i följelinan  

    

 3x95/35 3x150/35 3x240/50 

16 0,35 0,37 0,32 

25 0,43 0,46 0,41 

35 0,48 0,52 0,47 

50 0,53 0,58 0,54 

 

Uppvärmning 

Uppvärmningen av jordlinan beror på hur stor andel av den totala felströmmen som går 

genom den. Genom att använda den beräknade maximala strömmen framtagen i tabell 

4.1 kan en maximal tillåten Ik2 ström beräknas. Högsta rekommenderade temperaturen 

på en kopparledare är 370oC vilket motsvarar ett strömvärde på 200 A/mm2. Detta ger 

följande tillåtna  felströmmar i följelinan. 

 

Tabell 4.2 Högsta Ik2 ström för att ej överstiga 370oC 

Högsta Ik2 ström [kA] för 370oC 

    

 3x95/35 3x150/35 3x240/50 

16 9,1 8,6 10,0 

25 11,6 10,9 12,2 

35 14,6 13,5 14,9 

50 18,9 17,2 18,5 

 

Om 130oC används som högsta sluttemperatur fås genom att granska figur 4.7 den 

högsta strömtätheten för en sekund till 137 A/mm2. Den högsta felström som kan 

tillåtas för att undvika skador på kabelhöljet framgår av tabellen nedan. Genom att 

jämföra tabellerna inses att den maximala felströmmen är starkt begränsad när den 

tillåtna maxtemperaturen för jordledaren sänks från 370 till 130oC. 

 

Tabell 4.3  Högsta Ik2 ström för att ej överstiga 130oC 

Högsta Ik2 ström [kA] för 130oC 

    

 3x95/35 3x150/35 3x240/50 

16 6,3 5,9 6,9 

25 8,0 7,4 8,4 

35 10,0 9,2 10,2 

50 12,9 11,8 12,7 

 

 

 

Dämpning 
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På grund av impedans i ledarna kommer det ske en dämpning av 

kortslutningsströmmen utefter ledningen. I figur 4.9 och 4.10 ses dämpningen för 10 

kV respektive 24 kV vid tre olika kabelareor för sträckor upp till 5 km. Beräkningen är 

gjord på en kabel, vid flera parallella kablar som förläggs för att öka 

överföringskapaciteten kommer dämpningen att bli mindre. Som framgår av bilderna 

blir dämpningen betydligt större i ett 10 kV nät jämfört med ett nät på 24 kV. En klenare 

dimension på matarkabeln ger även en starkare dämpning. 

 

Figur 4.9 Dämpning av tvåfasig kortslutningsström i 10 kV nät med 16 kA Ik3 

 

 

Figur 4.10 Dämpning av tvåfasig kortslutningsström i 20 kV nät med 16 kA Ik3 
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Detta innebär att den maximala Ik2 strömmen som fördelas mellan skärm och jordlina 

kommer att avta utefter ledningen. Den högsta strömmen uppkommer således nära den 

matande stationen. Åter-/ mellanledningsimpedansen har här försummats för att 

förenkla beräkningsmodellerna, vilket gör att strömvärdena blir något höga. 

 

Dimension  

I det fallet då varje utgående kabelfack har en egen följelina kan erforderlig dimension 

beräknas enligt följande. 

Genom att jämföra den högsta tillåta ström som kan gå i jordlinan innan en viss 

ledartemperatur uppnås (Figur 4.9-10) med andelen av den totala felströmmen som går 

i jordlinan (Tabell 4.3), kan de areor på jordlinan som erfordras för att klara en viss 

felström beräknas. Figurerna nedan visar längdintervall för olika dimensioner på 

följelinan som bör användas under ett visst avstånd från matande station vid 10 kV 

respektive 24 kV för 16 kA och 20 kA Ik3 ström. Följande beräkningar gäller vid 

förläggning av en enkel kabelradial. Förläggs två eller fler kablar parallellt från samma 

fack kommer intervallen i nedanstående tabeller att ökas i och med att dämpningen 

minskar. 

 

 

Figur 4.11 Rekommenderad sträcka [km] där respektive dimension på jordlinan 

kan användas vid 10 kV systemspänning och 16 kA Ik3 med 

sluttemperatur 130(ö) respektive 370oC(u) på den medföljande 

jordlinan. 
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Figur 4.12 Rekommenderad sträcka [m] där respektive dimension på jordlinan kan 

användas vid 10 kV systemspänning och 20 kA Ik3 med sluttemperatur 

130(ö) respektive 370oC(u) på den medföljande jordlinan. 

 

 

Figur 4.13 Rekommenderad sträcka [m] där respektive dimension på jordlinan kan 

användas vid 24 kV systemspänning och 16 kA Ik3 med sluttemperatur 

130(ö) respektive 370oC(u) på den medföljande jordlinan. 
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Figur 4.14 Rekommenderad sträcka [m] där respektive dimension på jordlinan kan 

användas vid 24 kV systemspänning och 20 kA Ik3 med sluttemperatur 

130(ö) respektive 370oC(u) på den medföljande jordlinan. 

 

Vid granskning av figurerna inses att högre kortslutningseffekt samt en högre 

spänningsnivå, som minskar dämpningen utefter ledningen, medför att en kraftigare 

följelina behöver användas en längre sträcka ut från stationen.  

4.2.3 Samförläggning 

En av frågeställningarna gällde huruvida man vid samförläggning av kablar kunde 

bruka samma följelina och vilken dimension denna behöver. Exempel på enskild och 

samförläggning ses i figur 4.15.  

 

Figur 4.15 Exempel på station där varje ledning har egen följelina(t.v) och vid 

samförläggning där ett flertal ledare delar på samma följelina(t.h) 
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Den maximala kortslutningsströmmen på skenan i en fördelningsstation planeras ofta 

till att inte överstiga 16 kA, eller i undantagsfall 20 kA. Överliggande nät och 

transformatorns impedanser begränsar den maximala kortslutningsströmmen till 

önskad nivå. Detta innebär att oavsett hur kablarna är förlaggda och hur 

kortslutningarna inträffar kan inte transformatorn leverera en större ström än 16/20 kA. 

Om jordlinan dimensioneras för att tillsammans med skärmen klara en full Ik2 ström 

behöver ingen skillnad göras mellan om kablarna förläggs enskilt eller i samma 

kabelgrav ur denna aspekt.  

 

 

4.3 Jordlinans mekaniska begränsningar 

De mekaniska påfrestningar följelinan utsätts för sker dels direkt vid förläggning dels 

av elektriska krafter samt av korrosion. Begränsade efterforskningar har kunnat göras 

på detta ämne. Draghållfastheten för en tvinnad flertrådig kopparkabel beror till stor 

del på vilken legering som använts vid framställningen där man bland annat skiljer 

mellan hård och mjuk kopparlina14. 

 

Korrosion  

Metall som befinner sig i mark utsätts för korrosion. Exempelvis kan elektrolytiska 

strömmar mellan metall och mark med hög fuktighet eller högt pH värde vara en faktor 

som skapar korrosion. Materialtypen avgör motståndskraften.  

Enligt SS 421 01 01 är minimiarea för jordledare av koppar med avseende på bland 

annat korrosion 25 mm2. 16 mm2 kan användas där risken för korrosion och mekaniska 

skada är utomordentligt liten. 

 

Elektromekaniska krafter  

Två parallella strömförande ledare påverkar varandra med en viss kraft. Hur stor denna 

kraft är beror bland annat på avståndet mellan ledarna och strömstyrkan. Vid en tvåfasig 

kortslutning delas strömmen upp mellan skärm och jordlina som behandlats i avsnitt 

4.3. Den högsta strömmen uppstår närmast den matande stationen och uppgår enligt 

formel 4.4 vid 16 kA Ik3 till ca 14 kA Ik2 och vid 20 kA Ik3 till 17,3 kA Ik2.  

Stötströmmen uppstår i ett initialt skede vid en kortslutning. Storleken på denna beror 

på när i sinuskurvan kortslutningen inträffar. Vid dimensionering för spänningsnivåer 

>1000V som inte ligger i direkt anslutning till en generator används en stötström som 

är två och en halv gånger den trefasiga kortslutningsströmmen10 enligt formeln nedan.  

𝐼𝑠 = 2,5𝐼𝑘3  A         (4.8) 

För att beräkna vilken kraftpåverkan som hamnar på jordlinan kan man beräkna denna 

som ett enfassystem. Kraften per meter beräknas enligt formel 4.920, där d är avståndet 

mellan centrum på jordlinan och centrum på ledaren. Detta gör att förläggningen starkt 

påverkar resultatet. Vid beräkningarna nedan antas att jordlinan ligger kloss mot kabeln 

vilket inducerar högst kraftpåkänning och är således det dimensionerande fallet. 



31 

𝐹 =
0,2

𝑑
𝐼𝑠

2  N      (4.9) 

I tabellerna nedan visas vilken kraft som påverkar jordlinan och vilken hållfasthet den 

innehar. Hållfastheten är starkt kopplad till om jordlinan är av hård eller mjuk variant. 

Nedan används Elnu´s jordlina14 vars draghållfasthet ligger mellan de hårda och 

mjuka varianterna. Tabellerna tar dels upp fallet med trasig skärm, där hela strömmen 

passerar via jordlinan, men även den maximala andel av strömmen som passerar 

genom jordlinan vid hel skärm och som presenterades i tabell 4.1.  

 

Tabell 4.4 Kraftverkan på jordlinan vid tvåfasigt jordfel vid 16 kA Ik3 och 95 mm2  

Jordlina 
dimension 

[mm2] 

Max 
hållfasthet 

jordlina 
[kN] 

Påverkan 
hela Ik2 

[kN] 

Påverkan 
reducerad 

Ik2 [kN] 

16 - 9,3 1,1 

25 5,3 9,1 1,7 

35 7,4 8,9 2,1 

50 10,5 8,7 2,5 

 

 

 

Tabell 4.5 Kraftverkan på jordlinan vid tvåfasigt jordfel vid 16 kA Ik3 och 150 

mm2  

Jordlina 
dimension 

[mm2] 

Max 
hållfasthet 

jordlina 
[kN] 

Påverkan 
hela Ik2 

[kN] 

Påverkan 
reducerad 

Ik2 [kN] 

16 - 8,5 1,2 

25 5,3 8,3 1,8 

35 7,4 8,2 2,2 

50 10,5 8,0 2,7 

 

Tabell 4.6 Kraftverkan på jordlinan vid tvåfasigt jordfel vid 16 kA Ik3 och 240 

mm2  

Jordlina 
dimension 

[mm2] 

Max 
hållfasthet 

jordlina 
[kN] 

Påverkan 
hela Ik2 

[kN] 

Påverkan 
reducerad 

Ik2 [kN] 

16 - 7,4 0,8 

25 5,3 7,3 1,2 

35 7,4 7,2 1,6 

50 10,5 7,1 2,1 

 

 

Som man kan se av tabellerna så blir kraftpåverkan störst vid hela Ik2 strömmen för 95 
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mm2 kabel, medan den reducerade strömmen ger en maximal kraftpåverkan för 150 

mm2 kabel. Kraften vid reducerad ström ligger långt under de värden som de olika 

dimensionerna klarar och medför således inte några problem.  

När hela Ik2 strömmen tvingas gå genom jordlinan begränsas dock de två lägre 

dimensionerna till att använda 50mm2 medan det för 240 mm2 kabeln räcker med 35 

mm2 ur denna aspekt. Detta gäller närmast stationen, utefter ledningen dämpas 

kortslutningsströmmen på som beskrivits i avsnitt 4.2.2 vilket gör att den mekaniska 

kraftpåverkan avtar. 

 

4.4 Ekonomi 

Genom att tillämpa fördelning av dimension enligt kapitel 4.2.2 kan i vissa fall 

kostnaderna minska och i andra fall innebära ökade kostnader. Medföljande jordlina 

kan enligt kabeltillverkare ha ett meterpris enligt tabell 4.7. Endast material-kostnaden 

behandlas eftersom arbetskostnaderna är desamma oavsett dimension. Skarvningen 

mellan dimensionerna kan pressas ihop varför igen större materialkostnad tillkommer, 

dock kan en viss arbetskostnad tillkomma för skarvningen, denna är ej medräknad. 

 

Tabell 4.7 Kostnad per meter för olika dimensioner på den medföljande jordlinan 

Area 
Kostnad 
[kr/m] 

Cu16 13,3 

Cu25 15,45 

Cu35 22,3 

Cu50 30,6 

Cu95 48,5 
 

För en 10 kV ledning i landsbygd med 5 km kabel, antaget att kortslutningsströmmen 

på skenan är maximalt 16 kA, kan kostnaden se ut enligt följande. 

 

Tabell 4.8 Kostnad fördelad dimension kontra konstant bruk av endast en 

dimension för 3 km, 3x95, i landbygd. 

3x95 16kA 10kV 

 Möjlig metod Idag 

Dimension Längd [m] Kostnad [kr] Längd [m] Kostnad [kr] 

Cu16 3 700 49 210 0 0 

Cu25 500 7 725 5 000 77 250 

Cu35 400 8 920 0 0 

Cu50 400 12 240 0 0 

Cu70 0 0 0 0 

Summa: 5 000 78 095 5 000 77 250 

 

I fallet ovan innebär en förändring av dimensionen utefter ledningen en oförändrad 

kostnad. Samtidigt blir den medföljande jordlinan förstärkt närmast station och klarar 
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således de höga strömmar som kan uppkomma vid tvåfasig jordslutning utan att riskera 

att skada manteln på kabeln. 

Ett exempel där kostnaderna ökar är i tätbebyggt område med korta ledningar. I tabell 

4.9 ses kostnader för en 1,5 km lång ledning där spänningsnivån är 24 kV och 

kortslutningsströmmen på skenan är 16 kA. 

 

 

 

Tabell 4.9 Kostnad fördelad dimension kontra konstant bruk av endast en 

dimension för 1,5 km, 3x240, i tätbebyggt område. 

3x240 16kA 24kV 

 Möjlig metod Idag 

Dimension Längd [m] Kostnad [kr] Längd [m] Kostnad [kr] 

Cu16 0 0 0 0 

Cu25 0 0 0 0 

Cu35 0 0 1 500 33 450 

Cu50 1 000 30 600 0 0 

Cu70 500 24 250 0 0 

Summa: 1 500 54 850 1 500 33 450 

 

I detta fall blev metoden med ändring av dimension 20 000 kr dyrare än att endast hela 

vägen använda Cu35 lina. 

I relation till detta bör kostnaden för att byta ut en trasig kabel betänkas. Enligt P1-

katalogen är kostnaden nästan 1,7 miljoner kr för en 5 km lång 3x95 10 kV kabel på 

landsbygd, och för en 24 kV 3x240 kabel i tätort är kostanden för 1,5 km drygt 1,1 

miljoner kr. 
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5 Slutsats 

Syftet med arbetet var att se vilka dimensionerande aspekter som begränsar  

dimensionen på den medföljande jordlinan. Detta gäller framför allt ur mekanisk och 

termisk synvinkel. Endast en- och tvåpolig jordslutning har undersökt ur det termiska 

perspektivet. Vad som även kan vara av intresse är hur andra parametrar i nätet påverkas 

av användandet av olika dimensioner, därför studerades även det resulterande 

jordtagsvärdet. En initial tanke var att även studera hur nollföljds-impedansen var 

kopplad till dimensionen på följelinan, men på grund av tekniska bekymmer med 

simuleringsprogram kunde detta inte genomföras. I följande avsnitt dras slutsatser från 

respektive studieområde. De beräkningar som använts i detta arbete är av 

överslagskaraktär och utgår från det värsta scenariot. För exakta resultat bör 

simuleringsverktyg användas. Arbetet visar att den termiska aspekten är 

dimensionerande ner till 25mm2 eller 16mm2, beroende på markens benägenhet till 

korrosion, där den mekaniska aspekten blir dimensionerande. 

 

Jordtagsvärdet 

Enligt avsnitt 4.1 påverkar dimensionen på följelinan knappast det resulterande 

jordtagsvärdet nämnvärt på kortare sträckor. Däremot medför jordlinan en stor 

förbättring av det resulterande jordtagsvärdet jämfört med om sammankoppling av 

stationerna endast sker i skärmen. Vid längre sträckor och relativt låg markresistivitet 

blir enligt figur 4.6 det resulterande jordtagsvärdet mellan 10-20% bättre vid 

användandet av 50mm2 istället för 16mm2. Vid markresistiviteter upp emot 10 000 Ω∙m 

blir dock skillnaden försumbar. 

Om den medföljande jordlinan inte förläggs på frostfritt djup kan stora variationer i 

jordtagsvärde uppstå mellan årstiderna. Denna bidragande faktor till det resulterande 

jordtagsvärdet kan således vara säsongberoende. Figur 4.6 och 4.7 kan illustrera 

skillnader mellan årstider och för olika marktyper. I och med detta kan inte ett 

schablontillägg göras utan den medföljande jordlinan bör rimligtvis ses som en 

säkerhetsmarginal. Denna marginal blir dock stor om inte markresistiviteten är väldigt 

hög.  

Om jordlinans bidrag till det resulterande jordtagsvärdet skall vara med i beräkningen 

bör detta värde beräknas med en relativt hög markresistivitet för att utesluta risken för 

otillåten spänningssättning vintertid. Detta anses dock inte vara en dimensionerings-

faktor. 

 

Mekanisk hållfasthet 

Den mekaniska hållfastheten som betraktades i detta avsnitt var framförallt rörande de 

elektromekaniska krafter som uppstår vid en tvåfasig kortslutning. Så länge skärmens 

och jordlinans förbindelser är hela innebär detta inte några som helst problem ens för 

användandet av 16mm2 följelina. Om däremot dimensioneringen görs med 

utgångspunkt i att exempelvis skärmförbindelsen kan vara trasig blir däremot de lägre 

dimensionerna ej brukbara. Här finns dock ett frågetecken hur stor påfrestningen 

verkligen blir då jordlinan ligger i marken och stabiliseras av massorna runt den. 

Draghållfastheten skiljer sig även kraftigt mellan mjuk och hård jordlina vilket medför 

ytterligare en faktor. 

Detta område bör undersökas mer ingående, bland annat vilken påfrestning ledningarna 
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utsätts för vid de olika förläggningssätten. Även vilken betydelse dimensionen har för 

korrosion bör undersökas vidare.  

Enligt SS 421 01 014 skall en blank jordledare vara minst 25mm2, eller 16mm2 där 

risken för korrosion är liten, vilket kan vara dimensionerande längre ut i näten. 

 

Termisk hållfasthet 

Den termiska aspekten har legat i fokus för detta arbete. Här har en- och tvåpolig 

jordslutning betraktats.  

Den enpoliga jordslutningen har en väldigt låg felström på grund av de utlokaliserade 

kompenseringsspolarna som finns i nät med stark kapacitiv koppling. Ledningarna 

centralkompenseras normalt med 20-30A per ledning vilket medför att strömmarna blir 

mycket låga ur termisk synvinkel. Den enpoliga jordslutningen är enligt detta 

resonemang ingen begränsande faktor sett ur termisk synpunkt.  

Den tvåpoliga jordslutningen kan innebära betydligt större strömmar. Här anses den 

begränsande faktorn ligga när det kommer till termisk hållfasthet. En del av 

problematiken bygger på att kabelns hölje har en smälttemperatur på 130oC medan 

jordlinan i sig klarar temperaturer uppemot 370oC innan skador på ledaren uppstår. 

Detta problem uppstår endast i de situationer då följelinan ligger mot kabeln. Eftersom 

kabel och följelina förläggs samtidigt är sannorlikheten stor att jordlinan ligger mot 

höljet under vissa sträckor. En märklig detalj är att skärmen är godkänd för 

temperaturer upp emot 300oC vid PVC och något lägre vid PE mantel20 vilket är högre 

än skitets smält-temperatur.  

Uträkningarna som gjorts gäller radiella nät, vid omkoppling i nätet kan den del av 

ledningen som i normalfallet är långt från matande station hamna betydligt närmare en 

matande station och på så sätt behövs en grövre dimension på jordlinan användas även 

längre ut i nätet. 

 

Ekonomi 

Det direkta ekonomiska utfallet blir i de flesta fall negativt enligt avsnitt 4.4. Om 

jordlinan kan tillåtas komma upp i 370oC kan dock dimensionerna på jordlinan minskas 

och kostnaden för användande av detta system minskar. Men som även framgår i avsnitt 

4.4 kan skador på kablar bli väldigt dyra då förläggning av ny kabel ofta uppgår till 

över en miljon kr. 

 

Samförläggning 

Vid samförläggning av kablar från samma station behöver inte alla kablar ha egna 

medföljande jordlinor. Jordlinan behöver ej heller vara grövre jämfört med en för 

endast en ledning. Detta på grund av att dimensioneringen görs utifrån den maximala 

kortslutningsström som finns på skenan.  

Vid samförläggning och bruk av endast en jordlina kommer avståndet mellan jordlinan 

och vissa av kablarna att öka. Detta kommer att medföra en ökad nollföljdimpedans. 

Förändringen är logaritmisk vilket medför att störst förändring sker närmast kabeln. En 

förändring i avstånd från 0 till 0,5 meter ökar nollföljds-impedansen med 14% medan 

en förändring från 1 till 3 meter endast ökar 6%11. 
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Förslag till fortsatt arbete 

Möjlighet till ytterligare undersökning finns i om huruvida det är rimligt att 

dimensionera jordlinan efter den tvåfasiga kortslutningsströmmen. För att undersöka 

detta bör simuleringar utföras. 

En riskanalys rekommenderas att utföras där sannolikheten att ett fel som skapar dessa 

strömmar ställs i proportion till kostnaden att dimensionera upp jordlinorna.  

För att jordlinan skall ge önskad effekt är det vitalt att den är hel, den mekaniska 

aspekten på att använda 16 mm2 jordlina bör därför undersökas noggrannare innan den 

används. Det är främst motståndskraft mot korrosion som bör undersökas vilket även 

framhålls av SS 421 01 01. 

Förändringar i nollföljdsimpedansen som olika dimensioner på jordlinan medför kan 

även vara av intresse att undersökas vidare. 

En lösning på den termiska problematiken skulle kunna vara att vid förläggning 

säkerställa att jordlinan inte förläggs kloss mot kabeln. Exempelvis skulle jordlinan 

kunna förläggas en bit under kabeln för att dels skydda kabeln från uppvärmning, dels 

skydda jordlinan från avgrävning. Huruvida möjlighet finns att förlägga jordlinan 

djupare än kabeln kan vara av intresse att undersöka. Det som dock måste tas med i 

beräkningen är att nollföljdsresistansen ökar om jordlinan förläggs med ett avstånd från 

kabeln. 

En alternativ metod för att minska den termiska påfrestningen är att minska 

bortkopplingstiden, detta bör undersökas om det är möjligt utan att dra ned för mycket 

på driftsäkerheten. 
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