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Sammanfattning 

För att förbättra elleveransen till kund genomför Vattenfall Eldistribution AB en 

successiv kablifiering av mellanspänningsnätet. En effekt av denna kablifiering är att 

näten får förändrade systemegenskaper. Förändringen innebär att det vid ett jordfel 

skapas en oönskad resistiv strömkomponent (Ir) från ledningssystemet, vilket ger 

problem med de elsäkerhetskrav som ställs. En förutsättning för att hantera 

jordfelsströmmar i stora kabelnät är att Ir reduceras, för detta ändamål saknas idag väl 

fungerande tekniska lösningar. 

Detta arbete syftar till att genomföra en analys av systemegenskaper vid kablifiering. 

Vidare är syftet att ta fram ett underlag för kravspecificering av kablar samt söka svar 

på frågan om hur man med hjälp av utlokaliserade spolar kan minimera de negativa 

verkningar som kablifiering av näten medför. 

Resultat från studien visar att Ir kan minska genom att öka kablars skärmarea och 

minska dess kapacitans, störst effekt ger en förändring av kapacitansen. Vidare visar 

arbetet att nätens konfiguration påverkar storleken på Ir, störst problem ger långsträckta 

nät.  

En effektiv metod att reducera Ir är att tillämpa utlokaliserad kompensering, alltså 

spolar placerade ute i näten. Metoden är särskilt effektiv på långa utledningar. En annan 

effekt av utlokaliserade reaktorer är att betydelsen av kablarnas elektriska egenskaper 

minskar.  

I denna studie framkommer inga alternativ till utlokaliserad kompensering i stora 

kabelnät. 
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Summary 

To improve the electrical distribution system to customer, Vattenfall Eldistribution AB 

is carrying out increasing cabling of the middle voltage networks. An unwanted effect 

of cabling is that the networks cause changes in system properties. In case of an earth 

fault, an unwanted resistive current component (Ir) is created. This leads to problems 

with high voltages of earthed components and with the functionality of the earth fault 

protection. To handle earth fault currents in large cable networks, it’s necessary to 

reduce Ir. Today, there are no technical solutions to overcome this problem.  

The purpose of this study is to perform an analysis of the system properties when 

increasing cabling. The purpose is also to obtain demands for cable specifications and to 

get answers how to minimize the unwanted effects of increasing cabling by using local 

balancing. 

Results from this study shows that it’s possible to reduce Ir by increasing the area of 

cable screen and to reduce the capacitance of cables. The best improvement is obtained 

by altering the capacitance. The study also shows that the value of Ir also depends on 

the networks configuration. The most significant problem is caused by longish 

networks. 

An efficient method to reduce Ir is to use local balancing, which means that reactors are 

placed on the leads in the networks. When the leads are long, the method has best effect. 

Another effect of using local balancing is a reduction in the impact from the electrical 

properties of the cables.  

In this study, no alternative comes out for local balancing in big cable networks. 
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Förord 

Denna rapport har genomförts under en tio veckors examensarbete vid Vattenfall 

Eldistribution AB i Trollhättan och där syfte och mål med rapporten formulerats i 

samarbete med min handledare vid praktikplatsen. Jag vill härmed rikta ett särskilt tack 

till Arne Berlin som varit ett stort stöd genom hela arbetet. 

Ett stort tack vill jag också ge till Gun Jonsson som hjälpt till att språkgranska 

rapporten.  

 

Vänersborg den 18 januari 2006 

Lars Andersson 



 Analys av systemegenskaper vid kablifiering av mellanspänningsnät 

 

iv 

Innehållsförteckning 

Sammanfattning..................................................................................................................i 

Summary........................................................................................................................... ii 

Förord .............................................................................................................................. iii 

Nomenklatur ......................................................................................................................v 

1 Inledning .......................................................................................................................1 
1.1 Bakgrund................................................................................................................1 
1.2 Syfte och mål..........................................................................................................2 
1.3 Avgränsningar .......................................................................................................2 

2 Teoretisk referensram ...................................................................................................3 

3 Beräkningar...................................................................................................................7 
3.1 Indata.....................................................................................................................7 
3.2 Beräkningar i PSS/E – en noggrannhetsanalys.....................................................8 

3.2.1 Beräkningsmetod ................................................................................................................ 9 
3.2.2 Analys ............................................................................................................................... 10 

3.3 Delstudie I – framtagning av nätkonfigurationer ................................................10 
3.4 Delstudie II – successiv kablifiering....................................................................12 

3.4.1 Skillnader i elektriska egenskaper mellan kabel och friledning ........................................ 12 
3.4.2 Kablars godhetstal............................................................................................................. 14 
3.4.3 Ett näts konfigurations inverkan på dess Ir-bidrag ............................................................ 17 
3.4.4 Blandad nätteknik ............................................................................................................. 19 

3.5 Delstudie III – lokal kompensering......................................................................21 
3.5.1 Grad av lokal kompensering ............................................................................................. 22 
3.5.2 Kompensering i olika delar av utledningen....................................................................... 23 
3.5.3 Skärmareans inverkan på Ir ............................................................................................... 24 
3.5.4 Kapacitansens inverkan på Ir............................................................................................. 26 
3.5.5 Faktorer som kan minska Ir min ytterligare ......................................................................... 28 
3.5.6 Alternativ till lokal kompensering..................................................................................... 29 

4 Slutsatser.....................................................................................................................30 
4.1 Analys av resultat ................................................................................................30 
4.2 Rekommendationer till fortsatt arbete .................................................................31 

Källförteckning................................................................................................................33 

Bilagor 

A Resultat från "Slutrapport: Problemställningar vid kablifiering av 
landsbygdsnät, bilaga 4" [1]  

B Beräkningsresultat från STRI AB 

C Beräkningsresultat från noggrannhetsanalys 

D Beräkningsresultat då kablars skärmareor varieras 

E   Beräkningsresultat då kablars kapacitans varieras  
 
 
 
 
 



 Analys av systemegenskaper vid kablifiering av mellanspänningsnät 

 

v 

Nomenklatur 

C0 Nollföljdskapacitans i en ledning. Ett annat sätt att uttrycka ledningars 
nollföljdskapacitans är i nollföljdssusceptans, B0. 000 CCfB ⋅=⋅⋅= ωπ , där f 

är nätets frekvens, 50 Hz. 

I0 Nollföljdsström som detekteras med summaströmkoppling (3I0) vid respektive 

utledning. 

I0C Kapacitiv nollföljdsström från ledningssystemet. Beräknas utifrån 

ledningssystemets märkspänning. 

IC I detta arbete: CC II 03 ⋅= . 

Ij Jordfelsström i felstället och som används för att fastställa spänningssättning i 

jordtagssystem.  

INM Märkström (3·INM) för resistor i matande transformators neutralpunkt (RNM) som 

anges utifrån resistorns märkspänning. Motsvarande nollföljdsström erhålls vid 

stumt jordfel om driftspänning och resistorns märkspänning är lika stora. 

INX Märkström (3·INX) för reaktor i matande transformators neutralpunkt (XNX) som 

anges utifrån reaktorns märkspänning. Motsvarande nollföljdsström erhålls vid 

stumt jordfel om driftspänning och reaktorns märkspänning är lika stora. 

INXU Märkström (3·INXU) för reaktor i distributionstransformators neutralpunkt (XNXU) 

som anges utifrån reaktorns märkspänning. Motsvarande nollföljdsström erhålls 

vid stumt jordfel om driftspänning och reaktorns märkspänning är lika stora. 

Ir Resistiv strömkomponent i nollföljd från ledningssystemet som bidrar till den 

spänningssättande jordfelsströmmen, Ij. Detta arbete påvisar att det är en 

oönskad strömkomponent. 

IRNX Resistiv nollföljdsström som orsakas av resistans i nollpunktsreaktorn i matande 

station, RNX. Strömmens storlek anges som procent av nollpunktsreaktorns 

reaktiva strömkomponent, INX. 

R0 Nollföljdsresistans  i motsvarande ekvivalenta π-länk. 

R0T  Nollföljdsresistans i matande transformator.  

R0Td Nollföljdsresistans i distributionstransformator. 

Rj Resistans i felstället, dvs felresistans. 
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RNM Resistor i matande transformators neutralpunkt som har till uppgift att ge en 

resistiv strömkomponent i nollföljd som utnyttjas för jordfelskyddens funktion. 

Storleken anges oftast i ström, 3·INM. 

RNX Nollföljdsresistans i nollpunktsreaktor i matande transformators neutralpunkt, 

XNX. Resistansen är en konsekvens av det omöjliga i att skapa en ideal reaktor. 

RNXU Nollföljdsresistans i utlokaliserad nollpunktsreaktor, XNXU. Resistansen är en 

konsekvens av det omöjliga i att skapa en ideal reaktor. 

U0 Nollföljdsspänning. I detta arbete menas den spänning man mäter upp med 

öppen deltakoppling (3U0). 

X0 Nollföljdsreaktans  i motsvarande ekvivalenta π-länk. 

X0T Nollföljdsreaktans i matande transformator. 

X0Td Nollföljdsreaktans i distributionstransformator. 

XNX Reaktor i matande transformators neutralpunkt som används för att kompensera 

den kapacitiva nollföljdsström (I0C) som genereras i näten och därigenom 

minskar jordfelsströmmen. Kallas även Petersén-spole och dess storlek anges 

oftast i ström, 3·INX. 

XNXU Reaktor i distributionstransformators neutralpunkt på högspänningssidan, som 

används för att lokalt kompensera den kapacitiva nollföljdsström (I0C) som 

genereras i näten. Ett komplement till Petersén-spolen och dess storlek anges 

oftast i ström, 3·INXU. 

Z0Td Nollföljdsimpedans i distributionstransformator. 
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1 Inledning 

Denna rapport består av två delar. Den första behandlar skillnader i systemegenskaper 

vid enpoligt jordfel mellan kablar och luftledningar och vilka följder detta får när 

andelen kablar ökar. Den andra delen behandlar de systemegenskaper som erhålls vid 

utlokaliserad kompensering. Rapporten har delvis sin utgångspunkt i ett projekt om 

problem vid kablifiering av landsbygdsnäten [1], vilken avslutades vid Vattenfall 

Eldistribution AB i oktober 2005. 

1.1 Bakgrund 

I den verksamhetsstrategi som tagits fram vid Vattenfall Eldistribution AB är målet att 

skapa säkrare elleverans till kund. Landsbygdsnäten utsätts ofta för vädrets 

påfrestningar och detta beror på att en stor del friledning går genom skog och utsätts 

därför för vädrets påfrestningar. Då många avbrott orsakas på grund av väderleken har 

man beslutat att isolera de mest utsatta delarna av nätet och ersätta friledningarna med 

kabel för att på så sätt minska antalet avbrott och avbrottstider för kunderna. 

Fram tills idag har formler använts för jordfelsberäkningar, vilka utgår från en förenklad 

bild av verkligheten, där bland annat nätens nollföljdsimpedanser i längsled försummas. 

I och med den omfattande kablifieringen som genomförs konstateras inom Vattenfall att 

andra tekniska lösningar måste arbetas fram och att även de beräkningsmodeller som 

hittills använts måste ses över. Detta är upprinnelsen till projektet om kablifiering [1].  

I projektet gjordes en övergripande studie av systemegenskaper vid kablifiering av 

landsbygdsnäten där ett antal problem lyftes fram. Bland annat studerades 

nollföljdsimpedanser i kablar och i matande transformatorer, vilken inverkan 

längsgående jordlina får för jordfelshanteringen, nollföljdsresistans i nollpunktsreaktor 

samt problem kring dokumentation. Något som också studerades är hur en del av den 

centralt placerade kompenseringen kan ersättas med utlokaliserade reaktorer, reaktorer 

som placeras längre ut i näten. För beräkningarna används nätberäkningsprogrammet 

PSS/E version 30 [2], som utför en mer detaljerad beräkning än vad som är fallet då 

beräkningar görs utifrån formler. 

I projektet görs en del rekommendationer och påståenden som kräver en djupare analys. 

Kärnfrågan i jordfelshanteringen vid kablifiering är att långa kablar vid jordfel skapar 

en oönskad resistiv strömkomponent som inte kan kompenseras bort. Denna ström leder 

i sin tur till problem med de elsäkerhetskrav [3] som ställs: 

• Spänningssättning i jordade anläggningar vid jordfel, främst i nät med 

samjordade jordtag i nätstation. 

• Inställning av jordfelsskydden. 
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Resultatet i ovan nämnda projekt visade att problemen ökar med storlek på kabelnät 

vars gränsvärde, i 10 kV-nät, överstiger 100 A kapacitiv generering för en hel 

fördelningsstation och 30 A för en enskild utledning. När näten växer över dessa nivåer 

krävs, för att uppfylla elsäkerhetskraven, att man använder sig av utlokaliserade 

nollpunktsreaktorer, vilka reducerar den oönskade resistiva strömkomponenten i Ij.  

1.2 Syfte och mål 

Som framgår av det ovan sagda finns det anledning att med fördjupande beräkningar 

söka svar på frågan om hur stora kabelnät som kan byggas med reaktiv kompensering 

placerad endast i tryckpunkten. Det är också av intresse att beräkna hur stora nät, där 

olika grad av kompensering med utlokaliserade spolar förekommer, som kan byggas. 

Här är det viktigt att ta hänsyn till föreskrifternas [3] krav då det gäller dels 

spänningssättning av utsatt del vid stumma jordfel, dels selektiv bortkoppling av 5 kΩ 

fel samt detektering av 20 kΩ fel. Ytterligare frågor som är intressanta att belysa i detta 

sammanhang är vilka egenskaper ett blandat nät1 har i jämförelse med ett rent kabelnät 

samt vilka krav som bör ställas på kablars skärmarea och kapacitans. Vidare kommer 

arbetet att ta upp frågan om ett näts konfiguration påverkar dess egenskaper. Idag räknas 

ett näts storlek enbart utifrån hur stor kapacitiv ström nätet genererar, vilket innebär att 

nät med lika stor kapacitiv generering har samma egenskaper oberoende hur det är 

uppbyggt. 

Med utgångspunkt från det ovan sagda är syftet med denna rapport att beskriva de 

svårigheter som skapas då friledning i stor skala ersätts av kabel. Genom beräkningar på 

fiktiva nät är målet att genomföra en systematisk och detaljerad analys av 

jordfelshanteringen vid successiv kablifiering. Vidare är syftet att ta fram ett underlag 

för kravspecificering av kablar och utlokaliserade spolar samt söka svar på frågan om 

hur man med hjälp av utlokaliserade spolar kan minimera de negativa verkningar som 

kablifiering av näten medför. 

1.3 Avgränsningar 

Då arbetet består av fiktiva nätmodeller, ingår inga verkliga fall i studien. Här kan också 

nämnas att det endast är 10 kV-systemet som analyseras. Alla beräkningar görs utan 

längsgående jordlina. Krafttransformator och nollpunktsutrustning anses i studien vara 

ideala och någon analys av dessa kommer heller inte att genomföras. 

I arbetet har heller ingen totalanalys gjorts av konsekvenser för spänningssättning av 

utsatt del eller för jordfelsskyddens inställning. 

1 Blandat nät består av både friledning och kabel. 
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2 Teoretisk referensram 

Detta avsnitt syftar till att beskriva de bakomliggande modeller som ligger till grund för 

analysen. I det som följer beskrivs två beräkningsmodeller, en som vanligtvis används 

för friledningsnät och små kabelnät och en som används för stora kabelnät. 

Det enda osymmetriska tillstånd som studeras är enpoligt jordfel. För att analysera detta 

tillstånd används modellen för symmetriska komponenter med plus-, minus- och 

nollföljdskomponenter [4]. I 10 kV-nät där nollpunkten är högohmigt jordad kan man 

teoretiskt sett visa att plus- och minusföljdsimpedanser (Z+ och Z-) vid 

jordfelsberäkningar kan försummas (se figur 1). Därför visas i detta avsnitt enbart 

modeller där nollföljdskomponenter ingår. 

Figur 1. Lådschema med symmetriska komponenter vid enpoligt jordfel över impedansen 3*Zfel 
(vänstra figuren). I nät med högohmigt jordad nollpunkt kan plus- och minusföljdsimpedanser 
försummas (högra figuren). 

 

Utgångspunkten för detta antagande är ett 10 kV-nät med en utledning på vilken det 

uppstår ett jordfel (se figur 2). Utledningen är utrustad med en Dyn-kopplad 

distributionstransformator, en transformator med isolerad nollpunkt på 
högspänningssidan, ∞=TdZ0 . 
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Figur 2. Enlinjeschema för en utledning vid ett jordfel.  
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Figur 3. Detaljerat beräkningsschema för en ekvivalent π-länk i nollföljd per fas med en 
utledning vid ett enpoligt jordfel. 

Eftersom ledningar innehåller kapacitans, genereras en kapacitiv ström vid ett jordfel. 

För att inte den spänningssättande jordfelsströmmen ska bli för stor måste den 

kapacitiva strömmen kompenseras bort med hjälp av en reaktor (Petersén-spole), som 

traditionellt placerats i tryckpunkten (XNX). Om reaktorn har en storlek som ger en lika 

stor induktiv ström (INX), som nätets kapacitiva generering (I0C) består den ström som 

går i felstället (Ij) endast av en resistiv komponent (INM) enligt 

2
0

2 )(
3

CNXNM

j
III

I
−+=        (1) 

Även om INX och I0C inte går i felstället cirkulerar strömmarna inne i systemet. Detta 

skapar problem om strömmarna är stora och måste ”transporteras” en lång väg (se figur 

3). I friledningsnät eller i små kabelnät där den kapacitiva genereringen (I0C) är liten är 

detta inte något problem. Om däremot I0C har ett högt värde (större kabelnät) och måste 

”transporteras” genom hela ledningssystemet uppstår ett spänningsfall (U) över 

ledningens resistans (R0) och reaktans2 (X0). Detta spänningsfall gör att den kapacitiva 

strömmen ändrar vinkel några grader och en oönskad resistiv strömkomponent (Ir) 

skapas i kabeln. Ir leder till svårigheter att uppfylla elsäkerhetskraven [3], dels genom 

att den spänningssättande jordfelsströmmen ökar och dels genom svårigheter med 

inställning av jordfelsskydden.  

Ett spänningsfall uppstår även över nollföljdsimpedanserna i matande transformator 

(R0T och X0T). I projektet om kablifiering [1] visas att dessa impedanser är 

strömberoende, impedansernas värde minskar med ökad felström genom 

transformatorn. Detta leder till problem vid inställning av tryckpunktens 

nollpunktsreaktor. Ett annat problem som också belyses i projektet är att  

nollpunktsreaktorn innehåller en resistans (RNX) som ger en resistiv strömkomponent 

(IRNX) vilket leder till att INM måste justeras ner. 

 

2 Reaktansen kan normalt försummas. 
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U –
  

+ 

En metod för att minska spänningsfallet U i kabeln är att kompensera en del av den 

kapacitiva strömmen längre ut i nätet, i anslutning till det läge där strömmen genereras. 

Detta görs med hjälp av en nollpunktsreaktor som placeras på 

distributionstransformatorns högspänningssida (XNXU). Detta förutsätter att 

distributionstransformatorn har en nollpunkt och helst har låg nollföljdsimpedans (R0Td 

och X0Td) varför en Znyn-kopplad transformator är ett bra val, se figur 4 och 5. 

Istället för att all kapacitiv ström går via tryckpunkten cirkulerar med denna metod en 

stor del av strömmen via de utlokaliserade reaktorerna ute i nätet och går därmed en 

kortare väg. Detta gör att det totala spänningsfallet över kabeln minskar, den resistiva 

strömkomponenten Ir blir mindre och problemen med såväl ledningsskyddens funktion 

som spänningssättning av utsatt del reduceras. 

 

 

 

 

 

Figur 4. Enlinjeschema för en utledning vid ett jordfel 
med utlokaliserad nollpunktsreaktor 
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Figur 5. Detaljerat beräkningsschema för en ekvivalent π-länk i nollföljd per fas med en 
utledning och en utlokaliserad reaktor vid ett enpoligt jordfel. 
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De beräkningsformler som normalt ligger till grund för jordfelsberäkningar utgår från 

modellen som visas i figur 6. Svagheten med denna modell är att den inte tar hänsyn till 

vare sig ledningars längsimpedans eller impedans i matande transformator. Modellen 

förutsätter också att nollpunktsreaktorn i matande station är ideal, alltså saknar resistans. 

 

Den modell som användes när metoden med utlokaliserade reaktorer introducerades 

visas i figur 7, en modell som förutsätter att nollpunktsreaktorer saknar resistans. Under 

hösten 2003 genomfördes ett examensarbete på Vattenfall om konsekvenserna av 

lokalkompensering [5], där det konstaterades att de utlokaliserade reaktorerna inte kan 

betraktas som ideala induktanser. 

 

Som framgått av det ovan sagda kan modellen i figur 6 endast användas för 

friledningsnät eller för små kabelnät, alltså i nät där impedanser i längsled kan 

försummas. Syftet med att visa den senare beräkningsmodellen har varit att peka på dess 

svagheter när det gäller beräkningar av stora nät. På så sätt argumenteras också för att 

modell i figur 3 tillämpas i beräkningarna i delstudie II (avsnitt 3.4) och modell i figur 5 

används för delstudie III (avsnitt 3.5). 
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Figur 6. Förenklat beräkningsschema i nollföljd per fas med en utledning. 
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Figur 7. Förenklat beräkningsschema i nollföljd per fas med en utledning och en utlokaliserad 
reaktor. 
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3 Beräkningar 

I PSS/E har beräkningar genomförts där hänsyn tagits till såväl plus- som 

nollföljdsimpedanser. Att PSS/E tar hänsyn till plusföljdsimpedanserna trots att de kan 

försummas, borde göra beräkningarna än mer exakta. Alla beräkningar görs utan 

snedavstämning, alltså är storleken på tryckpunktens nollpunktsreaktor anpassad så att 

jordfelsströmmen är rent resistiv (se även avsnitt 2). I beräkningarna har förutsatts att 

skärmen inte är jordad, dvs all returström går i skärmen. Vad som händer med R0 och X0 

om skärmen jordas med olika värden på jordtagen visas i bilaga A. I detta senare fall går 

returstömmen inte enbart i skärmen utan även via jord. Vad som händer om dessutom 

medföljande jordlina används har, på uppdrag av Vattenfall, analyserats av 

konsultföretaget STRI AB (se bilaga B). Om inget annat anges görs alla beräkningar i 

PSS/E med ett stumt enpoligt jordfel på matande skena. Samtliga värden på IC är 

hänförda till 11 kV. I det som följer nedan framgår vilka data som använts, en 

noggrannhetsanalys samt beräkningar för tre olika delstudier. I varje beräkning 

presenteras dels beräkningsmetod, resultat och analys. 

3.1 Indata 

I detta arbete görs bland annat beräkningar där utledningar med olika kapacitans ställs 

mot varandra. Valet av kabeldata baseras på de kablar som idag finns i produktion och 

de data som används återfinns i kabeltillverkarnas produktblad. Normalt används 12 

kV-kabel i de nät som här beräknas. Dessa kablar har likartade egenskaper oberoende av 

vem de är tillverkarkade av. För att få ett tydligt alternativ till 12 kV-kabeln används 

även en 24 kV-kabel, ett alternativ med bättre elektriska egenskaper som har ett högre 

inköpspris.  

De ingående värden på impedanser som använts för kablar och friledning visas i tabell 1 

på nästa sida. Samtliga värden för kablar (AXCEL) är hämtade från Ericsson Cables 

excelkalkyl och värden för friledning (FEAL99) är angivna enligt Vattenfalls 

beräkningar i TMLC, en impedansberäkningsmodul i PSS/E [2]. 
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Tabell 1. Ingående data för ledningars plus- och nollföljdsimpedanser 

 

Ledning 

Plusföljds- 
resistans              
[Ώ/km] 

Plusföljds-
reaktans       
[Ώ/km] 

Nollföljds- 
resistans       
[Ώ/km] 

Nollföljds- 
reaktans       
[Ώ/km] 

Plus- och 
nollföljds- 
kapacitans  
[µF/km] ** 

AXCEL 3x95/16 0,32 0,092 3,92 0,086 0,301 

AXCEL3x 95/25 0,32 0,092 2,72 0,086 0,301 

AXCEL 3x95/35 0,32 0,092 2,12 0,086 0,301 

AXCEL 3x95/16 * 0,32 0,104 3,92 0,093 0,203 

FEAL99 0,33 0,39 0,48 1,94 0,005 

*  Samtliga ledningar i tabellen är 12 kV ledning utom denna AXCEL 3x95/16 som är en 24 kV ledning      

** Enligt Analys av onormala tillstånd [6] är plusföljds- och nollföljdskapacitans identiska för alla               

skärmade treledarkablar. Kabeltillverkare gör samma tillämpning. 

 

De värden på utlokaliserade spolars- och distributionstransformatorers impedanser som 

använts visas nedan i tabell 2 och som är angivna med resistanser och reaktanser 

kopplade i serie. Värden som anges för Transfix är tillverkarens egna medan de för 

Möre är hämtade från ett examensarbete om lokal kompensering [5]. En ideal fiktiv 

spole har också använts i detta arbete, Transfix 10 A utan resistans. 

 

Tabell 2. Ingående data för distributionstransformatorer och utlokaliserade spolar 

Fabrikat 
o storlek 

Spolens 
nollföljdsresistans 

[Ω] 

Spolens 
nollföljdsreaktans 

[Ω] 

Distributions- 
transformators 

nollföljdsresistans 
[Ω] 

Distributions- 
transformators 

nollföljdsreaktans 
[Ω] 

Kopplings-
art 

Transfix 
10 A 

11,4 635 10,2 7,5 Znyn 

Möre  
10 A 

112,2 635 300 525 Ynyn 

Ideal* 
10 A 

0 635 0 7,5 Znyn 

* Fiktiv spole utan resistans i vare sig spole eller distributionstransformator. 

 

3.2 Beräkningar i PSS/E – en noggrannhetsanalys 

För att komma fram till vilka faktorer som påverkar resultatet av beräkningarna är det 

rimligt att anta att olika laster, storlek på π-länk och olika nollpunktsmotstånd kan 

inverka på resultatet. Genom att laborera med dessa faktorer är syftet att eliminera 

felkällor för beräkningarna. 
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3.2.1 Beräkningsmetod 

Inledningsvis undersöks hur långa ledningslängder för en ekvivalent π-länk som kan 

matas in i PSS/E. När man matar in en lednings parametrar i PSS/E ger detta en bild av 

att en lednings resistans, induktans och kapacitans är koncentrerade i punkter. I 

verkligheten är de jämnt fördelade utmed hela ledningens längd, vilket i princip innebär 

ett oändligt antal punkter där varje punkt representerar en oändligt liten resistans, 

induktans och kapacitans. I praktiken är dessa omöjliga att använda som indata. För att 

få en uppfattning om hur stora värden på ledningsimpedanser som är rimligt att mata in 

gjordes en analys av två fyrtio kilometer långa utledningar, varav en delats in i 

kilometerlånga kabellängder och den andra i milslånga delar. Därefter jämfördes Ir från 

de båda utledningarna (se figur 8). 

 

En annan felkälla som analyserades var lastströmmarna. Syftet var att se om PSS/E gav 

olika resultat om en last är inkopplad eller inte och om lastens karaktär har någon 

inverkan på beräkningarna. Därför gjordes ett antal beräkningar på en utledning med 

åtta stycken 100 kVA distributionstransformatorer som lastades med allt från reaktiv 

märklast till aktiv märklast där de olika värdena på Ir jämfördes. Samma jämförelse 

gjordes på utledningen då 10-amperespolar var inkopplade på fem av transformatorerna, 

även här varierades lasten (se figur 9).  

Ir 

RNM 

XNXU 

XNX 

Figur 9. Enlinjeschema med en utledning och 8 st. 100 kVA distributionstransformatorer 
med tillkopplad last. 5 st. av transformatorerna är utrustade med reaktor i sin nollpunkt. 

Figur 8. Enlinjeschema med 2 st lika långa utledningar 
som delats in i olika långa delsträckor 

XNX RNM 
Ir2 

Ir1 

4*10 km 

40*1 km 
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Val av nollpunktsmotstånd i matande station och dess påverkan på Ir från en utledning 

vid fel på skenan analyserades också. Här jämfördes nollpunktsmotstånd med 

storlekarna 0A, 5A respektive 10A. 

3.2.2 Analys 

Noggrannhetsanalysen visade att samtliga beräkningar avvek mindre än två procent, se 

bilaga C. Därför kan man dra slutsatsen att kabellängder upp till tio kilometer ger 

tillräcklig noggrannhet i beräkningarna. Det går också att fastslå att varken 

nollpunktsmotståndets storlek eller den last som kopplas till, nämnvärt påverkar 

beräkningarna vid jordfel på skenan. 

3.3 Delstudie I – framtagning av nätkonfigurationer 

Erfarenheter från tidigare studier visar att de intressanta egenskaper som bör studeras i 

ett nät är de så kallade IC och Ir. Ir är den aktiva ström som ledningen vid ett jordfel 

bidrar med och som passerar ledningens början. Ir blir en del av den aktiva ström på 

vilken jordfelsskydden detekterar. Hur stor Ir är beror i huvudsak på hur mycket IC som 

genereras. IC är helt beroende av längden på utledning. Dock är det rimligt att anta att Ir 

också påverkas av nätets konfiguration, vilket kommer att analyseras i delstudie II. De 

parametrar som används för beräkningar i delstudie II och III utgörs dels av längsta 

utledningslängd, alltså avståndet från skenan till en punkt längst ut på utledningen, och 

dels av total utledningslängd, alltså summan av alla ledningslängder på utledningen. 

För att ta fram relevanta modeller utifrån dessa parametrar var utgångspunkten de 

befintliga nät som finns idag. Ett urval gjordes bland de cirka 120 fördelningsstationer 

som finns i Vattenfall RegionVästs nät och består av tjugo stationer vilka återfinns i 

figur 10. Att använda nätmodeller istället för verkliga nät är en förutsättning för en 

systematisk analys. Nätmodeller ger möjlighet att skapa de nät som kan bedömas vara 

mest relevanta att utföra beräkningar på. 
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Utifrån dessa tjugo stationer skapades de sju nätmodellerna (A-C och A1-C2), vilka 

återfinns i figur 11 och som används för detta arbetes beräkningar. Modellerna består av 

en stamledning med åtta stycken påstick (modell C2 saknar påstick), se figur 18. 

Påstickens längd varieras i modellerna A, B och C. I övriga modeller har påstickens 

längd ett fast värde. 

 

Figur 10. Nätkonfiguration för 20 av fördelningsstationerna i Vattenfall 
RegionVästs nät. 

Figur 11. Konfiguration för nätmodell A-C och A1-C2. 
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3.4 Delstudie II – successiv kablifiering 

Denna del av arbetet syftar till att analysera och beskriva de förändrade egenskaper som 

uppkommer i nollföljd vid successiv kablifiering av mellanspänningsnätet utan att man 

använder sig av utlokaliserad kompensering. Första momentet beskriver skillnader i 

elektriska egenskaper mellan friledning och kabel. Vidare analyseras ett rent kabelnät 

för att finna ett godhetstal. Syftet är att utgå från godhetstalet vid jämförelse av 

systemegenskaper mellan olika kablar. Även nätkonfigurationens betydelse för 

storleken på Ir studeras på ett rent kabelnät. Slutligen skapas ett blandnät där en 4,5 km 

lång friledning flyttas runt till olika sektioner på utledningen för att studera hur Ir då 

påverkas. 

3.4.1 Skillnader i elektriska egenskaper mellan kabel och friledning 

De kapacitiva och resistiva strömmarna i friledning respektive kabel har studerats i 

fiktiva nät som skapats i PSS/E. Syftet med denna studie är att visa att kablar och 

friledningar har olika egenskaper och att de vid jordfel måste hanteras på olika sätt.  

3.4.1.1 Beräkningsmetod 

För att jämföra friledning och kabel användes modell C2, en tre mil lång ledning utan 

påstick. Tanken var att med en så pass lång utledning bör skillnader i strömmar tydligt 

utkristalliseras. Genom att variera ledningslängden studerades Ir och IC i utledningens 

början. 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 12. Enlinjeschema för nätmodell C2, en 3 mil 
lång utledning. 
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3.4.1.2 Resultat 
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Figur 13. IC som funktion av utledningslängd. Kabeln är AXCEL 3x95/16 och 
friledningen är FEAL99. IC för kabel = 1,8 A/km, IC för friledning = 0,04 A/km. 
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Figur 14. Ir som funktion av utledningslängd. Kabeln är AXCEL 3x95/16 och 
friledningen är FEAL99. 
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3.4.1.3 Analys 

Som framgår av figur 13 ovan genererar en kabel betydligt mer IC än en luftledning, i 

detta exempel ungefär åttio gånger mer. Som framgått av syftet med examensarbetet är 

detta också grundproblemet vid kablifiering. IC ger i sin tur upphov till Ir (se figur 14) 

där Ir för friledningen inte är märkbar. De båda figurerna visar att skillnaden i Ir mellan 

de båda ledningstyperna är betydligt större än vad som är fallet med IC. Förklaringen till 

detta borde vara att en friledning inte bara har liten kapacitans jämfört med kabel utan 

också att resistansen är betydligt mindre. 

3.4.2 Kablars godhetstal 

Inledningsvis ges här en beskrivning av de parametrar som ska varieras, dessa är 

skärmarea och kapacitans. Denna beskrivning är nödvändig för förståelsen av den 

analys som följer. Till att börja med har skärmarean stor inverkan på en lednings 

nollföljdsresistans, R0, eftersom hela eller åtminstone en stor del av returströmmen vid 

ett jordfel går via skärmen. Två andra faktorer som bestämmer värdet på R0 är dels 

jordtagen i kabelns båda ändar där skärmen jordas och dels ledarresistansen. Sambandet 

per fas visas i bilaga A. En tredje faktor som påverkar R0 är längsgående jordlina som 

kan betraktas som en parallellkoppling med skärmen (se bilaga B). De värden som 

anges i Ericsson Cables excelkalkyl och som också används i detta arbete, är 

framräknade enligt  

ledareskärm RRR 000 3 +⋅=        (2) 

Kapacitansen C i en kabel beror dels på vilket materiel som isoleringen runt ledaren 

består av, dels på hur tjock isoleringen är. 

d

D

l
C

ln

2 ⋅
⋅=

π
ε               (3) 

där l är kabelns längd, D isoleringens ytterdiameter, d isoleringens innerdiameter och  ε 

är en konstant som bestäms av kabelns isoleringsmateriel. Formeln visar att ju tjockare 

isolering en kabel har desto lägre kapacitans. 

Inom Vattenfall finns önskemål om att ta fram ett tal med vilket kablar kan jämförs, ett 

så kallat godhetstal. Detta tal ska då vara ett mått på hur mycket Ir-bidrag en kabel ger 

på en utledning. Resonemanget har utgått från det förhållande som framgår av ekvation 

4 och menar att detta avgör storleken på Ir. Alltså skulle R0 och C0 ha lika stor inverkan.  

Följande beräkning syftar till att analysera om påståendet gäller.  

 00

0

0
1 **

*

1
* CRk

C

R
kI r =









=

ω

                (4) 

där ω är vinkelfrekvensen och k1 och k är godtyckliga konstanter. 
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3.4.2.1 Beräkningsmetod 

Till detta ändamål användes modell C2, en tre mil lång ledning utan påstick. 

Beräkningar gjordes med kablar som har olika kapacitans och olika skärmarea för att 

studera hur den resistiva strömmen påverkades under olika förutsättningar. 

 

3.4.2.2 Resultat 
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Figur 16. Ir som funktion av utledningens längd för nätmodell C2. AXCEL 3x95 med 
olika skärmareor. IC = 1,8 A/km.  

Figur 15. Enlinjeschema för nätmodell C2, en 3 mil 
lång utledning. 
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De kurvor som visas i figur 17 nedan representerar följande kablar:  

 

Kurva 1 Fiktiv kabel där kapacitansen är 1,5 gånger den för en AXCEL 3x95/16 12 kV.  

 IC = 2,7 A/km.   

Kurva 2 AXCEL 3x95/16 12 kV. IC = 1,8 A.   

Kurva 3 AXCEL 3x95/16 24 kV som har 0,67 gånger kapacitansen för en AXCEL 3x95/16 12 kV.       

IC = 1,2  A/km.   

Kurva 4    Fiktiv kabel där kapacitansen är 0,5 gånger den för en AXCEL 3x95/16 12 kV. IC = 0,9 A/km.   

 

3.4.2.3 Analys 

Figur 16 visar att Ir kan anses vara proportionell mot skärmarean. En djupare analys av 

mätresultaten, där hänsyn även tagits till nollföljdsresistansen i ledaren (se bilaga D), 

visar att Ir är proportionell mot R0 (ekvation 5). I arbetet har liknande beräkningar gjorts 

med ett antal andra kabel- och skärmareor. Jämförelser har gjorts mellan AXCEL 

3x150/25 och AXCEL 3x150/35 samt mellan AXCEL 3x240/25 och AXCEL 3x240/35 

vilka visar överensstämmande resultat (se bilaga D). 

0~ RI r          (5) 

Av figur 17 framgår att Ir inte är proportionell mot kapacitansen, vilket är en 

förutsättning för det godhetstal som diskuterats inom Vattenfall. Om man också jämför 

kurva 2 (12 kV) och kurva 3 (24 kV) visar analysen att om kapacitansen minskas med 

en tredjedel sjunker Ir-bidraget med mer än hälften. En mer ingående analys av kurvorna 

visar att Ir är proportionell mot kapacitansens kvadrat (se bilaga E där även 

beräkningsresultat från analys av AXCEL 3x150/25 visas). 

2

0~ CIr          (6) 
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Figur 17. Ir som funktion av utledningens längd för nätmodell C2. AXCEL 3x95 med 
olika kapacitans. 
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På en utledning utan påstick och utan utlokaliserade reaktorer kan alltså sambandet 

mellan Ir och kabelns nollföljdsresistans och kapacitans skrivas enligt 

  2

00~ CRI r ⋅          (7) 

3.4.3 Ett näts konfigurations inverkan på dess Ir-bidrag  

Vattenfall har hittills använt storleken på IC som tumregel för att bestämma hur stor Ir 

en utledning bidrar med och därmed också hur ett kabelnät ska hanteras vid jordfel. Ett 

alternativ till Vattenfalls tolkning är att nätets konfiguration också har betydelse för hur 

stor Ir som ett nät skapar. Syftet med följande beräkning är att analysera om lika stor IC 

från en utledning får lika stor Ir oberoende av om utledningen är utbredd eller 

långsträckt. 

3.4.3.1 Beräkningsmetod 

Här har modellerna A, B och C med stamlängderna, 10 km, 20 km och 30 km, används. 

Respektive utledning har åtta påstick, vilka varieras från 0 upp till 20 km, 40 km och 60 

km. En utledning med korta påstick representerar en långsträckt utledning och en med 

långa påstick representerar en utbredd utledning. 

 

 

 

 

Ir 

RNM XNX 

IC 

Figur 18.  Enlinjeschema för nätmodell A, B och C där påstickens längd varieras. 
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3.4.3.2 Resultat 
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3.4.3.3 Analys 

I figur 19 kan man konstatera att värdet på Ir är olika stort vid samma totala 

utledningslängd. Med en utledning om trettio km motsvarar modell A ett utbrett nät, 

modell C ett långsträckt nät och modell B kan sägas exemplifiera ett nät mellan dessa 

två. Figuren visar att Ir vid trettio km endast är en tredjedel så stor för det utbredda nätet 

jämfört med det långsträckta nätet och hälften så stor i jämförelse med nätet enligt 

modell B. Den slutsats man kan dra är att nätets konfiguration har betydelse för 

storleken på Ir, och att Ir orsakar större problem i ett långsträckt nät än ett utbrett. 

Därmed kan man konstatera att IC-generering inte är en bra utgångspunkt för att 

bestämma ett näts egenskaper. 

Figur 19. Ir som funktion av utledningens summalängd för nätmodell A, B och C, 
AXCEL 3x95/16. IC = 1,8 A/km. 
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3.4.4 Blandad nätteknik 

Många utledningar i mellanspänningsnäten består av sträckor med kabel varvat med 

bitar av friledning. Detta är en realitet som kommer att vara gällande en lång tid 

framöver. Därför är det av vikt att denna typ av nät analyseras, vilket är syftet med 

följande beräkning. Beräkningarna går ut på att analysera hur nätets egenskaper 

påverkas av var en 4,5 km lång friledning placeras på utledningen. 

3.4.4.1 Beräkningsmetod 

För att studera blandade nät användes modell B1, en modell där stammen är 20 

kilometer lång och de 8 påsticken är vardera 3 km långa. I modellen ersattes 4,5 km 

kabel (dvs 10 procent av utledningens totala längd) med friledning dels i stammen, dels 

i påsticken. Ir studerades då friledningen flyttades först från sektion A till E i stammen 

(se figur 20), därefter från sektion 1 till 4 i påsticken (se figur 21).  
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Figur 20.  Enlinjeschema med en andel friledning i sektion A-E. 
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Figur 21.  Enlinjeschema med en andel friledning i sektion 1-4. 
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3.4.4.2 Resultat 
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Figur 22. Ir som funktion av frilednings placering i stammen för nätmodell B1.  
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Figur 23. Ir som funktion av frilednings placering i påstick för nätmodell B1.    
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3.4.4.3 Analys 

Figur 22 visar att om en sektion friledning (10 procent av total utledningslängd) 

placeras närmast skenan i stammen är Ir 23 % lägre än om den placeras längst ut i 

stammen. Man kan alltså konstatera att ju närmare skenan en friledning placeras desto 

lägre värde får man på Ir. Figur 23 däremot visar att Ir får det lägsta värdet om 

friledning placeras längst från skenan i påsticken, Ir blir 17 procent lägre än om 

friledningen är placerad närmast skenan. Denna beräkning visar på svårigheten att 

bestämma blandade näts egenskaper. 

 

3.5 Delstudie III – lokal kompensering 

De beräkningar som görs i delstudie III syftar till att skapa underlag för riktlinjer, hur 

utlokaliserad kompensering ska tillämpas för att ge bästa resultat. Bland annat 

analyseras hur mycket en utledning skall kompenseras lokalt samt var på en utledning 

de utlokaliserade reaktorerna ska placeras. Beräkningarna syftar också till att kartlägga 

vilka faktorer som bestämmer den lägsta nivån på Ir när ett optimalt antal reaktorer 

används vilka är optimalt placerade. Beräkningar görs när skärmarea, kapacitans och 

spolprestanda varieras. Syftet är att minska Ir ytterligare. En analys görs också för att 

finna andra effektiva metoder som ett alternativ till de metoder där utlokaliserad 

kompensering används i syfte att minimera de negativa egenskaper som skapas vi 

kablifiering. 

Beräkningarna syftar också till att kartlägga vilka faktorer som bestämmer den lägsta 

nivån på Ir dvs att finna ut ett optimalt antal reaktorer samt hur dessa skall vara 

placerade för att få ett så lågt värde på  Ir som möjligt. 

Om inget annat anges används det nät, enligt det schema som visas i figur 24, för 

beräkningar i delstudie III. 
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Figur 24. Enlinjeschema för en utledning med 13 st. distributionstransformatorer, var och 
en med spole i högspänningssidans nollpunkt. Spolarna kan vid beräkning kopplas i och ur.  
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3.5.1 Grad av lokal kompensering 

Beräkningarna avser att visa dels på de verkningar utlokaliserade reaktorer ger, dels 

finna ut hur mycket en utledning skall kompenseras lokalt för att utledningen ska ge 

minsta möjliga Ir-bidrag. 

3.5.1.1 Beräkningsmetod 

För beräkningarna används modellerna A1, B1 och C1 och där antalet inkopplade 

utlokaliserade reaktorer varieras. Dessa spolar är i möjligaste mån placerade där IC 

genereras. I den punkt där Ir är som lägst görs ett antal extra beräkningar i syfte att finna 

den absolut optimala placeringen av det antal spolar som för närvarande är inkopplade. 

3.5.1.2 Resultat 
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Figur 25. Ir som funktion av IC i utledningens början för modell A1, B1 och C1 med 
AXCEL3x95/16. Den övre kurvans dataetiketter anger antalet 10A spolar som är 
inkopplade. IC = 1,8 A/km. 
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3.5.1.3 Analys 

Figur 25 visar på den minskning av Ir som utlokaliserad kompensering ger. Mest 

märkbar är den i det största nätet där Ir minskar med hela 89 % med optimalt antal 

spolar jämfört med om inga spolar alls är inkopplade. För det minsta nätet är siffran 47 

% och för nätet enligt modell B1 80 %. Figur 25 visar också att lägst Ir erhålls vid en 

underkompensering med cirka 20 A, vid ytterligare kompensering ökar Ir. En annan 

observation är att nivån på Ir inte når ner till noll även om optimal kompensering 

tillämpas. En analys av vad som påverkar denna nivå görs i avsnitt 3.5.5. 

3.5.2 Kompensering i olika delar av utledningen 

När utlokaliserad kompensering skall tillämpas är det av intresse att veta var spolarna 

ska placeras. Som tidigare visats i denna rapport ska inte all kompensering ske 

utlokaliserat. Alltså kan man inte utgå från var på en utledning som IC genereras vid 

utplacering av spolarna. Det är också intressant att finna ut var på en utledning man inte 

bör kompensera, dvs vad händer med Ir om man överkompenserar vid någon punkt på 

en utledning. Denna beräkning syftar till att ta fram rekommendationer för optimal 

placering. 

3.5.2.1 Beräkningsmetod 

Det optimalt antal spolar som resultatet i avsnitt 3.5.1 visar, används i dessa 

beräkningar. I modellerna A1, B1 och C1 flyttas spolarna till olika delar av utledningen. 

Spolarna placeras närmast skenan, längst ut på utledningen, vid utledningens centrum 

och vid den optimala placeringen som tagits fram enligt avsnitt 3.5.1. Resultaten 

framgår av figuren på nästa avsnitt. 

3.5.2.2 Resultat 
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Figur 26. Ir som funktion av spolarnas placering  på utledningen för nätmodell A1, 
B1 och C1. 
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3.5.2.3 Analys 

Som figur 26 visar är det minst gynnsamt att placera spolarna närmast skenan. Genom 

att placera den längre ut på utledningen kan Ir minskas med ungefär 50 %. Analysen 

visar också att en viss överkompensering inte har någon avgörande betydelse, bara 

spolarna inte hamnar för nära skenan. 

3.5.3 Skärmareans inverkan på Ir 

I avsnitt 3.4.2 konstaterades att skärmarean har stor betydelse för storleken på Ir, vilket 

är fallet om utledningen saknar påstick samt lokal kompensering. Denna analys syftar 

till att utreda om skärmarean även har inverkan på en utledning med påstick och lokal 

kompensering. 

3.5.3.1 Beräkningsmetod 

Till hjälp för denna analys används modellerna A1, B1 och C1 där en AXCEL 3x95 

med skärmareorna 16 mm2 och 25 mm2 jämförs.  

3.5.3.2 Resultat 
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Figur 27. Ir som funktion av IC i utledningens början i modell A1. AXCEL3x95 med 
olika skärmareor. IC = 1,8 A/km. 
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Figur 28. Ir som funktion av IC i utledningens början i modell B1. AXCEL3x95 med 
olika skärmareor. IC = 1,8 A/km. 
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Figur 29. Ir som funktion av IC i utledningens början i modell C1. AXCEL3x95 med 
olika skärmareor. IC = 1,8 A/km. 
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3.5.3.3 Analys 

Figurerna 27, 28 och 29 visar att skärmareans inverkan på Ir är liten då optimalt antal 

spolar är inkopplade. Ir blir 13 procent lägre för modell A1 med 25 mm2 skärm jämfört 

med om man använder sig av 16 mm2 skärm. För de båda andra modellerna är siffran 7 

%. Som referenspunkt har här använts det fall när inga spolar är inkopplade (längst till 

höger på respektive kurva), kabeln med 25 mm2 skärm har här 30 procent lägre Ir 

jämfört med kabeln vars skärm är 16 mm2 (gäller alla tre modeller). 

3.5.4 Kapacitansens inverkan på Ir 

Resultatet i 3.4.2 visar att kapacitansen har en betydande inverkan på utledningar som 

varken har lokal kompensering eller påstick. Följande beräkning syftar till att undersöka 

kapacitansens betydelse för Ir då lokalkompensering används på en utledning med 

påstick. 

3.5.4.1 Beräkningsmetod 

Till beräkningarna i denna analys används modellerna A1, B1 och C1. Här jämförs två  

stycken kablar, den ena avsedd för 24 kV-system, den andra för 12 kV–system. Det som 

skiljer kablarna åt är kapacitansen, vilken har ett betydligt lägre värde för 24 kV-kabeln. 

Resultaten framgår av figur 30-32. 

3.5.4.2 Resultat 
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Figur 30. Ir som funktion av IC i utledningens början för modell A1. Kurva 1 visar 
AXCEL 3x95/16 12 kV, IC = 1,8 A/km. Kurva 2 visar AXCEL 3x95/16 24 kV, IC = 1,2 
A/km. 
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3.5.4.3 Analys 

Som framgår av figurerna 30, 31 och 32 skiljer sig Ir åt för de båda kablarna. Genom att 

använda 24 kV-kabeln som har 33 % lägre kapacitans än 12 kV-kabeln minskar Ir min 

med 14 %, 39 % och 7 % för modellerna A1, B1 respektive C1. Skillnaden mellan de 

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

-30 -20 -10 0 10 20 30 40 50 60 70 80 90

Ic i utledningens början [A]

Ir
 [

A
] Kurva 1

Kurva 2

Figur 31. Ir som funktion av IC i utledningens början för modell B1. Kurva 1 visar 
AXCEL 3x95/16 12 kV, IC = 1,8 A/km. Kurva 2 visar AXCEL 3x95/16 24 kV, IC = 1,2 
A/km. 
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Figur 32. Ir som funktion av IC i utledningens början för modell C1. Kurva 1 visar 
AXCEL 3x95/16 12 kV, IC = 1,8 A/km. Kurva 2 visar AXCEL 3x95/16 24 kV, IC = 1,2 
A/km. 
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båda kablarna är dock betydligt mindre med optimal utlokaliserad kompensering än vad 

som är fallet då inga reaktorer används. Det framgår också att antalet spolar som krävs 

för att få lägsta Ir minskar med 1, 3 respektive 4 st. i de respektive modellerna. 

3.5.5 Faktorer som kan minska Ir min ytterligare 

En spoles förmåga att sänka Ir är starkt beroende av hur mycket resistans spolen 

innehåller. Idealt vore en spole som helt saknar resistans vilket endast är teoretiskt 

möjligt. I denna studie görs beräkningar med teoretiskt ideala spolar, detta i syfte att 

studera hur lågt värde man får i Ir då spolarnas resistiva strömbidrag helt tas bort. Syftet 

är att ta reda på om det är möjligt att sänka Ir ytterligare. För detta ändamål görs 

beräkningar med en kabel där R0 halverats. Ytterligare en analys som görs i denna del 

av arbetet är att beräkna Ir-bidrag från utledningar där Mörespolen ingår. Mörespolen är 

en utlokaliserad spole utan järnkärna, spolen finns fortfarande i Vattenfalls nät men är 

under avveckling eftersom spolarna i sig ger ett alldeles för högt Ir-bidrag. 

3.5.5.1 Beräkningsmetod 

Modell C1 används i den här studien som grund för beräkningarna. Dessa görs dels på 

luftspolen Möre, dels på en teoretiskt ideal spole, på en ledning med halverad R0 (även 

här med ideala spolar), samt på en Transfixspole. 

3.5.5.2 Resultat 
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Figur 33. Ir som funktion av IC i utledningens början i modell C1. Kurva 1 avser 
Mörespole, kurva 2 – Transfixspole, kurva 3 – ideal spole, kurva 4 – ideal spole och 
halverad R0. AXCEL 3x95/16 12 kV. IC = 1,8 A/km. 
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3.5.5.3 Analys 

Figur 33 visar som väntat att Mörespolen är minst effektiv. Varje spole är avsedd att 

kompensera 10 A men Mörespolen når endast upp till 7 A, vilket är en verkningsgrad på 

70 %. En Transfixspole däremot har hög verkningsgrad, cirka 95 %. När man kopplar in 

ideala spolar minskar Ir min med 70 % jämfört med Transfixspolen och minskar 

ytterligare med 23 % om även R0 halveras. 

3.5.6 Alternativ till lokal kompensering 

Tekniken med utlokaliserad kompensering är ny och inte helt okomplicerad. 

Exempelvis kan det vara svårt att uppnå optimal placering av spolarna om hänsyn ska 

tas till alla tänkbara driftläggningar. Spolarna kräver också en viss översyn. Därför är 

det intressant att söka andra alternativ som fungerar lika bra vilket är syftet med nästa 

beräkning. 

3.5.6.1 Beräkningsmetod 

Modell C1 används i detta fall och beräkningar görs med utgångspunkt från en AXCEL 

3x95/16. Ir studeras då kapacitansen och R0 i kabeln varieras, från 30 % av de värden 

AXCEL 3x95/16 i verkligheten har upp till kabelns verkliga värde. Jämförelse görs 

därefter med Ir då lokal kompensering används. 

3.5.6.2 Resultat 
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Figur 34. Ir som funktion av procent av R0 för en AXCEL 3x95/16 i modell C1. 
Streckad linje visar Ir vid optimal användning av utlokaliserad kompensering.          
IC = 1,8 A/km. 
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3.5.6.3 Analys 

Genom att minska kabelns R0 minskar Ir, dock inte till den nivå som kan erhållas med 

utlokaliserad kompensering (se figur 34). Då R0 är 30 % av det ursprungliga värdet är Ir 

betydligt högre än vad som kan åstadkommas med utlokaliserad kompensering.  

Då det gäller kapacitansens inverkan på Ir visar figur 35 att det går att minska Ir till en 

nivå motsvarande den då utlokaliserad kompensering tillämpas. För att nå denna nivå 

måste kapacitansen minskas till 30 % av sitt ursprungliga värde vilket borde vara 

orealistiskt. 

4 Slutsatser 

I det som följer nedan visas slutsatser som dras utifrån beräkningarnas resultat samt 

förslag till fortsatt arbete. 

4.1 Analys av resultat 

Studien visar på stora skillnader i elektriska egenskaper mellan friledningar och kablar. 

Då andel kabel i näten ökar ger detta problem vid jordfelshanteringen. För att minska de 

negativa verkningarna kan kablars skärmarea öka och dess kapacitans minska, störst 

effekt ger förändring av kapacitansen. Det är inte enbart total utledningslängd som 

avgör hur stort Ir-bidrag en utledning ger utan hänsyn måste också tas till dess 

konfiguration, en långsträckt utledning ger mer negativa verkningar än hos en utbredd 
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Figur 35. Ir som funktion av procent av C0 för en AXCEL 3x95/16 i modell C1. 
Streckad linje visar Ir vid optimal användning av utlokaliserad kompensering.          
IC vid C0 100 % = 1,8 A/km. 
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utledning. Om längsta utledningslängd ligger under 10 km uppstår relativt små resistiva 

strömmar i ledningssystemet som inte borde generera negativa effekter. En viktig 

parameter att ta hänsyn till är hur blandade nät är uppbyggda.  

För att minska de negativa verkningarna vid kablifiering är metoden med utlokaliserade 

reaktorer mycket användbar. Störst verkningar ger metoden på långa utledningar. 

Studien visar också att en utledning inte ska kompenseras fullt ut. En 

underkompensering på cirka 20 A är det ideala. Det är inte bara av vikt att kompensera 

med rätt antal spolar utan de måste också vara rätt placerade på utledningen. Viktigt att 

notera är att överkompensation inte sker nära skenan, om överkompensering sker längre 

ut på utledningen har detta mindre betydelse för Ir-bidraget. Ett problem i 

sammanhanget är att det inte går att upprätthålla optimal placering av spolarna vid en 

reservdriftläggning. 

Då optimal utlokaliserad kompensering används, med rätt antal spolar som är rätt 

placerade minskar såväl kablars kapacitans som skärmareas inverkan på Ir högst 

betydligt. En effekt av att minska kapacitansen ger vid handen att ett mindre antal spolar 

krävs vilket i sin tur innebär ett färre antal spolar som skall underhållas.  

Syftet med rapporten har varit att finna ut hur man i så stor utsträckning som möjligt 

kan minska Ir. Det optimala resultatet är naturligtvis om Ir når ner till värdet 0 – vilket i 

praktiken inte är möjligt. Om man använder utlokaliserad kompensering, om det 

resistiva strömbidraget från spolarna elimineras eller genom att halvera kabelns 

nollföljdsresistans minska Ir ytterligare men man kan bara approximativt närma sig 0. 

Dock kan man konstatera att beslutet med avveckling av Mörespolarna är högst relevant 

i dessa sammanhang. 

Några alternativ till utlokaliserad kompensering framkommer inte genom denna studie 

Visserligen går det att nå låga nivåer på Ir genom att minska kablars kapacitans med två 

tredjedelar men detta är i dagsläget inte ekonomiskt försvarbart och ger dessutom en 

ohanterlig kabel som ger problem vid förläggning. I anslutning till detta kan tilläggas att 

resultaten som framkommit pekar ut ytterligare ett intressant område att studera, dvs att 

genomföra en ekonomisk analys för de olika alternativen - 12 kV respektive 24 kV 

kabel. 

4.2 Rekommendationer till fortsatt arbete 

Då detta arbete har tagit fram ett godhetstal för kablar från en rak utledning skulle en 

djupare analys av detta vara önskvärt. Här vore det av intresse att närmare studera nät 

med påstick och med utlokaliserad kompensering.  

Studien visar att skillnaden i Ir minskar mellan nät av olika storlek, då metoden med 

utlokaliserad kompensering används jämfört med om metoden inte används. Med 

bakgrund av detta vore det intressant att studera Ir då utlokaliserad kompensering 

tillämpas i nät av samma storlek, men med olika konfiguration. 
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Detta arbete visar att det är relativt enkelt att uppnå optimal utlokaliserad kompensering 

vid normal driftläggning. Att förutsätta att normal driftläggning alltid gäller är inte 

realistiskt. Därför är det av stor vikt att göra ytterligare analys av vad som händer med Ir 

vid reservdriftläggningar. 

Detta arbete har studerat en utledning i taget där det förutsatts att både matande 

transformator och Petersén-spolen saknar impedans, vilket är en grov förenkling av 

verkligheten. För att få en bild av hela systemet bör en analys göras av ett nät med fler 

än en utledning och där de nyss nämnda impedanserna är inräknade. 
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Bilaga A:1 

A Resultat från ”Slutrapport: Problemställningar vid 
kablifiering av landsbygdsnät, bilaga 4” [1] 
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Bilaga B:1 

B Beräkningsresultat från STRI AB 
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Bilaga B:2 

C Beräkningsresultat från noggrannhetsanalys 
 

Ledning Driftspänning              
[kV] 

Motstånd i 
felet  [kΏ] 

Utledningens 
längd  

Ir [A] 

AXCEL 3x50/16 12 kV 11 20 4*10 km 0,131 

AXCEL 3x50/16 12 kV 11 20 40*1 km 0,133 

AXCEL 3x95/16 12 kV 11 0 4*10 km 13,525 

AXCEL 3x95/16 12 kV  11 0 40*1 km 13,744 

AXCEL 3x240/25 12 kV 11 20 4*10 km 0,143 

AXCEL 3x240/25 12 kV 11 20 40*1 km 0,145 

AXCEL 3x50/16 24 kV 22 20 4*10 km 0,189 

AXCEL 3x50/16 24 kV 22 20 40*1 km 0,192 

 
 

Antal 100 kVA distr. 
transformatorer som är 

inkopplade 

Antal utlokaliserade 
spolar (10A) som är 

inkopplade        

Last på respektive distr. 
transformator 

Ir [A] 

0 st 0 st 0 kW + 0 kVAr 5,749 

8 st 0 st 0 kW + 0 kVAr 5,749 

8 st 0 st 20 kW + 5 kVAr 5,741 

8 st 0 st 70,7 kW + 70,7 kVAr 5,649 

8 st 5 st 0 kW + 0 kVAr 3,108 

8 st 5 st 20 kW + 5 kVAr 3,108 

8 st 5 st 0 kW + 100 kVAr 3,044 

8 st 5 st 70,7 kW + 70,7 kVAr 3,065 

8 st 5 st 100 kW + 0 kVAr 3,108 

 
Utledningens längd [km] 

(AXCEL 3x 240/25 12 kV) 
Ir då RNM=0 A 

[A] 
Ir då RNM =5 A 

[A] 
Ir då RNM =10 A 

[A] 

5 0,02972 0,02972 0,02744 

10 0,2846 0,2835 0,2835 

15 0,9970 0,9876 0,9945 

20  2,3953 2,3907 2,3816 

25 4,6860 4,6788 4,6674 

30 8,0898 8,0658 8,0659 
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Bilaga B:3 

 
D Beräkningsresultat då kablars skärmareor varieras 
 

AXCEL 3x150 med olika skärmareor, nätmodell C2
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AXCEL 3x240 med olika skärmareor, nätmodell C2
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Bilaga B:4 

AXCEL 3x95 12kV

Ledningens längd [km] Skärmarea [mm2] Ir [A] R0 [Ώ] Godhetstal Ir/R0

5 16 0,02042 19,6 0,00104

5 25 0,01414 13,6 0,00104

5 35 0,011 10,6 0,00104

10 16 0,20734 39,2 0,00529

10 25 0,14451 27,2 0,00531

10 35 0,10996 21,2 0,00519

15 16 0,72562 58,8 0,0123

15 25 0,50606 40,8 0,0124

15 35 0,39729 31,8 0,0125

20 16 1,75089 78,4 0,0223

20 25 1,21579 54,4 0,0223

20 35 0,95392 42,4 0,0225

25 16 3,44433 98 0,0351

25 25 2,38922 68 0,0351

25 35 1,88117 53 0,0355

30 16 5,92565 117,6 0,0504

30 25 4,13931 81,6 0,0507

30 35 3,23926 63,6 0,0509

AXCEL 3x150 12kV

Ledningens längd [km] Skärmarea [mm2] Ir [A] R0 [Ώ] Godhetstal Ir/R0

5 25 0,02073 13,05 0,00159

5 35 0,01508 10,05 0,00150

10 25 0,19513 26,1 0,00748

10 35 0,1501 20,1 0,00747

15 25 0,69335 39,15 0,01771

15 35 0,52989 30,15 0,01758

20 25 1,65451 52,2 0,03170

20 35 1,28613 40,2 0,03199

25 25 3,25296 65,25 0,04985

25 35 2,51085 50,25 0,04997

30 25 5,61903 78,3 0,07176

30 35 4,35552 60,3 0,07223

AXCEL 3x240 12kV

Ledningens längd [km] Skärmarea [mm2] Ir [A] R0 [Ώ] Godhetstal Ir/R0

5 25 0,02972 12,65 0,00235

5 35 0,02286 9,65 0,00237

10 25 0,28351 25,3 0,0112

10 35 0,21492 19,3 0,0111

15 25 0,98761 37,95 0,0260

15 35 0,75446 28,95 0,0261

20 25 2,39071 50,6 0,0472

20 35 1,81391 38,6 0,0470

25 25 4,67881 63,25 0,0740

25 35 3,57588 48,25 0,0741

30 25 8,06585 75,9 0,106

30 35 6,19042 57,9 0,107  
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Bilaga B:5 

E Beräkningsresultat då kablars kapacitans varieras 
 

AXCEL 3x150/25 med olika kapacitans, nätmodell C2

0
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Utledningens längd [km]
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De kurvor som visas i figuren ovan representerar följande kablar:  

 

Kurva 1 Fiktiv kabel där kapacitansen är 2,0 gånger den för en AXCEL 3x150/25 12 kV.  

 IC = 4,2 A/km.   

Kurva 2 AXCEL 3x150/25 12 kV. IC = 2,1 A.   

Kurva 3 AXCEL 3x95/16 24 kV som har 0,4 gånger kapacitansen för en AXCEL 3x150/25 12 kV.       

IC = 0,8  A/km.   
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Bilaga B:6 

AXCEL 3x95/16 12kV C0=0,301 [µF]/km

Ledningens längd [km] Ir [A] Kabeltyp C0 [µF] Godhetstal Ir/C0
2

5 0,02042 C0 1,505 0,00902

5 0,04712 C0*1,5 2,258 0,00925

5 0,00958 C0*0,67 1,008 0,00942

5 0,00471 C0*0,5 0,753 0,00832

10 0,20734 C0 3,01 0,0229

10 0,46823 C0*1,5 4,515 0,0230

10 0,09582 C0*0,67 2,017 0,0236

10 0,05184 C0*0,5 1,505 0,0229

15 0,72562 C0 4,515 0,0356

15 1,65466 C0*1,5 6,773 0,0361

15 0,34039 C0*0,67 3,025 0,0372

15 0,18378 C0*0,5 2,258 0,0361

20 1,75089 C0 6,02 0,0483

20 3,95793 C0*1,5 9,03 0,0485

20 0,81562 C0*0,67 4,033 0,0501

20 0,43664 C0*0,5 3,01 0,0482

25 3,44433 C0 7,525 0,0608

25 1,60136 C0*0,67 5,042 0,0630

25 7,72255 C0*1,5 11,29 0,0606

25 0,86362 C0*0,5 3,763 0,0610

30 5,92565 C0 9,03 0,0727

30 13,16407 C0*1,5 13,55 0,0718

30 2,772 C0*0,67 6,05 0,0757

30 1,49387 C0*0,5 4,515 0,0733

AXCEL 3x150/25 12kV C0=0,360 [µF]/km

Ledningens längd [km] Ir [A] Kabeltyp C0 [µF] Godhetstal Ir/C0
2

5 0,02073 C0 1,8 0,00640

5 0,003 C0*0,4 0,72 0,00579

5 0,07917 C0*2 3,6 0,00611

10 0,19513 C0 3,6 0,0151

10 0,0315 C0*0,4 1,44 0,0152

10 0,801 C0*2 7,2 0,0155

15 0,69335 C0 5,4 0,0238

15 0,1126 C0*0,4 2,16 0,0241

15 2,794 C0*2 10,8 0,0240

20 1,65451 C0 7,2 0,0319

20 0,266 C0*0,4 2,88 0,0321

20 6,727 C0*2 14,4 0,0324

25 3,25296 C0 9 0,0402

25 0,528 C0*0,4 3,6 0,0407

25 13,1167 C0*2 18 0,0405

30 5,61903 C0 10,8 0,0482

30 0,908 C0*0,4 4,32 0,0487

30 22,329 C0*2 21,6 0,0479  
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