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Sammanfattning 

Detta examensarbete har utförts hos Vattenfall Eldistribution på avdelningen 

Kontroll och Skydd med målsättningen att utforma och utvärdera en nätmodell 

avsedd för jordslutningssimuleringar i PSCAD. Ombyggnationen från luftledningar till 

markkablar har medfört att kapacitansen i distributionsnätet ökat, vilket ställer högre 

krav på jordfelsutrustning och på nätanalyser för att kunna försäkra att en säkerställd 

frånkoppling kan ske enligt de myndighetskrav som föreligger. Syftet med arbetet har 

varit att undersöka hur en nätmodell bör utformas för analys av stationära in-

svängningsförlopp och utvärdera hur stor noggrannhet som kan förväntas gentemot 

verkliga jordfelsprov vid felresistanser på främst 3 kΩ och 5 kΩ. Nätmodellen har ut-

formats efter ett verkligt impedansjordat mellanspänningsnät med π-länkar i PSCAD 

och utifrån de nätuppgifter som förekommer i Vattenfalls näthanteringsprogram 

Netbas. Simuleringsresultaten har jämförts mot resultat från det verkliga nätets jord-

felsprover vid olika inställningar på den centrala kompenseringsutrustningen som är 

placerad mellan den matande transformatorns nollpunkt och jord.  

Jordslutningssimuleringarna visar, trots antaganden och en viss osäkerhet omkring de 

verkliga nollföljdskomponenterna, godtyckliga simuleringsresultat vid avstämt och 

snedavstämt nät motsvarande ± 30 A gentemot ledningarnas kapacitiva strömmar vid 

en felresistans på 3 kΩ. Jordslutningssimuleringarnas händelseförlopp överensstäm-

mer överlag väl mot det verkliga nätet samtidigt som jordslutningar vid 5 kΩ medför 

en större procentuell avvikelse. Särskilt framträdande avvikelser kunde urskiljas vid 

analys av fasvinkeln mellan nollföljdsspänning och nollföljdsström. 

En analys av nätmodellens resultat och troliga orsaker till uppkomna simulerings-

avvikelser gentemot det verkliga nätet indikerar på att nätmodellens tillförlitlighet bör 

kunna optimeras ytterligare om noggrannare hänsyn tas gällande nollföljdsimpedanser, 

dc-komponenter och de toleranser som förekommer i det verkliga nätets avstäm-

ningsutrustning och mätkretsar. 
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Ground fault simulation and model validation with 
PSCAD of an impedance grounded distribution 

system 
 

Summary 

This thesis has been carried out at Vattenfall Eldistribution at the department Control 

and Protection with the objective to design and evaluate a network model for ground 

fault simulations in PSCAD. The reconversion from overhead lines to underground 

cables has led to increased capacitances in the distribution network and this places 

greater demands on the feeder protection unit and network analyzes in order to assure 

that faulted feeders are disconnected according to regulatory requirements. The aim 

of this work has been to determine how a network model could be designed for 

analysis of stationary signal characteristics and evaluate how great accuracy the power 

system model have compared to real earth fault test results.  

Earth fault simulations are performed with fault resistances of 3 kΩ and 5 kΩ. The 

power system model have been created to emulate a real impedance grounded 

network according to the π-model in PSCAD based on system information from 

Vattenfalls network management program Netbas. Results from the simulations have 

been compared against results obtained from real earth faults from the physical 

network with different settings on the central compensation equipment placed 

between the transformers neutral and ground. Simulations show, despite assumptions 

and some uncertainty about the actual zero sequence components similar results when 

fault resistance was 3 kΩ, both when compensation coil are fully tuned and out of 

tune ± 30 A corresponding to the feeder capacitance. The overall signal sequence 

conform quite well to the real network but at the same time simulations with 5 kΩ 

obtains greater deviations when results are represented in percentage. Particularly 

prominent abnormalities could be identified in the phase angle between zero sequence 

voltage and zero sequence current.  

An analysis of deviations from the simulations in the digital network model against 

the real system indicates that the model probably could be further optimized if zero 

sequence impedances, dc components, and tolerances that occur in the real systems 

reactive compensation equipment and measuring circuits are taken into account.  

Date: February 2, 2015  
Author: Christoffer Hällsten 
Examiner: Peter Axelberg, University West 
Advisor: Robin Andersson, Vattenfall Eldistribution AB 
Programme: Electrical Engineering, Electric Power Technology 
Main field of study: Electrical Engineering Education level: First 
Credits: 15 HE credits 
Keywords PSCAD, power system simulation, medium voltage, arc suppression coil, ground 

faults, asymmetrical components,  
Publisher:  University West, Department of Engineering Science, 

S-461 86 Trollhättan, SWEDEN 
Phone: + 46 520 22 30 00  Fax: + 46 520 22 32 99  Web: www.hv.se 



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

 iii 

Förord 
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målsättningarna och sammanställa denna rapport. Även min examinator, Peter 
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bägge två för all support. 
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Nomenklatur 

Mellanspänningsnät Avser ett distributionsnät för leverans av elenergi med 

nominell spänning inom intervallet 10-40 kV. 

Enfasig jordslutning  Oönskad kontakt mellan spänningssatt ledning och jord-

ledare alternativt fas och jord 

Stumt jordfel Jordslutning av enfaskaraktär med försumbar resistans i 

felstället. 

Dubbelt jordfel Två enfasiga jordslutningar som inträffar vid samma tid-

punkt i elnätet i men olika faser, vanligtvis menas olika 

faser i olika ledningar. 

Intermittent jordfel   Enfasig- och återkommande jordslutning som inträffar 

vid spontant överslag mellan fas och jord på grund av 

isolationssammanbrott. 

Subtransienter Högfrekventa amplitud- och frekvens ändringar i 

spänning och ström orsakade av variationer mellan 

kapacitiva- och induktiva komponenter inom intervallet   

0 < t < ~ 5 -15 ms. 

Stationärt tillstånd Strömmar och spänningar vilka befinner sig i ett stabilt 

tillstånd efter ett eventuellt insvängningsförlopp.  

Transienter Högfrekventa amplitud- och frekvens-förändringar i 

spänning och ström orsakade av t.ex. kapacitiva- och 

induktiva komponenter i nätet. 

Avklingningsförlopp Tiden det tar tills att en transient har dämpats ut.  

Central kompensering Utrustning för faskompensering av reaktiva strömkomp-

onenter placerad inuti fördelningsstationen 

Utlokaliserad kompensering    Utrustning för faskompensering av reaktiva effekter. 

Ofta placerad i en nätstation. 

Isolationssammanbrott Beskrivning av en kabels momentant minskade förmåga 

att isolera spänningssatta ledningar gentemot jord.   

Skin effekt Fenomen orsakat av elektromagnetisk induktion, innebär 

att strömtätheten ökar i ledarens yta och minskar i led-

arens centrum när strömmens frekvens ökar. 

Jordfelsprov Utförd funktionskontroll av jordfelsskydd anbringad i 

verkligt nät.  

Driftschema Översiktsvy över distributionsnätet som visar förekom-

mande stationer, befintlig utrustning och ledningssträck-

orna som förbinder dem. 
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Comtrade Standardiserat filformat för sampling och lagring av hög-

frekventa oscillationer i elkraftssystem. 

Effektfrånskiljare Apparat med frånskiljarfunktion avsedd och konstruerad 

för att kunna bryta och frånskilja förekommande kortslut-

ningsströmmar 

Utjämningslindning Deltakopplad tilläggslindning på Y/y kopplade transform-

atorer som är jordad utvändigt på transformatorlådan i 

syfte att minska den tredje övertonen vid bland annat 

osymmetriska tillstånd. 

Uh Huvudspänning 

Uf Fasspänning 

UL1 Spänning i fas L1  

UL2 Spänning i fas L2 

UL3 Spänning i fas L3 

I0X Reaktiv jordslutningsström  

I0L Induktiv jordslutningsström  

I0C Kapacitiv jordslutningsström 

U1 Plusföljdsspänning 

I1 Plusföljdsström 

Z1 Plusföljdsimpedans  

U2 Minusföljdsspänning 

I2 Minusföljdsström 

Z2 Minusföljdsimpedans 

Cd Driftkapacitans i plus- och minusföljd 

U0 Nollföljdsspänning 

I0  Komplex nollföljdsström 

Z0 Nollföljdsimpedans 

C0, Cm Nollföljdskapacitans, kapacitans mellan en kabels ledare och skärm. 

I0C Kapacitiv nollföljdsström 

I0R Resistiv nollföljdsström 

I0L Induktiv nollföljdsström 

R0L Nollföljdsreaktorns inre resistans 

Ij Spänningssättande jordfelsström 
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1 Inledning 

Vattenfall AB är ett energitjänstföretag som instiftades 1992 utifrån det statliga 

affärsverket Vattenfall som har sin historiska grund i den Kungliga Vattenfalls-

styrelsen från 1909. Med sina 32 000 anställda är Vattenfall idag en av Europas största 

elproducenter och aktiebolaget ägs till 100 procent av den svenska staten. Koncernens 

huvudkontor ligger i Solna och är organiserad i en Nordisk- och en Europeisk del.  

Vattenfall Eldistribution är ett dotterbolag till moderbolaget som arbetar med det 

regionala och det lokala elnätet. Regionnätet försörjer 215 kunder medan det lokala 

elnätets kunder uppgår till ungefär 922 000. Den totala ledningslängden för region-

nätet motsvarar 22 000 km medan lokalnätets utbredning sträcker sig över 110 000 

km och den totalt överförda elenergin i nätet motsvarade 2011 71 000 GWh. 

Vattenfall Eldistribution har 660 anställda över hela Sverige och bolagets netto-

omsättning för 2011 uppgick till 9 300 MSEK [1]. I Trollhättan arbetar Vattenfall 

Eldistribution med utredningar av kontrollutrustning i syfte att säkerställa en säker 

och god leveranskvalitet. 

Avdelningen Skydd och Kontroll inom Vattenfall Eldistribution ansvarar för felbort-

koppling och finns placerade i Trollhättan, Solna och Luleå. 

1.1 Bakgrund 

Efter stormen Gudrun som orsakade stora störningar i Sveriges mellanspänningsnät 

2005 påbörjades en ombyggnad från luftledningar till markkablar. Arbetets betydelse 

och känsligheten i luftledningarna bekräftades ytterligare vid stormen Per 2007.       

De långa avbrotten som stormarna orsakade för kunderna resulterade i lagen om 

avbrottsersättning som regleras i Ellagen (1997:857). Paragraf 10 i kapitel 10 anger att 

kunder som utsatts för oplanerade avbrott har rätt att kräva ersättning för uteblivna 

elleveranser från och med de 12 första sammanhängande avbrottstimmarna [2]. 

I takt med arbetet som utförs för att vädersäkra mellanspänningsnätet har 

kapacitansen i elnätet stigit eftersom denna ökar proportionellt med längden på kabel-

radialerna. I ELSÄK 2008:1 anges att den maximala beröringsspänningen som uppstår 

till en följd av den spänningssättande jordfelsströmmen för utsatt anläggningsdel inte 

får överstiga 100 V [3]. Villkoret medför att jordfelsströmmarna vanligtvis måste mini-

meras för att uppfylla detta krav.  

Rapporten ”Intermittenta jordfel i kablifierade distributionsnät” redogör för hur en kablifier-

ad ledning med en area om 95mm2 ökar den genererade kapacitiva strömmen upp-

emot 30 ggr i jämförelse med en likvärdig plastbelagt luftledning [4].  

Det kapacitiva strömmarna som kablarna genererar har inneburit ett ökat behov av 

induktiv kompensering som motverkar de kapacitiva jordslutningsströmmarnas bidrag 

till den spänningssättande jordfelsströmmen. 
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På en del områden har amplituderna hos den kapacitiva jordslutningsströmmen som 

kompenseras idag stigit från 10-40 A till 200-250 A [5].  

I impedansjordade kabelnät kompenseras den kapacitiva jordslutningsströmmen som 

uppstår vid jordslutningar med en reaktor som parallellkopplas med en resistans i 

transformatorns nollpunkt. Nollpunktsreaktorns kompensationsnivå regleras med 

hjälp av en avstämningsautomatik. Vid omkopplingar, hinner inte alltid avstämnings-

automatiken kompensera för de kapacitiva jordslutningsströmmarna och en sned-

avstämning uppstår.  

I kablifierade nät är det också vanligare med jordslutningar av intermittent karaktär 

vilket medför att betydelsen av transienter och de insvängningsförlopp som de 

medför har ökat [6]. Vid jordslutningar i stora kabelnät har därför tidsdetaljerade 

nätsimuleringar fått en större betydelse vid bland annat störningsanalyser för att 

upptäcka och förhindra potentiella problemområden.  

I Vattenfalls nuvarande beräkningsprogram för jordslutningar analyseras endast 

stationära tillstånd. Vattenfall saknar för nuvarande en enhetlig programvara som kan 

generera tillförlitlig beräkningsinformation för både stationära- och transienta 

tillstånd. Företaget är idag intresserat av att undersöka hur en digital nätmodell i 

programvaran PSCAD som har stöd för simulering av stationära och transienta 

förlopp bör utformas för att säkerställa tillförlitlighet vid simulerade jordfelsanalyser.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med detta arbete är att primärt undersöka tillförlitligheten och simulerings-

möjligheterna i PSCAD vid simulering av olika jordfelstyper i impedansjordade 

mellanspänningsnät för stationära förlopp.  

Målet är att verifiera nätmodellen gentemot tidigare utförda jordfelsprov och redogöra 

för vilka typer av jordfel som nätmodellen är tillförlitlig respektive för vilka typer av 

fel som den inte fungerar. Delmål i projektet innefattar:  

 Ta fram teoretisk beräkningsmodell. 

 Modelluppförande av det avgränsade verkliga nätet i PSCAD.    

 Simulering av jordfel som verifieras mot uppmätta jordfelsresultat.  

 Analys och utvärdering av det resultat som erhållits med fokus på eventuella 

avvikelser och skillnader som inverkar på nätmodellens tillförlitlighet. 

 Vid mån av tid utföra simulering och återuppspelning av ett dubbelt jordfel 

för att undersöka hur resultatet påverkar anläggningens reläskyddsutrustning. 
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1.3 Tillvägagångssätt 

Arbetet påbörjas med en litteraturstudie och kunskapsinhämtning för att öka 

förståelsen för den kompenserings- och jordfelsteori som ligger till grund för utform-

ning av den nätmodell som kommer att utformas. Teorin som beskrivs i kapitel 3 och 

de matematiska jordfelssambanden baseras på och inhämtas från kurslitteratur och 

tekniska rapporter. En inlärnings studie för hantering och nätmodellering i PSCAD 

genomförs för att korrekt kunna korrelera nätmodellens komponenter mot inhämtad 

jordfelsteori. 

Jordfelssimuleringarna och inspelning av jordslutningarnas händelseförlopp utförs 

med programvaran PSCAD. För jämförelse av simulerade resultat gentemot de 

inspelade jordslutningsresultaten utformas grafer som visualiserar händelseförloppet 

från de två provningsmetoderna. Resultattabeller införs för de stationära tillstånden 

för samtligt utförda jordslutningar utifrån erhållet resultat. Jämförande grafer av 

händelseförloppet från de inspelade simuleringsresultaten och inspelningarna från det 

verkliga nätet utformas med hjälp av programmet Sigra. 

Vid val av jordslutningar har hänsyn tagits till varierande avstämningar i syfte att finna 

eventuella avvikelser i nätmodellens noggrannhet. Vid 3 kΩs felresistans kommer en 

jordslutning utföras vid ett avstämt nät, en jordslutning vardera simuleras också med  

3 kΩ’s felresistans vid en snedavstämning om +30 A respektive -30 A. 

För det jordslutningar som utförs vid 5 kΩ kommer även ett fel att simuleras vid ett 

fullt avstämt nät. Vid 5 kΩs felresistans utförs därtill simuleringar vid en snedav-

stämning om +30 A respektive -30 A. Utöver dessa simuleringar tillkommer en stum 

jordslutningssimulering enligt samma nätförutsättning som gäller för det avstämda 

nätet med 5 kΩ’s felresistans. I mån av tid och om tillförlitliga resultat erhålls vid ovan 

nämnda fel kommer även en intermittent- alternativt en dubbel jordslutning att 

simuleras.  

Den nätinformation som erfordras för utformning av nätmodellen avseende kablar, 

spänningsnivåer och övergripande utformning över fördelningsstationen TT1000 

hämtas ur Vattenfalls nätdokumentationsprogram Netbas [7], intern dokumentation 

och tekniska rapporter. Vid mån av tid utförs även en återuppspelning av simulerat 

jordslutningsförlopp mot verkligt jordfelsskydd i det laboratorium som Vattenfall 

förfogar över i Trollhättan med assistans av deras personal. 
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1.4 Avgränsningar 

Arbetet avgränsas till simulering i PSCAD av det 11kVs impedansjordade mellan-

spänningsnätet i fördelningsstationen TT1000. Nätmodellens utformning och illust-

ration i form av driftsschema över mellanspänningsnätet kommer endast att innehålla 

nät- och stolpstationer för utledningarna L06 och L07.  

Teoretisk modellering utförs endast för enfasiga jordslutningar. Jordfelsresistanserna 

kommer att avgränsas till 3 kΩ och 5 kΩ vardera för utledningarna L03 och L07.  

Den digitala nätmodellen utformas primärt inte för att utgöra någon tillförlitlig grund 

till vågutbredningsfenomen.  

Transienter som kan förekomma vid jordslutningarna eller andra typer av hög-

frekventa oscillationer kommer inte tas i beaktande i detta arbete som främst ämnar 

undersöka stationära händelseförlopp.  

Resultatanalysen avgränsas till framtagande av tabeller för stationära tillstånd hos 

nollföljdsspänningar, nollföljdsströmmar och fasvinklar dem emellan vid de enskilda 

jordslutningssimuleringarna. Grafutformningen kommer att illustrera nollföljds-

spänningarnas och nollföljdströmmarnas händelseförlopp inom intervallet 0 s - 0.5 s 

från jordslutningens uppkomst.  

Simuleringsresultaten för kontroll och jämförelse gentemot Vattenfalls utförda 

jordfelsprov avgränsas till att undersöka eventuella skillnader i amplituder och fas-

vinklar hos nollföljdsströmmar och nollföljdsspänningar.  
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2 Jordfelsteori i impedansjordade nät 

2.1 Symmetriska komponenter 

Symmetriska komponenter är en beräkningsmodell som kan användas för att studera 

osymmetriska storheter vid jordslutningar i elnätet. Genom att dela upp osymmetriska 

spänningar och strömmar i ett trefassystem i tre symmetriska delsystem kan det 

osymmetriska tillståndet analyseras både smidigt och kraftfullt [8]. Figur 2.1 som är 

ritad med inspiration från [5] illustrerar de tre delsystemens vektorer för fas-

spänningarna placerade i vektorplanet där UL1 har valts som referensfas. Upp-

delningen till de tre delsystemen benämns som plusföljd- minusföljd- och nollföljds-

system. 

 

 
Figur 2.1 Trefasspänningar i plusföljd, minusföljd och nollföljd.  

Plusföljdssystemet motsvarar den klassiska vektorrepresenationen för de tre faserna 

med fasföljden UL1, UL2, UL3 och med fasförskjutningen 120˚ mellan varje fas. Minus-

följdssystemet har fasföljden UL1, UL3, UL2 och även den med fasförskjutningen 

120˚mellan varje fas. 

En komplex operator införs för beräkning av vektorernas vinklar mellan de olika 

delsystemen och som vrider vektorerna 120˚ respektive 240˚ från sitt utgångsläge. 

Den komplexa operatorn  är definierad enligt ekvation (1a-b) [9].  

 

°120jea           (1a) 

°2402 jea           (1b) 
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För beräkning av fasspänningarna vid osymmetriska tillstånd används ekvation (2a-c) 

där operatorn  multipliceras ihop med de tre delsystemens symmetriska komp-

onenter enligt  

2101 UUUUL        (2a) 

21

2

02 UaUaUUL        (2b) 

2

2

103 UaUaUU L      (3c) 

I ekvation (2a-c) representerar  

1LU  spänningen i fas L1 

2LU  spänningen i fas L2 

3LU
 spänningen i fas L3 

Utgående från fasspänningarna används ekvation (3a-c) för att beräkna de sym-

metriska komponenternas plus- minus- och nollföljdsspänningarna enligt 

 )(
3

1
3210 LLL UUUU     (3a) 

)(
3

1
3

2

211 LLL UaUaUU    (3b) 

)(
3

1
32

2

12 LLL UaUaUU    (3c) 

I ekvation (3a-c) representerar  

0U
 beräkningsmodellens nollföljdsspänning   

1U   beräkningsmodellens plusföljdsspänning 

2U  beräkningsmodellens minusföljdsspänning 
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Beräkningsmodellen för symmetriska komponenter som beskrivs i ekvation (2a-c) och 

(3a-c) är även giltig för fasströmmarna som med en enkel omskrivning kan ses i 

ekvation (4a-c) [10]. 

2101 IIII L     (4a) 

 
21

2

02 IaIaIIL     (4b) 

 
2

2

103 IaIaIIL     (4c) 

I ekvation (4a-c) representerar  

1LI   strömmen i fas LL1     

2LI  strömmen i fas LL2 

3LI
  strömmen i fas LL3 

Ekvation (5a-c) visar omskrivningen av de symmetriska komponenternas delsystem 

utgående från fasströmmarna. 

)(
3

1
3210 LLL IIII     (5a) 

)(
3

1
3

2

211 LLL IaIaII    (5b) 

)(
3

1
32

2

12 LLL IaIaII    (5c)  

 

I ekvation (5a-c) representerar  

0I
 beräkningsmodellens nollföljdström   

1I   beräkningsmodellens plusföljdsström 

2I  beräkningsmodellens minusföljdsström 
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Med hjälp av ekvation (3a-c) och ekvation (5a-c) beräknas en per fas ekvivalent plus- 

minus och nollföljdsimpedans enligt ekvation (6a-c) [8]. 

0

0
0

I

U
Z      (6a) 

1

1
1

I

U
Z      (6b) 

2

2
2

I

U
Z      (6c) 

0Z
 representerar impedansen hos ett nollföljdssystem 

1Z  representerar impedansen hos ett plusföljdssystem 

2Z  representerar impedansen hos ett minusföljdsystem 

Vanligtvis benämns Z0, Z1, och Z2 med termerna nollföljdsimpedans, plusföljds-

impedans och minusföljdimpedans. De tre delsystemen framträder skiftande som en 

följd av momentana genererings- och belastningsförutsättningar. Vid normal drift är 

plusföljdssystemet dominerande eftersom synkrongeneratorn som genererar elenergin 

endast utgör ett plusföljdssystem. Om även nätets ledningsimpedanser och laster är 

symmetriska erhålls endast plusföljdsströmmar [5, 9, 11].  

Osymmetriska- och/eller ojämnt fördelade enfaslaster ger däremot upphov till minus- 

och nollföljdskomponenter [12]. Detta medför att olika feltyper kommer att påverka 

de symmetriska komponenterna i skiftande omfattning.  

Vid enfasiga jordslutningar som kan ge upphov till en mycket stor felström i den 

felbehäftade fasen uppstår en osymmetri och alla tre delsystemen, plus- minus och 

nollföljdsystemet framträder tydligt. Nollföljdssystemets strömmar och spänningar är 

speciellt förekommande vid en- och tvåfasiga jordslutningar. Jämförelse kan göras 

gentemot en symmetrisk 3-fasig kortslutning som endast påverkar plusföljden eller en 

tvåfasig kortslutning som påverkar plus- och minusföljden. Som en följd av detta är 

jordfelsskydden vanligtvis anpassade för att detektera strömmar som uppstår i 

nollföljdssystemet [5], [12]. 

Nollföljdsimpedansen beror av det summerade återledningsmotståndet till transform-

atorns nollpunkt. Nollföljdsimpedansen bestäms därför av jordtagsresistanser, mark-

kablarnas skärmkonstruktion, transformatorernas design, nollföljdsmotstånd, före-

komst av jordad följelina och utlokaliserade spolar etc.  
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2.2 Nollpunktsutrustning och felbortkoppling  

Det reaktiva kompenseringsbehovet förändras i takt med att kabelnätet utökas genom 

ombyggnationer och kablifiering av luftledningar. Det är av stor betydelse att varje 

större förändring av kabelnätet tillfredsställer behovet av induktiv kompensering.  

Den resistiva nollpunktsutrustningens utformning och dimensionering beror bland 

annat på jordtagsförutsättningarna och hur väl jordtaget dimensionerats för att klara 

av en potentialutjämning. Nollpunktsutrustningens reaktor dimensioneras gentemot 

de kapacitiva strömmarna som förekommer i nätet. Hänsyn tas till det allmänna jord-

tagsförutsättningarna för att försäkra att beröringsvillkoret som anger hur stor jord-

potential den spänningssättande jordfelsströmmen får vara inte överstiger säkerhets-

föreskrifterna [3].  

Föreskriften anger att anläggningar som utsätts för en jordslutning ska säkerställa en 

automatisk frånkoppling i icke direktjordade MV-nät vid felresistanser om 3 kΩ och  

5 kΩ. Kravet på 3 kΩ används för nät uppbyggda med markkablar. För övriga kabel-

nät med inslag av ett fåtal blanka friledningar som inte regleras av detaljplan tillåts 

också en säkerställd jordfelsdetektering vid 3kΩ’s felresistans. Jordfelsdetektering vid 

felresistanser på 5 kΩ ska vara säkerställd för överföringsnät bestående av förstärkta- 

och/eller plastbelagda friledningar samt hängkablar enligt föreskriften.  

Beröringsspänningen för utsatt anläggningsdel anges enligt ELSÄK 2008:1 Tabell 1 

till maximalt 100 V med en felbortkopplingstid som säkerställs understiga 5 sekunder 

för ett 10 kV distributionsnät.  

Nollpunktsreaktorns kompensationsnivå regleras med avstämningsautomatik och vid 

omkopplingar hinner inte alltid avstämningsautomatiken som reglerar nollpunkts-

reaktorn kompensera de kapacitiva jordslutningsströmmarna varvid en snedavstäm-

ning uppstår. Normalt sker omställningen av nollpunktsreaktorn med intervall om 60 

sekunder för att undvika att återinkopplingssystemet slår till efter justering av noll-

punktsreaktorn. 

I Vattenfalls 10 kV’s nät bör normalt den maximala kompenseringströmmen i fördel-

ningsstationen uppgå till 30 A per utledning. Utledningar som bidrar med en kapacitiv 

jordfelsström på 30 A eller mer kompenseras med utlokaliserad spole [13]. Den ut-

lokaliserade spolen placeras ute i nätstationerna och i likhet med nollpunktsreaktorn 

syftar den till att kompensera kapacitiva strömkomponenter. En fördel med utlokal-

iserade spolar är att om en ledning kopplas bort sker en automatisk avstämning 

gentemot det nya driftläget eftersom den bortkopplade ledningens kompensering sker 

ute i nätstationen [14]. 

I ett impedansjordat mellanspänningsnät brukar normalt inte nollpunktsreaktorns 

kompenseringsnivå justeras till 100 procent och en snedavstämning motsvararande en 

kapacitiv jordslutningsström uppemot 2 [A] tillåts vanligtvis.  
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Vid kompensationsnivåer under 100 % benämns nätet vara underkompenserat vilket 

illustreras i Figur 2.2 som även visar hur den spänningssättande jordfelsströmmen IJ 

påverkas av induktiva- och kapacitiva strömkomponenter. I figuren representerar I0C 

den kapacitiva jordslutningsströmmen och I0x reaktorns induktiva ström. I0R mot-

svarar den resistiva nollpunksströmmen som påverkas av reaktorns kompenserings-

grad och den eventuella snedavstämning som existerar vid tidpunkten för den enfasiga 

jordslutningen.  

  

 
Figur 2.2 visar hur central kompensering påverkar den spänningssättande jordfelsströmmen IJ 
vid underdimensionerad kompensering. 

Det förekommer två olika konstruktionstyper av nollpunktsreaktorer på marknaden, 

dessa är stegreaktorer och reglerreaktorer. Stegreaktorn kopplar in- och ur antalet 

lindningar i reaktorn medan reglerreaktorn är konstruerad och förlagd på en glidskena 

som justerar luftgapsavståndet. Stegreaktorerna har en lägre justeringsnoggrannhet i 

jämförelse med reglerreaktorerna som följsamt kan justeras med hjälp utav noll-

spänningsautomatiken [14].  

I Figur 2.3 illustreras nollpunktsutrustningens placering i fördelningsstationens trans-

formator. 

 
Figur 2.3 visar hur den centrala kompenseringsutrustningen är placerad i en impedansjordad 
transformators nollpunkt på sekundärsidan. Den streckade rutan representerar reaktorspolens 
justerbara induktans och dess interna resistans. 
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I händelse av en stum enfasig jordslutning med flera utledningar från fördelning-

stationen kommer endast en resistiv nollföljdsström cirkulera i den felbehäftade fasen 

vid L02 enligt Figur 2.4 om nätet är avstämt. Jordslutningen på L03 vid ledning L02 ger 

upphov till kapacitiva strömmar vid den felbehäftade ledningen och i den angränsade 

utledningen L01 på fas L1 och L2. De svarta pilarna som utgår från jordslutningen mot 

nollpunktsreaktorn representerar den induktiva nollföljdsströmmen, blå pilar som 

flyter från felstället motsvarar ledningarnas kapacitiva strömmar.  

Det kapacitiva strömmarna som de två utledningarna ger upphov till vid jord-

slutningen kompenseras av nollpunktreaktorns induktiva nollföljdsströmmar i trans-

formatorns nollpunkt som Figur 2.4 visar i syfte att minska jordfelsströmmarna [15]. 

Figur 2.4 är ritad med inspiration från [16]. 

 
Figur 2.4 visar hur de komplexa strömmarna uppför sig vid angränsande ledningar vid en 
enfasig jordslutning på ledning L01 vid L3 i ett kompenserat mellanspänningsnät. Röd pil 
representerar resistiv ström, blåa pilar kapacitiv ström och svarta pilar den induktiva 
kompenseringsströmmen. 
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För fullständig kompensering gäller att den induktiva- och den kapacitiva nollföljds-

reaktansen är lika, det vill säga när CN XX 00  .  

Nollföljdsreaktorns reaktans beräknas utifrån spolens induktans L0 och system-

frekvensen enligt ekvation (7). 

fLX N  200 [Ω]   (7) 

Den kapacitiva reaktansen X0c beräknas enligt ekvation (8). 

0

0
2

1

Cf
X c





 [Ω]   (8) 

f  representerar systemfrekvens 

C0 representerar nollföljdskapacitansen som antas vara lika med nätets 

driftkapacitans. 

Nollföljdsinduktorn som kommer att användas för att justera nätmodellens komp-

enseringsutrustning till önskade snedavstämningar beräknas enligt ekvation (9). 

I ekvationen anges I0N lika med nätets kapacitiva nollföljdsströmmar plus/minus 

önskad snedavstämning. 

 

 
NIf

U
L

0

0
0

2 



[H]   (9) 

2.3 Jordfelsteori och beräkningsmodeller 

De modeller som kommer ligga till grund för beräkningarna är den så kallade  

п-modellen som visas i Figur 2.5. Det är en beräkningsmodell som både tar hänsyn till 

överföringsledningens resistans och reaktans. Beräkningsschemat för lednings-

modellen utgår ifrån att kabelkapacitansen med god approximation kan summeras till 

två resulterande kapacitiva komponenter där den totala kapacitansen halveras och 

ansätts till varsin kapacitans mellan fas och jord i ledningens båda ändar i п-modellen 

enligt Figur 2.5. Beräkningsmodellens är användbar för analys av strömmar och 

spänningar av grundtonsfrekvens men tillförlitligheten är begränsad för högre 

frekvenser [15].  
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Ledningens längd är avgörande för п-modellens tillförlitlighet och modellen förut-

sätter kortare ledningar eftersom den inte tar hänsyn till vågutbredningshastigheten 

för de elektromagnetiska fälten som uppträder vid kapacitiva strömmar [17]. 

 
Figur 2.5. visar beräkningsschemat för π-modellen.  

2.3.1 Enfasiga jordslutningar 

Beräkningsmodellen som presenteras i detta avsnitt syftar till att beskriva enfasiga 

jordslutningar och det stationära tillstånd som jordslutningen ger upphov till efter att 

det initiala insvängningsförloppet upphört. När en stum enfasig jordslutning inträffar i 

ett impedansjordat mellanspänningsnät kommer det två friska faserna att anta 

systemets huvudspänning och mellan nollpunktsutrustningen och jord uppträder 

fasspänning. 

I Elkraftsystemsboken ”Analys av onormala tillstånd” [8] återfinns en härledning för 

beräkning av en enfasig jordslutning utifrån de symmetriska komponenterna.               

Figur 2.28 i boken visar ett ekvivalent beräkningsschema för ström och spännings-

komponenter i osymmetriska nät. 



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

 14 

Figur 2.6 i denna rapport är tagen från bok [8] och visar ett ekvivalent 
beräkningsschema vid en enfasig jordslutning med de tre symmetriska 
komponenterna plusföljd- minusföljd och nollföljd.  

 
Figur 2.6 Ekvivalent beräkningsschema vid en enfasig jordslutning med de tre symmetriska 

komponenterna nollföljd, plusföljd och minusföljd. 

I Figur 2.6 motsvarar RF resistansen i felstället som vid ett stumt jordfel beror på 

strömmen och ljusbågens längd enligt ekvation (10) vilken är empiriskt utformad för 

överslag i luft [4]. Uj motsvarar spänningen som den resulterande jordfelsströmmen 

ger upphov till i felstället. 

 

j

F
I

l
R






305.0

8750
 [Ω]   (10) 

Vid beräkning av enfasiga jordfel brukar normalt plus- och minusföljdssystemen och 

försummas eftersom dessa påverkar den resulterande jordfelsströmmen mycket 

mindre än nollföljdssystemet. I detta arbete kommer dock inte plus och minusföljds-

systemen att försummas vid de digitala simuleringarna eftersom det symmetriska 

plussystemets resistiva- och reaktiva komponenter finns tillgängliga från Netbas.  

Resistiva- och induktiva plus- och minusföljdskomponenter innefattas i beräknings- 

och nätmodellen i syfte att öka resultatens noggrannhet inför valideringen av jordslut-

ningssimuleringarna.  
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Minusföljdssystemets resistiva- och reaktiva komponenter likställs i storlek med plus-

följdssystemets komponenter (vilka återfinns i Bilaga C och D). De kan likställas 

eftersom skillnaden dem emellan enbart beror på fasföljden och inte beloppet på de 

resistiva- och reaktiva komponenterna. Figur 2.7 illustrerar ett detaljerat ekvivalent 

beräkningsschema för samtliga symmetriska delsystem med hänsyn till den matande 

transformatorns impedans, det överliggande nätets matande ledning och dess 

befintliga nollpunktsutrustning vid en enfasig jordslutning.  

I beräkningsschemat representerar spänning, ström och impedanser med index (0) 

nollföljdssystemets komponenter. Storheterna med index (1) är plusföljdskompon-

enter och index (2) tillhör minusföljdskomponenter.  

Nollföljdssystemet i Figur 2.7 baseras på п-modellen där Cd representerar ledningens 

kapacitans i ändarna. XN och RN som är parallellkopplade representerar nollpunkts-

utrustningens impedans.  ZN i figuren representerar det överliggande nätets kortslut-

ningsimpedans, ZT representerar transformatorns impedans och ZL representerar 

ledningens impedans hos de tre symmetriska komponenterna.  

Strömmarna I0, I1 och I2 motsvarar de symmetriska komponenternas enskilda del-

strömmar enligt avsnitt 2.1 och utifrån dem beräknas den resulterande jordslutnings-

strömmen. Spänningen Uj motsvarar den spänning över felstället som den result-

erande jordslutningsströmmen Ij ger upphov till. Utlokaliserade spolar ingår inte i 

detta beräkningsschema. 

 
Figur 2.7 Ekvivalent beräkningsschema för en enfasig jordslutning med plus- minus och noll-
följdskomponenter med hänsyn till överliggande nät, transformator, utledningar och noll-
punktsutrustning. 
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När det gäller det symmetriska komponenternas nollföljdssystem beräknas nollföljds-

spänningen U0 som den enpoliga jordslutningen ger upphov till enligt ekvation (11). 

f

j
RZZZ

Z
UU




3210

0
0  [V/fas]  (11) 

I ekvation (11) motsvarar  

1111 LTN ZZZZ   

2222 LTN ZZZZ   

0Z    representerar nollföljdsimpedansen.  

jU   representerar spänningen över felstället. 

 Utifrån Figur 2.7 kan man avläsa att nollföljdsströmmen i beräkningsschemat erhålls 
enligt ekvation (12).  

fLTNLTNf RZZZZZZZ

U

RZZZ

U
I







33 2221110

0

210

0
0  [A] (12) 

Under normal drift förekommer en kapacitiv och symmetrisk driftkapacitans Cd. 

En stum enfasig jordslutning resulterar i en kapacitiv osymmetri som representeras av 

nollföljdskapacitansen C0. Nollföljdskapacitansen förekommer mellan kablarnas fas-

ledare och den jordade skärmen och benämns därför ibland också som jordslutnings-

kapacitans. I ekvation (13) som används för att beräkna den kapacitiva nollföljds-

strömmen vid en enfasig jordslutning representerar C0 nollföljdskapacitansen, enligt 

”Analys av onormala tillstånd” [8] kan C0 approximeras lika med driftkapacitansen Cd för 

skärmade trefaskablar.  

3

0 102
3

 fC
U

I d
h

c   [A/fas, km]   (13) 

Den resulterande nollföljdsströmmen som uppstår i den felbehäftade ledningen 

beräknas enligt ekvation (14) i de fall fördelningsstationen saknar nollpunktsreaktor 

och utlokaliserade spolar. 

cR IjII 000   [A]   (14) 

I0R är den resistiva nollföljdsströmmen.  

I0C är den kapacitiva nollföljdsströmmen.  
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Som tidigare angetts minskar nollpunktsreaktorn den resulterande nollföljdsströmmen 

i ett impedansjordat nät och med ekvation (15) beräknas denna reducerade nollföljds-

ström med hänsyn till kompenseringsutrustningen. 

)( 0000 xcR IIjII   [A/fas]  (15) 

I0X representerar kompenseringsutrustningens induktiva ström. I nollföljdssystemet 

förekommer inte någon fasförskjutning mellan faserna, resulterande summaspänning-

ar och summaströmmar motsvarar 03 U  respektive 03 I .  

Nollföljdsimpedansen Z0 i ekvation (11,12) kan härledas utifrån de resistiva- och 

reaktiva nollföljdskomponenterna som återfinns i Figur 7. Nollföljdsimpedansen 

beräknas enligt ekvation (16). 
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3 Nätöversikt 

3.1 Driftschema och befintlig anläggning 

Distributionsnätet som används vid simuleringarna utgår från driftschemat som finns 

i bilaga A för fördelningsstationen TT1000. I driftschemat visas Vattenfalls utgående 

nät från fördelningsstationen för utledningarna L06 och L07 i sin helhet med till-

hörande nät- och stolpstationer samt förekommande omkopplingspunkter. Station-

erna som finns utefter ledningarna och som inte tillhör Vattenfall är utelämnade och 

endast en indikering om deras utgående ledningsplacering från fördelningsstationen är 

inritad i driftschemat. Uppgifter om nätförutsättningarna är hämtade ur Vattenfalls 

nätdokumentationsprogram Netbas. Det överliggande nätet matas med 40 kV och 

kortslutningseffekten på primärsidan uppgår till 127 MVA. 

I fördelningsstationen finns två oljekylda transformatorer, T1 och T2, installerade. 

Transformatorerna matas på uppsidan via en gemensam 40kV skena. På nedsidan är 

T1 och T2 anslutna till var sin skena som är åtskild med en effektbrytare. Vid normal 

drift matar T1 de två samlingsskenorna på 10kV sidan medan T2 fungerar som en 

reservdriftstransformator. Eftersom T2 är likvärdig T1 kan även den transformatorn 

användas för matning av det två skenorna. Det kan också förekomma driftlägen där 

T1 och T2 matar var sin 10kV skena med effektbrytaren frånslagen.  

Eftersom T1 och T2 har samma kopplingsart, omsättning och kortslutningsimpedans 

kan dessa parallellkopplas i fördelningsstationen vid behov men normalt förekommer 

inte någon parallellkoppling av de två transformatorerna [18]. 

Neutralpunkten på transformatorerna är impedansjordade och består vardera av en 

nollpunktsreaktor med en maximal kompensering som motsvarar 300 A. Den resistiva 

strömmen för de två nollföljdsmotstånden uppgår vardera till 5 [A] vid fasspänning 

vilket motsvarar en resistans på ungefär 1.27 kΩ. Kopplingsarten för de två trans-

formatorerna är YN/yn(0) med tillhörande utjämningslindningar.  
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Tabell 3.1 illustrerar märkplåtsuppgifter för de befintliga transformatorerna i fördel-

ningsstationen erhållna från Netbas. Nollföljdsimpedansen och nollföljdsresistansen i 

Tabell 3.1 har erhållits från transformatorernas provningsprotokoll. 

Tabell 3.1 visar elektriska egenskaper för T1 och T2. 

 

T1/T2 

Kopplingsart YN/yn0 

Omsättning [kV] 45/11.5 

Märkeffekt, Sn [MVA] 16 

Kortslutningsimpedans [%] 12 

Tomgångsförluster [kW] 9 

Belastningsförluster [kW] 87 

Nollföljdsimpedans [Ω] 0.5 

Nollföljdsresistans [Ω] 0.08 

Från fördelningsstationen utgår totalt 7 utledningar. Två av dessa ägs av Vattenfall. 

Ledningarna som Vattenfall ombesörjer, L06 och L07 matar tillsammans 25 nät-

stationer och 11stolpstationer. Utöver detta tillkommer en kund som matas med 10kV 

till en skena vid L06_H_F1.  

Omkopplingsmöjligheter förekommer på tre ställen för L06 och två ställen för L07. 

En av dessa omkopplingspunkter angränsar till L06 och L07 och förbindelse eller 

frånkoppling dem emellan kan ske i denna. Tabell 3.2 specificerar uppdelningen av 

det olika stationerna mellan de två utledningarna.  

      Tabell 3.2 visar antalet nät- och stolpstationer  
     för L06 och L07 vid fördelningsstationen TT1000 

 

L06 L07 

Antal nätstationer 13 12 

Antal stolpstationer 3 8 

Antal 

kopplingspunkter 3 2 
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3.2 Utledning L06 

Utledning L06 som ligger under fördelningsstationen i TT1000 har en total lednings-

längd på cirka 25.8 km som fördelas över 13 nätstationer, 3 stolpstationer och en  

10 kV’s matning till en högspänningskund. Det förekommer belagda luftledningar och 

markkablar i olika utförande. Den kablifierade ledningslängden uppgår till 19.2 km 

vilket motsvarar ungefär 75 procent av den totala ledningssträckan.  

Kvarstående avstånd på 6.5km består av plastbelagda BLL linor. I Tabell 3.3 visas 

utledningens ingående mark- och friledningar, samtliga är konstruerade för en märk-

huvudspänning på 12 kV. Tabell 3.3 har utformats efter summering av plus- och 

minusföljdsresistans respektive plus- och minusföljdsreaktans för varje ledningstyp 

som förekommer mellan stationerna efter utledning L06. Även summering av jord-

slutningskapacitanser och jordslutningsströmmar har genomförts utifrån uppgifterna 

som erhållits från Netbas för L06. Beräkningsunderlaget finns i Bilaga C.  

Tabell 3.2 visar befintliga ledningstyper och dess totala ledningslängder för  
utledningen L06 samt summerade elektriska storheter för de ingående kabeltyperna. 
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Typbeteckning [km] 
R1,R2 

[Ω] 

X1,X2 

[Ω]  

Cj0 

[µF/fas] 

3xIcj 

[A] 

AXAL-TT PRO 3X150/35  8.96 1.85 0.82 3,41 20.38 

AXAL-TT PRO 3X50/25 1.72 1.10 0.19 0.46 2.78 

AXCEL 3x95/75 3.24 1.08 0.33 1,01 6.07 

AXCEL 3x95/16 2.39 0.76 0.23 0.79 4.72 

AXAL-TT PRO 3X95/25 0.69 0.22 0.07 0.23 1.37 

AXAL 50/20 1.14 0.72 0.12 0.26 1.54 

AXCEL 3x50/16 1.10 0.71 0.11 0.30 1.78 

*BLL FEAL 99 6.50 2.37 2.27 0.026 0.15 

Totalt, markkablar 19.2 6.44 1.86 6.45 38.6 

Totalt, per ledningsstäckning 25.7 8.80 4.13 6.48 38.9 

*I tabellen kan urskiljas skillnaden mellan markkablar och BLL-linor 
 med avseende på jordslutningsström och nollföljdskapacitans. 
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3.3 Utledning L07 

L07 har en total ledningslängd på 34 km som fördelas över 12 nätstationer och 8 

stolpstationer. Ledningen är likt L06 sammansatt av plastbelagda luftledningar, friled-

ningar och markkablar i olika utföranden. Den kablifierade ledningslängden uppgår till 

22.4  km vilket motsvarar ungefär 66 procent av den totala ledningssträckan. 11.6 km 

är uppförd med plastbelagt BLL lina. Det ledningstyper som förekommer mellan 

10kV stationerna utefter L07 och de summerade storheterna för varje kabeltyp kan 

ses i Tabell 3.4, tabellen är utformad från Bilaga D.   

Tabell 3.3 visar sammanslagna längder på förekommande  
ledningstyper utefter utledning L07.  
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Typbeteckning [km] 
R1,R2 
[Ω] 

  X1,X2 
[Ω]  

      Cj0  
  [µF/fas] 

3xIcj 
[A] 

AXAL-TT PRO 3X150/35  8.97 1.85 0.82 3.41 20.4 

AXAL-TT PRO 3X50/25 7.70 4.94 0.85 2.08 12.5 

AXCEL 3x95/75 5.19 1.96 0.59 1.84 11.0 

AXAL-TT PRO 3X95/25 0.52 0.17 0.05 0.17 1.03 

AXAL-TTPRO 3X95/35A 0.03 0.01 0.00 0.009 0.05 

BLL FEAL 99 7.35 2.48 2.53 0.029 0.17 

BLL 99 4.27 1,41 1.30 0.017 0.10 

Totalt, markkablar 22.4 8.92 2.31 7.51 44.9 

Totalt, luftledningar 11.6 3.89 3.83 0.046 0.27 

Totalt, per ledningsstäckning 34.03 12.81 6.14 7.55 45.2 

3.4 Övriga utledningar 

Det fem kvarstående radialerna ägs av ett annat bolag och uppgifterna om de 

elektriska egenskaperna är av den anledningen bristfällig. Jordslutningsströmmarna 

har visat sig variera vid de olika jordslutningarna på grund av olika kopplingsförut-

sättningar i underliggande nät och uppgifter om utledningarna L01-L05 specificeras 

därför i Kapitel 5, Tabell 5.1 och Tabell 5.2. Jordslutningsströmmarna för de fem 

utledningarna vid är erhållna från Vattenfall. 
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3.5 Övriga tekniska specifikationer 

Transformatorerna som återfinns i nätstationerna utefter ledningarna har en om-

sättning på 11kV/0.4 kV, kopplingsarten anges vara Dyn. Det förekommer fyra 

stycken utlokaliserade kompenseringsspolar i området, dessa kompenserar vardera 

den kapacitiva jordslutningsströmmen med 10 A/spole enligt uppgifter från Netbas. 

Tabell 3.5 anger var i elnätet dem är anslutna. 

Tabell 3.5 anger vilka ledningar och stationer  
som de utlokaliserade spolarna är placerade intill. 

Ledning Nätstation  Induktiv ström [A] 

L06 L06_F 10 

L07 L07_D 10 

L07 L07_G 10 

L07 L07_B 10 

Befintlig reläskyddsutrustning för jordfelsdetektering vid fördelningsstationen TT1000 

består av en Trench EDF 500 som kompletteras med Micom P132 för vissa skydds-

funktioner.  
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4 Utformning av nätmodell i PSCAD 

PSCAD är ett EMTDC baserat beräknings- och simuleringsprogram där PSCAD är 

en förkortning för Power System Computer Aided Design och EMTDC står för 

Electro Magnetic Transient & Direct Current. Programvaran är avsedd för att 

analysera stationära tillstånd och transienta insvängningsförlopp i det impedansjord-

ade mellanspänningsnätet. PSCAD kan närmast beskrivas som ett gränssnitt medan 

EMTDC är den beräkningsmotor som gränssnittet är baserad på. 

I programvaran finns det också möjlighet att simulera dubbla jordfel (som blivit ett 

vanligare problem i takt med ökad kablifiering) genom att styra flera tidsberoende 

överslag samtidigt som överslagsresistansen modelleras efter kablarnas egenskaper.  

PSCAD har många användningsområden och har också stöd för att initiera jordfels-

information och exportera den i Comtrade format (Standard Common Format for 

Transient Data Exchange) [19]. Inspelningarna som erhålls från nätmodellens sim-

uleringar kan sedan användas för resultatanalys i Sigra gentemot de Comtrade inspel-

ningar som tidigare utförts av uppdragsgivaren i det verkliga nätet.  

4.1 Förutsättningar, komponenter och nätidealiseringar 

4.1.1 Övergripande  

Genomförda jordslutningar i Vattenfalls nät som ska simuleras i PSCAD ligger intill 

den sammankopplade stationen KP_L06_D och KP_L07_A. Nollföljdsströmmarna 

och nollföljdsspänningarna som ska analyseras i transformatorns nollföljdsutrustning 

mäts i fördelningsstationen. Nätmodellen är begränsad till 7 utledningar varav 5 av 

dessa utledningar inte tillhör Vattenfall. Av den anledningen kommer de 5 utledning-

arna inte modelleras i sin helhet. Utledningarna som Vattenfall inte förfogar över 

kommer att införas i modellen med det nollföljdskapacitanser som förekommit vid 

det verkliga jordfelsprovet.  

4.1.2 Matande nät och val av generatormodell 

Vanligtvis kan resistiva delsystemkomponenter försummas vid nätanalyser. Plus- och 

minusföljdsreaktanserna approximeras lika (X1= X2) för synkrongeneratorn när 

osymmetriska subtransienta förlopp utvärderas. Nollföljdsreaktanser hos synkron-

generatorerna förekommer som en konsekvens av läckflöden inuti maskinen [8].  

Det överliggande nätets impedanser försummas i nätmodellen och den införs enligt 

programvarans generatorkomponent med en matande spänningsnivå som uppgår till 

40.95 kV för att erhålla en driftspänning på 10.8kV på transformatorns nedsida.  
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4.1.3 Val av ledningsmodell 

PSCAD har stöd för många beräkningsmodeller som ur noggrannhetssynpunkt skiljer 

sig beroende på om man exempelvis avser simulera kortare ledningar, snabba 

transienter eller vågutbrednings förlopp. Arbetets främsta uppgift har varit att ta fram 

en nätmodell och validera denna gentemot inspelade verkliga händelseförlopp som 

främst har sin orsak i osymmetriska tillstånd och inte förutsätter implementering av de 

komplexare beräkningsmodellerna. Sekundärt mål är att använda denna modell och 

undersöka hur denna förhåller sig avseende tillförlitlighet vid simuleringar av inter-

mittenta- och dubbla jordfel som ger upphov till transienter.  

På grund av simuleringsbehovet av osymmetriska tillstånd tillsammans med bristfällig 

nätinformation som förutsätts vid användning av komplexare beräkningsmodeller 

kommer ledningarna att representeras med п-länkar.  

п-länkens beräkningsmodell lämpar sig för analys av kortare ledningar vid 50 Hz- och 

60 Hz och är till viss del användningsbar vid beräkning av transienter även om tillför-

litligheten vid transienta analyser är begränsade [20]. I beräkningsmodellen för en  

п-länk har induktanserna i distributionsnätet seriekopplats med de resistiva kompon-

enterna och de kapacitiva bidragen parallellkopplats mot förekommande resistanser 

och gentemot jord. 

PSCAD har stöd för 2 olika п-länkar, den ”nominella п-länken” och den 

”sammankopplade п-länken”. Supporten i programvaran anger att endast den samman-

kopplade п-länken lämpar sig för jordfelssimuleringar och av den anledningen 

kommer denna implementeras i nätmodellen. Hjälpsektionen för support anger också 

att den sammankopplade п-länken har stöd för skin effektens frekvensberoende.  

п-modellens tillförlitlighet anses normalt godtagbar för markkablar vars längd under-

stiger 10 km enligt programvarusupporten i PSCAD. Vid beräkning av friledningar 

med п-modellen kan dock ledningens längd med god marginal överskrida 10 km med 

bibehållen noggrannhet i resultatet. 
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Figur 4.1 är ritad med inspiration från sektionen för support i PSCAD. De elektriska 

komponenterna i figuren för den sammankopplade п-länken motsvarar plusföljds-

resistansen R1, ledningens induktans L och kapacitansen C inbördes mellan faserna. 

Cm i figuren motsvarar kapacitansen mot jord, det vill säga nollföljdskapacitansen. 

 
Figur 4.1 visar den sammankopplade п-länken  
som används för beräkning av ledningarna i nätmodellen. 

I ledningsmodellen enligt Figur 4.1 kommer plusföljdskapacitansen C och plusföljds-

induktansen L att försummas. Det storheter som införs i ledningsmodellen är  

 plusföljdsresistans          [Ω/m] 

 plusföljdsreaktans         [Ω/m] 

 minusföljdsresistans         [Ω/m] 

 minusföljdsreaktans         [Ω/m] 

 nollföljdskapacitans  [Ω/m] 

Ledningsmodellens resistiva och reaktiva komponenter approximeras till att vara lika 

enligt  

R1  R2    

X1 X2 

4.1.4 Val av transformatormodell 

Vid utveckling av en nätmodell där förekommande transformatorer saknar utjämn-

ingslindning bör hänsyn tas till transformatorernas nollföljdsimpedans om den result-

erande nollföljdsströmmen överstiger 20 procent av transformatorernas märkström. 

Anledningen till att utjämningslindningen minimerar nollföljdsimpedansen beror på 

att den ökar linjariteten samt minskar nollföljdskomponenternas inverkan. 
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När det gäller transformatorerna i fördelningsstationen TT1000 förekommer utjämn-

ingslindningar vilket medför att beaktande av ovan nämnda 20 procent regel utgår.     

I programvaran finns en transformatormodul som ansätts efter trefasgeneratorn för 

att transformera ned spänningen till en driftspänning på 10.8 kV. Transformatorn 

idealiseras enligt den inbyggda funktionen i PSCAD.  

En provsimulering utfördes för att utvärdera programvarans transformatorkomp-

onent och då speciellt dess nollpunktsutrustning, innan resterande nät infördes i 

nätmodellen. Simuleringen med nollpunktsutrustningen ansluten till transformator-

komponenten visade sig ge upphov till otillförlitliga mätresultat. Efter ett förslag från 

Vattenfall togs beslut att istället försöka modellera en nollpunktsbildare med tre 

stycken ideella enfastransformatorer med en omsättning på 1:1 enligt Figur 4.2. 

Nollpunktsbildaren infördes i nätmodellen efter transformkomponenten. Transform-

atorkomponenten idealiserades och dess kvarstående funktion i nätmodellen var 

endast att transformera ned spänningen till korrekt nivå. Uppgifter om transformat-

orns spänningsnivå på upp- och nedsida är hämtade från Tabell 3.1. 

 
Figur 4.2 visar transformatormodellen som utformats i PSCAD  
med en ideal spänningstransformator och en nollpunktsbildare  
utformad från tre stycken enfastransformatorer. 
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4.1.5 Nollpunktsutrustningens komponenter 

Eftersom nollpunktsreaktorns inre resistans i det verkliga nätet varierar beroende på 

nollpunktsreaktorns kompenseringsnivå approximerades denna. Enligt Vattenfall 

brukar denna normalt approximeras lika med den resistans som ger upphov till en 

resistiv ström som motsvarar två procent av den kompenserande reaktorströmmen. 

Resistansen har beräknats genom att stämma av nollpunktsutrustningen i nätmodellen 

och därefter har den induktiva reaktorströmmen uppmätts för varje enskild jord-

slutning vartefter reaktorns resistans beräknats utifrån ekvation (17). 

NX

spole
I

U
R

0

0

02.0 
    (17) 

Nollföljdsspänningen U0 är den spänning som har erhållits när reaktorn varit avstämd 

gentemot utledningarna samtidigt som en stum jordslutning medfört en resistiv noll-

följdsström på 5 A. Spolens inre resistans som beräknats med ekvation (17) har sedan 

adderats till nollpunktsmotståndet som gav upphov till dessa 5 A i nätmodellen. 

4.1.6 Försummade komponenter 

BLL kablarnas jordslutningskapacitans approximeras enligt uppgifter från Netbas i de 

flesta fall vara åtminstone 10 ggr lägre än markkablarnas jordslutningskapacitans. 

I nätmodellen försummas stolpstations-radialerna som består av BLL linor. Avsak-

naden av BLL-radialerna som inte tas med i nätmodellen antas därmed medföra en 

väldigt liten inverkan på simuleringarnas förväntade resultat. En utförlig lista över för-

summade ledningar återfinns i Bilaga C för utledning L_06 och Bilaga D för L07. 

Transformatorerna i utledningarnas nätstationer för nedtransformatering från 11kV 

till 0.4 kV och det efterföljande lokalnätet försummas också. Orsaken till detta är att 

sekundärsidan vid jordslutningar på det primära 11 kV distributionsnätet har en 

mycket liten påverkan vid jordslutningarna. Vidare försummas samtliga ledares noll-

följdsresistans och nollföljdsinduktans eftersom uppgifter om dessa beror på många 

faktorer som är svåra att uppskatta korrekt och de bedöms inte inverka nämnvärt på 

simuleringsresultaten. 

4.1.7 Reduceringar och förenklingar 

Antalet nät- och stolpstationer vid utledningarna L06 och L07 i mellanspänningsnätet 

har reducerats vid områden där flera närliggande stationer förekommer. På grund av 

att det på många ställen finns skiftande antal- och varierande kabeltyper förlagda 

mellan två sammankopplade nätstationer har också ledningarna beräknats ihop till en 

resulterande ledning för att minimera antalet п-länkar mellan stationerna i nät-

modellen.  
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Ledningsreduceringen utgår ifrån två eller flera seriekopplade ledningar mellan två 

nätstationer för hela området efter L06 och L07. Vid beräkning av resulterande ind-

uktans samt de resistiva- och induktiva komponenterna har vanlig summering utförts. 

Eftersom ledningarnas kapacitiva komponenter är parallellkopplade gentemot var-

andra mellan två nätstationer beräknas den resulterande totala jordslutningskapacit-

ansen också genom summering. 

Det förenklade driftschemat som utformats efter sammanslagning av närliggande 

stationer och ledningar tillsammans med reduceringen av försumbara komponenter 

ligger till grund för nätmodellen och återfinns i Bilaga B. 

Den uppmätta kapacitiva jordslutningsströmmen som förekommit vid det verkliga 

jordfelsprovet har som tidigare nämnts erhållits från uppdragsgivaren men ledningstyp 

och kablarnas längder förblev okända. Av den anledningen approximeras ledningarnas 

längd som ska införas i PSCAD. En markkabel på 95mm2 som är 2 km lång genererar 

en kapacitiv ström på 4 A vid 10 kV enligt [13]. Utifrån denna uppgift har utledning-

arnas längd grovt uppskattats generera 2 A/km och genom att dividera den kapacitiva 

strömmen som varierat vid de olika jordslutningsproverna med två har en approxim-

erad ledningslängd erhållits. 

Vid mätning av nollföljdsströmmarna och nollföljdsspänningarna i nätmodellens noll-

punktsutrustning skickas signalerna till programvarans inbyggda oscilloskop. Sedan 

kopplas nollföljdssignalerna till den digitala Comtrade funktionen för exportering av 

simuleringsresultaten för vidare analys i Sigra. 
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4.1.7.1 Utledning L06 

Storheterna för de ingående kablarna har summerats. Den resulterande summan för 

plus- minus och nollföljdsimpedanserna tillsammans med ledningarnas induktiva- och 

kapacitiva storheter utgår ifrån det Excel ark som återfinns i Bilaga C. Tabell 4.1 

specificeras de reducerade ledningarna med sina nya beteckningar och dess lednings-

egenskaper efter sammanslagningsberäkningarna för L06. 

Tabell 4.1 visar de reducerade ledningarnas beteckning och det summerade  
beräkningsresultatet för L06. 
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Ledningsbeteckning [km] R1,R2 [Ω] X1,X2 [Ω] C0 [µF/fas] 3∙I0c [A] 

L06_1 5.04 1.04 0.46 1.92 11.46 

L06_2 1.81 0.37 0.16 0.69 4.12 

L06_2F 1.57 0.86 0.16 0.45 2.70 

L06_3 0.72 0.15 0.07 0.27 1.63 

L06_4 1.62 0.36 0.15 0.60 3.61 

L06_5 0.37 0.17 0.05 0.16 0.96 

L06_6 1.44 0.46 0.14 0.43 2.58 

L06_7 1.33 0.43 0.13 0.40 2.39 

L06_8 0.82 0.26 0.08 0.27 1.61 

L06_8F 0.21 0.07 0.02 0.07 0.41 

L06_9 0.40 0.13 0.04 0.13 0.79 

L06_9F 0.87 0.28 0.08 0.29 1.71 

L06_10 3.68 1.63 0.92 0.41 2.48 

L06_10F 1.56 0.99 0.17 0.37 2.23 

Total 21.43 7.18 2.62 6.46 38.68 

Innan de elektriska storheterna i Tabell 4.1 (förutom jordslutningsströmmen) införs i 

programvarans п-länkar räknas de om för att stämma överens med inmatnings-

alternativen i PSCAD. Uppgifterna i Tabell 4.1 divideras med respektive lednings 

längd för att erhålla R1- R2- X1- X2- och C0 per meter. Sedan beräknas den reaktiva 

nollföljdskapacitansen X0C utifrån jordslutningskapacitansen enligt ekvation (18) som 

gäller vid 50 Hz med förutsättning att C0 anges i µF per meter [21].  
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Varje ledning i Tabell 4.2 införs som en individuell п-länk i nätmodellen. 

mFCfC
X c

/102

11
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00

0 






 [MΩm]  (18)  

Tabell 4.2 visar ledningsdata som införs i nätmodellens pi-länkar för utledning L06. 
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Ledningsbeteckning [km] 
R1, R2 

[µΩ/m] 
X1, X2 

[µΩ/m] 

C0 
[nF/m, fas] 

X0C 
[MΩm] 

L06_1 5,04 206 91.0 0.38 8,38 

L06_2 1,81 206 91.0 0.38 8,38 

L06_2F 1,57 545 99.0 0.29 11.1 

L06_3 0,72 206 91.1 0.38 8,38 

L06_4 1,62 222 91.8 0.37 8,53 

L06_5 0,37 460 139 0.43 7,39 

L06_6 1,44 320 97.0 0.30 10.6 

L06_7 1,33 320 97.0 0.30 10.6 

L06_8 0,82 320 97.1 0.33 9,65 

L06_8F 0,21 320 97.1 0.33 9,65 

L06_9 0,40 320 97.0 0.33 9,65 

L06_9F 0,87 320 97.0 0.33 9,65 

L06_10 3,68 442 249 0.11 28.3 

L06_10F 1,56 634 109 0.24 13.4 

Nätstation L06_J1 kopplas ihop med station L06_J2 och betecknas L06_J i det 

reducerade driftschemat. Även nätstation L06_C_F1 kopplas ihop med L06_C. 

Utöver denna ihop koppling reduceras ytterligare fyra stationer som angränsar till 

nätstation L06_B ner till en gemensam station i nätmodellen.  
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Tabell 4.3 redovisar vilka stationer som reducerats till en gemensam för utledning 
L06. Tre stationer försummas också vid utledning L06 enligt antaganden och 
resonemang från avsnitt 4.1.5. Det stationer som försummas är L06_C_F1, L06_J3 
och L07_J4. 

Tabell 4.3 redovisar det stationer som sammanslagits till en  
resulterande buss för utledning L06. 

L06 

  
Sammanslagna 
stationer 

Ny 
bussbeteckning 

Tidigare matningar ingår 
i lednings-beteckning 

L06B_F1 

L06_B_F L06_2F 
L06B_F2 

L06B_F3 

L06B_F4 

L06_J1 
L06_J L06_10 

L06_J2 

L06_C1 
L06_C L06_4 

L06_C_F1 
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4.1.7.2 Utledning L07 

Förenklingen vid L07 sker i enlighet med reduceringen för L06. Jordslutnings-

kapacitansen har summerats för de ingående kablarna. Beräkningsuppgifterna som 

ligger till grund för Tabell 4.4 som redovisar resulterande ledningsförutsättningar efter 

nätmodellsreduceringen återfinns i Bilaga D.  

Tabell 4.4 visar de reducerade ledningarnas beteckning och det summerade 
beräkningsresultatet för L07. 
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L07 
Ledningsbeteckning  [km] 

R1, R2 
[Ω/km] 

X1, X2 
[Ω/km] 

C0 

[µF/fas] 
3∙I0c  
[A] 

L07_1 8.96 1.84 0.81 3.40 20.37 

L07_2 0.42 0.25 0.08 0.25 1.47 

L07_2F 4.10 2.50 0.53 0.1 5.97 

L07_3 1.39 0.62 0.19 0.59 3.55 

L07_4 1.42 0.45 0.14 0.43 2.54 

L07_5 1.10 0.35 0.11 0.33 1.97 

L07_5F 0.46 0.30 0.05 0.13 0.75 

L07_6 7.61 2.53 2.19 0.46 2.73 

L07_7 3.55 2.28 0.39 0.96 5.74 

Nollföljdskapacitansen betecknas C0 och jordslutningsströmmen 

motsvarar 3 Icj. 
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Beräkningsanpassning av storheterna gentemot programvaran sker i enlighet med 

tillvägagångssättet för utledning L06 där summerade kabelegenskaper först divideras 

med kablarnas längd i meter. Den reaktiva nollföljdskapacitansen X0C som förs in i 

PSCAD beräknas sedan utifrån ekvation (18). Ledningarna i Tabell 4.5 införs som två 

separata п-länkar i nätmodellen. 

Tabell 4.5 visar ledningsdata som införs i  
nätmodellens pi-länkar för utledning L07. 
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Ledningsbeteckning [km] 
R1,R2 

[µΩ/m] 
X1,X2 

[µΩ/m] 
C0 

 [nF/m, fas] 
X0C 

[MΩm] 

L07_1 8,96 206 91.0 0.38 8.39 

L07_2 0,42 605 183 0.60 5.35 

L07_2F 4,10 610 130 0.24 130.5 

L07_3 1,39 452. 137 0.43 7.48 

L07_4 1,42 320 97.0 0.30 10.5 

L07_5 1,10 320 97.0 0.30 10.6 

L07_5F 0,46 641 110 0.28 11.3 

L07_6 7,61 332 287 0.60 52.7 

L07_7 3,55 641. 110 0.27 11.8 

På grund av det kvarstående BLL linorna i L07_2 och L07_6 i den reducerade  
nätmodellen skiljer sig nollföljdskapacitansen/km stort gentemot övriga ledningar. 

Vid förenklingen av nätstationerna kopplas och beräknas de fyra nätstationerna 

L07_B_F(1-4) samman och sammanställs till en gemensam station med beteckningen 

L07_B2F. Den ursprungliga anslutningspunkten för de fyra stationerna flyttas upp 

från knutpunkten mellan nätstation L07_B och L07_C i det kompletta driftschemat 

och matas i nätmodellen direkt från L07_B. Även ledningsmatningen till L07_F flyttas 

till intilliggande station L07_E med syftet att förenkla nätmodellens utformning.  
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I Tabell 4.6 ges en översikt över nätstationer som slagits samman till en resulterande 

station i nätmodellen. Tabellen visar även den nya ledningsbeteckningen som matar 

den sammanslagna nätstationen. 

Tabell 4.6 visar vilka nätstationer som slagits samman till en gemensam pi-länk vid L07 samt 
ny buss- och ledningsbeteckning. 

   
Sammanslagna 
stationer 

Ny 
bussbeteckning 

Ny beteckning 
matande ledning 

 
L07_B_F1 

L07_B_2F L07_2F 

L07_B_F2 

L07_B_F3 

L07_B_F4 

 

 
L07_G_F1 

L07_H L07_7 L07_G_F2 

L07_G_F3 
 

Tabell 4.7 visar de stationer som försummas i nätmodellen för utledning L07 på grund 

av korta ledningar eller sammansättning av utstickande BLL-radialer som försummas 

på grund av den låga nollföljdskapacitansen.  

Tabell 4.7 visar försummade nät-  
och stolpstationer vid L07. 

L07 

Försummade nät- och 
stolpstationer 

L07_F_F1 

L07_F_F2 

L07_F_F3 

L07_F_F4 

L07_F_F5 

L07_F_F6 

L07_C_F1  

L07_C_F2  
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5 Simulering av jordslutningar 

Jordslutningarna som simuleras har valts utifrån Vattenfalls interna provnings-

protokoll vilka utformats utifrån det verkliga jordfelsproverna. Vattenfalls utförda 

provningsresultat har spelats in med en Omicron CMC 356 som är en universal 

provningsutrustning avsedd för kontroll av reläskydd [22].  

5.1 Nätförutsättning vid 3 kΩ’s felresistans 

Samma kopplingsförutsättningar gäller för samtliga jordslutningar som utförts vid en 

felresistans på 3 kΩ. Utgående från provningsprotokollet och det reducerade drift-

schemat gäller att fördelningsstationens transformator T1 är i drift. Brytaren T1-10-S 

på nedsidan om T1 är sluten. Brytaren A10-S som förbinder det två 10 kV skenorna i 

fördelningsstationen är frånslagen vilket medför att T1 vid simuleringen endast matar 

skenan som innefattar utledning L01, L04 och L05 och L07.  

Av de fyra effektfrånskiljarna som förekommer i mellanspänningsnätet gäller att EF-5 

som är placerad intill kopplingsstationen KP_L07_A på ledning L07_1 som utgår från 

fördelningsstationens utledning L07 är frånslagen. 

EF-1 intill kopplingsstationen KP_L06_D som återfinns på ledning L06_4 är också 

frånslagen. Den effektfrånskiljare som förbinder KP_L07_A och KP_L06_D är vid 

tillfället för det verkliga jordfelsprovet tillslagen och genom denna är de två kopplings-

stationerna sammankopplade. 

Resultatet av den utförda nätomkopplingen medför att alla stationer efter utledning 

L06 utgår i de simuleringar som utförs med 3 kΩ’s felresistans. På utledning L07 

kvarstår endast ledning L07_1 vid jordfelsproven eftersom EF-5 varit öppen enligt 

Figur 5.1. I nätmodellen för dessa jordslutningssimuleringar är samtliga utlokaliserade 

spolar placerade i de stationer som är frånkopplade och som inte innefattas i nät-

modellen. För att kunna justera kompenseringsutrustningen gentemot ett avstämt nät 

och en snedavstämning på ± 30 A vid jordslutningarna i nätmodellen har förut-

sättningarna utifrån rådande omkopplingar beräknats med värden från Tabell 4.1  

och Tabell 4.4. 
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Figur 5.1 visar det reducerade schemat som gäller vid  
samtliga jordslutningssimuleringarna med 3 kΩs felresistans.  

Den resulterande kapacitiva nollföljdsreaktansen som beräknats utifrån ekvation (18) 

för ledningarna som förekommer vid 3 kΩ simuleringarna och deras jordslutnings-

strömmar visas i Tabell 5.1. I tabellen har längderna på ledningarna L01-L05 upp-

skattats utifrån den kapacitiva strömmen. 

Tabell 4.1 visar kvarstående ledningar efter omkopplingarna som bidrar med  
reaktiva komponenter vid jordslutningarna med 3kΩ felresistans. 

Ledningsbeteckning 3·I0C [A] Längd [km] X0C [MΩm] 

L01 30 15 9.53 

L04 42 21 9.53 

L05 30 15 9.53 

L07_1 20.4 8.96 8.39 

Summa 122.4 60.0 

 
 

5.1.1 Avstämt nät 

Den kapacitiva nollföljdsreaktansen för det ledningar som inte tillhör Vattenfall 

beräknas genom omskrivning av ekvation (13) och insättning av den kapacitiva noll-

följdsströmmen från Tabell 5.1 för att erhålla en ekvivalent nollföljdskapacitans. Noll-

följdskapacitansen införs sedan i ekvation (8) för att beräkna X0C. Eftersom noll-

punktsreaktorn i PSCAD justeras utifrån spolens induktans L0 beräknas sedan denna 

genom omskrivning av ekvation (7) där X0N byts ut mot den beräknade  
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kapacitiva reaktansen X0C. Den beräknade nollföljdsinduktansen vid jordslutningarna 

på 3 kΩ för att erhålla ett avstämt nät stämde inte av nätet till 100 procent.  

Detta kan bero på att plusföljdsresistansen och plusföljdsreaktanserna inte tagits med i 

avstämningsberäkningen. Den uträknade avstämningspunkten finjusterades i nät-

modellen med nollpunktsresistorn urkopplad tills den spänningssättande jordslut-

ningsströmmen var helt kompenserad. Avstämt nät erhölls spolens induktans L0 mot-

svarade 158 mH. 

Sedan justerades nollföljdsresistansen tills den resulterande jordslutningsströmmen 

blev 5 A rent resistiv vid en stum jordslutning. Vid detta värde avlästes nollföljds-

spänningen vid fullt utbildat jordfel med 100 procent kompensering. Nollföljds-

spänningen vid denna testsimulering vid fullt avstämt nät uppgick till 6.0 kV. 

Den totala nollföljdsresistansen med hänsyn till reaktorns reaktiva kompenserings-

ström beräknades enligt ekvation (17) och med ohms lag till 810 Ω utifrån en induktiv 

kompenseringsström på 120 A RMS.  

5.1.2 ± 30 A snedavstämning 

Det två resulterande kapacitiva jordslutningsströmmarna på I0C uppgick till enligt 

Tabell 5.1 till ungefär 152 A vid en positiv snedavstämning på + 30 A respektive  

92.4 A när nollföljdsreaktorn underkompenserade med 30 A induktiv nollföljdsström. 

Spolens induktans i nollpunktsreaktorn som ger upphov till dessa snedavstämningar 

beräknas enligt ekvation (9) där I0N anges lika med den resulterande kapacitiva noll-

följdsströmmen. Den beräknade induktansen fick även här finjusteras i nätmodellen 

till dess att jordslutningsströmmen i nätmodellen vid simuleringar med en väldigt stor 

resistor motsvarade ± 30 A reaktiv ström i felstället.  

Enligt simuleringarna ansätts nollpunktsreaktorns induktans till 212.5 mH för att 

erhålla en snedavstämning på -30 A. När nollpunktsmotståndet togs ur bruk utfördes 

en stum jordslutning vid snedavstämningen som visade att reaktorns induktiva komp-

enseringsström motsvarade ungefär 101 A i nätmodellen. Vid den negativa sned-

avstämningen på 30 A beräknades sedan den totala nollföljdresistansen med hänsyn 

till reaktorns induktiva kompenseringsström till 855 Ω.  

Tillvägagångssättet vid justering av den positiva snedavstämningen har utförts likhet 

med den negativa snedavstämningen. En snedavstämning på + 30 A erhölls i nät-

modellen vid en induktans på 124.8 mH vilket medförde en reaktiv kompenserings-

ström på 149 A vid ett stumt jordfel med nollföljdsresistorn frånkopplad. Den totala 

resistiva nollföljdsströmmen beräknades till 8.0 A och nollpunktsresistorn justerades 

slutligen till 744 Ω. 
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5.2 Nätförutsättning vid stumt fel och 5 kΩ’s felresistans 

Nätförutsättningarna vid samtliga jordslutningar som genomförts med en felresistans 

på 5 kΩ har utförts vid samma nätdriftläge och där samtliga jordslutningar har skett 

på utledning L03 intill fördelningsstationen. Enligt provningsprotokollet ska trans-

formatorbrytaren T2-10-S på nedsidan av T2 vara öppen och frånskild samtidigt som 

A10-S som förbinder det två 10kV skenorna vid varit sluten. Omkopplingen innebär 

att transformator T1 ensamt har matat de två 10 kV skenorna och därmed samtliga 

utledningar sett från fördelningsstationen. För de kvarstående effektfrånskiljarna gäller 

att EF-1, EF-2 och EF-4 lämnas öppna medan effektfrånskiljaren mellan KP_L07_A 

och fördelningsstationen istället är sluten. 

Omkopplingen medför också här att omkopplingsstation KP_L06_D och samtliga 

efterföljande stationer som matas efter ledning L06_5 utgår i nätmodellssimulering-

arna för felresistanser på 5 kΩ. Figur 5.2 visar samtliga intilliggande ledningar efter 

nätomkopplingen som skett före det verkliga jordslutningsprovet. Även i denna 

simulering utgår de stationer där utlokaliserade spolar förekommer. 

 
Figur 5.2 visar samtliga närliggande ledningar  
vid jordslutningssimuleringen på utledning L03. 

I Tabell 5.2 återfinns det kvarstående ledningarna och deras kapacitiva jordslutnings-

ström. Eftersom den kapacitiva strömmen för L01-L05 inte motsvarar samma värden 

som i Tabell 5.1 antas att ytterligare någon nätkoppling skett i det nät som inte tillhör 

Vattenfall. 
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Av den anledningen uppskattas längden på L01-L05 på nytt utifrån den nya kapacitiva 

jordslutningsström som dem haft vid tidpunkten enligt uppgift från provnings-

protokollet. Även här har 1 km kabel approximerats medföra ett kapacitivt ström-

bidrag på 2 A/km.  

Tabell 5.2 visar kvarstående ledningar efter omkopplingarna 
som används vid jordslutningssimuleringarna intill L03  
med 5kΩ felresistans och vid den stumma jordslutningen. 

Ledningsbeteckning 3·I0C [A] Längd [km] X0c [MΩm] 

L01 47.2 23.6 9.53 

L02 50.1 25.1 9.53 

L03 2 1 9.53 

L04 52.2 26.1 9.53 

L05 28.6 14.3 9.53 

L06_1 11.5 5.04 8.38 

L06_2 4.12 1.81 8.38 

L07_1 20.4 8.96 8.39 

Summa 216 106   

 

5.2.1 Avstämt nät och stum jordslutning 

Det avstämda nätet erhålls enligt beskrivningen under avsnitt 5.1.1. De värden som 

används är hämtade ur Tabell 5.2. Induktansen finjusterades vid en stum jordslutning 

utan nollpunktsresistor tills det avstämda nätet erhölls med nollpunktsreaktorn 

inställd på 86.65 mH. Vid den avstämda jordslutningen kompenserar nollföljds-

reaktorn med 212 A. Sedan justerades nollföljdsresistorn till dess att en resistiv noll-

följdsström på 5 A uppnåddes. Nollföljdsresistansen motsvarade 1155 Ω för att 

erhålla 5 A i nollpunktsresistorn vid den stumma och avstämda jordslutningen. Noll-

följdsspänningen U0 uppmättes vid samma simulering till 5.76 kV. Nollföljdsspänn-

ingen används vid beräkning av den totala nollföljdsresistansen enligt ekvation (17).  

Den totala resistansen med hänsyn till 2 procent av den kompenserade reaktor-

strömmen beräknades till 624 Ω. När nätmodellen justerats efter dessa förutsättningar 

genomfördes två simuleringar, en enfasig jordslutning på 5 kΩ och en stum enfasig 

jordslutning med en resistans i felstället på 1 Ω. 
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5.2.2 ± 30 A snedavstämning 

Induktorn justerades till 101.52 mH för att erhålla en snedavstämning på -30 A enligt 

samma tillvägagångssätt som i avsnitt 5.1.2. Den reaktiva kompenseringsströmmen 

uppmättes till 184 A. Den resistiva reaktorströmmen uppskattas till 3.7 A och till-

sammans med den befintliga nollföljdsresistorn på 5 A beräknades den resulterande 

nollföljdsresistorn till 663 Ω. När nätmodellen justerats simulerades en enfasig jord-

slutning på L03 med en resistans på 5 kΩ i felstället.  

En positiv snedavstämning på 30 A enligt Tabell 5.2 motsvarar en reaktorström på 

246 A. I nätmodellen erhölls avstämningspunkten med en spole på 74.95 mH med en 

reaktiv kompenseringsström på 241 A. Spolens inre resistans approximeras ge upphov 

till en resistiv ström på 4.82 A. Den totala resistansen beräknas med Ohms lag till 

586 Ω. 
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6 Resultat 

6.1 Resultat av nätmodell och Omicroninspelning 

Jordslutningarna i nätmodellen spelas in under simuleringarna och exporteras till 

formatet Comtrade 91. Signalerna från simuleringarna i nätmodellen och Vattenfalls 

Comtrade filer från de verkliga jordfelsproverna infogas i Sigra 4.51. Programmet har 

stöd för grafanalys och för beräkningar av inspelade felsignaler. I programvaran 

justeras felsignalerna från Omicroninspelningarna och från nätmodellen vid det olika 

jordslutningssimuleringarna gentemot varandra för att erhålla en enhetlig represent-

ation på tidsaxeln. Nollföljdsspänningen och nollföljdströmmen vid utförda jordslut-

ningar från nätmodellen flyttades sedan över till samma kanal som signalerna från 

Omicroninspelningarna.  

När justeringen utförts analyserades signalerna med den inbyggda tabellfunktionen i 

Sigra. Funktionen i programmet justerades för att beräkna RMS värden på nollföljds-

spänningarna och nollföljdsströmmarna. Samtliga simuleringar förutom den stumma 

jordslutningen utförda vid 3 kΩ och 5 kΩ sammanställdes vid tiden 900 millisekunder 

efter det att jordslutningen inträffat. Nollföljdsspänningarna och nollföljdsström-

marna avlästes vid denna tidpunkt oberoende av hur långt efter denna tid de enskilda 

jordfelssimuleringarna kvarstått. Tiden 900 ms valdes för att erhålla en uppfattning 

om hur nätmodellens resultat skiljer sig i förhållande till den nollföljdsspänning och 

nollföljdsström som jordfelsskydden skulle uppmätt in innan dessa skulle löst ut. 

Vinkeln φ mellan spänningarna och strömmarna avlästes för både nätmodell och 

Omicroninspelningen med respektive nollföljdsspänning som referens. Alla tabeller 

under kapitel 6 representerar beräknade RMS värden.  

Avvikelserna i tabellerna för nollföljdsspänningarna och nollföljdsströmmarna har 

beräknats utifrån resultatet och är angivna i procentuell skillnad med Omicron-

instrumentets avlästa värden som referens. Avvikelsen hos den uppmätta vinkel-

skillnaden som erhållits mellan Omiconinspelningarna och nätmodellssimuleringarna 

anges i antal grader.  

En grafrepresentation för nollföljdsspänningen och nollföljdsströmmen utifrån de två 

provningsmetoderna för samtliga jordfelstyper sammanställdes vid start- och slut-

sekvensen av händelseförloppet. Jordslutningsförloppets insvängnings- och avkling-

ningsförlopp presenteras i figurerna i detta avsnitt för de olika kompenseringsnivåerna 

som nollföljdsreaktorn varit inställd på. Samtliga grafer över insvängningsförloppet 

visar händelseförloppet under tiden från den enfasiga jordslutningens inträffar och 

fram tills ungefär en halv sekund passerat. Tidslängden för avklingningsförloppet var-

ierar i figurerna beroende på feltyp eftersom tiden för jordfelsskyddens utlösning vid 

verkliga jordfelsprov varierat.  

Trots justering av jordslutningens varaktighet i PSCAD kvarstår dock små tids-

variationer för hur länge felet existerat mellan Omicroninspelning och nätmodell, 

detta medför att tidpunkten för när slutsekvensen uppträder kan skilja sig åt någon 
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period i figurerna. För att ytterligare visualisera eventuella avvikelser har även en graf-

representation av hela jordslutningsförloppets RMS kurvor infogats vid respektive 

feltyp.  

6.1.1 Tolkning av figurer och grafresultat 

I samtliga figurer återfinns de två nollföljdsströmmarna i den övre grafen av figurerna 

där simulerat resultat från nätmodellen visas med röd färg medan Omicroninspelning-

en från det verkliga jordfelsprovet representeras av grön kurva.  

Nollföljdsspänningarna visas i den undre grafen i samtliga figurer där den blå kurvan 

motsvarar nätmodellens simuleringsresultat och den svarta kurvan är erhållet resultat 

från Omicroninstrumentet från de verkliga jordfelsproven. 

Eftersom nollföljdsströmmen och nollföljdsspänningen presenteras i samma graf kan 

det i graferna där nätmodellen följsamt överlappar Omicroninspelningen vara svårt att 

tydligt urskilja två separata kurvor i figuren. Vid samtliga grafer under detta avsnitt 

som visar nollföljdsströmmarna är y-axeln graderad i antal ampere medan nollföljds-

spänningarna presenteras i antal volt på sin y-axel. 
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6.1.2 3 kΩ’s felresistans 

6.1.2.1 Avstämt nät 

Den enfasiga jordslutningen utfördes i änden av kabel L07_1 intill kopplingsstationen 

KP_L07_A med en felresistans på 3kΩ. Insvängningsförloppet för nätmodellens-

simulerings- och Omicroninstrumentets inspelade resultat illustreras i Figur 6.1.  

Vid visuell analys av figuren är det svårt att urskilja Omicroninspelningens noll-

följdsström och nollföljdsspänning under sekvensen vilket innebär att insvängnings-

förloppet från det två provningsmetoderna väl stämmer överens. Inom det första  

10 ms visar resultatet från de verkliga jordfelsprovet att både nollföljdsström och 

nollföljdsspänning varit marginellt högre än vid simulerat resultat.  Man kan också ur-

skilja en liten avvikelse där den simulerade nollföljdsströmmens amplitud efter 200 ms 

varit lite hög i förhållande till Omicroninstrumentets inspelade nollföljdsspänning.  

 

 
Figur 6.1 visar insvängningsförloppet vid en enfasig jordslutning vid änden på ledning  
L07_1 med reaktorn avstämd mot nätet vid 3 kΩs felresistans. Sekvensen motsvarar 500ms. 

Avklingningsförloppet som uppstår efter att jordfelsskyddet har löst ut och kopplat 

bort ledningen och motsvarande avbrott i nätmodellens simuleringar visas i Figur 6.2. 

Figur 6.2 är erhållen vid samma grafutformning och jordslutning som insvängnings-

förloppet i Figur 6.1 presenterar. Intervallet på x-axelns tidslinje för avklingnings-

förloppet börjar vid ungefär 750 ms och slutar vid ungefär 1200 ms. Även i denna 

figur åskådliggörs den nämnda amplitudavvikelsen från Figur 6.1.  

Fram till och med 950 ms framträder också tydligare en vinkeldifferens mellan de två 

provningsmetoderna som inte förekommer vid insvängningsförloppet. När 950 ms 

passerat bryts Omicroninspelningens nollföljdsström och antar momentant en 

obefintlig amplitud medan den simulerade nollföljdsströmmens avklingningsförlopp 

kvarstår. De två nollföljdsspänningarnas avklingningsförlopp avviker tydligt ifrån 

varandra efter 950 ms med ökande fasskillnad mellan dem.  
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Omicroninspelningens nollföljdsspänning ligger kvar efter 950 ms men dämpas av 

snabbare än i nätmodellens avklingningsförlopp. 

 
Figur 6.2 visar avklingningsförloppet som uppträder efter den enfasiga jordslutningen i det 
avstämda nätet vid 3 kΩ felresistans.  

I figur 6.3 visas hela jordslutningsförloppet med beräknade RMS värden. I denna figur 

framträder tydligare amplitudskillnaden för nollföljdsströmmarna som uppträder 

ungefär 200 ms efter att jordslutningen inträffat. Figuren visar också tydligt hur 

Omicroninspelningens nollföljdsström momentant bryts medan den simulerade noll-

följdsströmmen kvarstår och fortsätter att dämpas av under avklingningsförloppet. 

RMS kurvan visar likt Figur 6.2 hur Omicroninspelningens nollföljdsström dämpas 

snabbare än vid simulering i nätmodellen.   

 
Figur 6.3 visar RMS kurvan vid den enfasiga jordslutningen i det avstämda nätet  
med 3 kΩ felresistans. 
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Nollföljdsspänningarnas och nollföljdsströmmarnas beräknade RMS resultat som 

erhölls från tabellfunktionen i Sigra vid det avstämda nätets jordslutning efter 900 ms 

har sammanställts i tabell 6.1 Nätmodellens nollföljdsspänning avviker och blev 30 V 

högre än vid det verkliga jordfelsprovet medan nollföljdsströmmen från simuleringen 

mättes in 0.3 A högre. Nollföljdsvinkeln i simuleringen var -70.5° och den erhållna 

vinkeln från fördelningsstationens provning mättes till -65.3°. 

Tabell 5.1 visar resultatet och avvikelserna beräknades  
i Sigra vid 900 ms för det två provningsmetoderna.   

Avstämt nät U0 [V] I0 [A] φ 0 [°] 

Nätmodell 1360 4.84 -70.5 

Omicron 1330 4.54 -65.3 

Differens 30 0.39 5.2 

Procentuell avvikelse 2.26 6.61 7.96 

 

6.1.2.2 +30 A snedavstämning 

Den enfasiga jordslutningen för det snedavstämda nätet på +30 A presenteras i likhet 

med resultaten för det avstämda nätet. Insvängningsförloppet som uppträder i nät-

modellens simuleringar vid den positiva snedavstämningen och vid det verkliga jord-

felsprovet visas i Figur 6.4 nedan. I jordslutningens händelseförlopp kan man se att 

kurvorna överlappar varandra under hela sekvensen. Omiconinspelningens nollföljds-

ström antar en lite högre amplitud än nätmodellens efter ungefär 20 ms. I den nedre 

halvan av figuren syns tydligt att Omicroninstrumentets nollföljdsspänning antar en 

högre spänning än vad som erhållits från PSCAD. 

 
Figur 6.4 visar insvängningsförloppet för det två erhållna nollföljdsströmmarna och  
nollföljdsspänningarna vid 3 kΩs felresistans vid en enfasig jordslutning på ledning  
L07_1 under 500 ms. 
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Figur 6.5 visar sekvensen strax före och efter jordslutningen upphört för den sned-

avstämda jordslutningen med en överkompensering motsvarande 30 A. Signalerna i 

grafen börjar intill tiden 800 ms efter jordslutningens uppkomst och avslutas efter 

ungefär 1200 ms. Under sekvensen framträder likvärdiga amplitudavvikelser som 

under insvängningsförloppet i Figur 6.4. Avklingningsförloppet visar en högre noll-

följdsspänning från det verkliga nätet. Efter jordslutningen upphört omkring 1007 ms 

efter jordslutningen inträffat kan man urskilja att Omicroninspelningens nollföljds-

spänning dämpas ut snabbare än i nätmodellssimuleringen. 

 
Figur 6.5 visar simuleringsförloppet före och efter den enfasiga jordslutningens  
upphörande vid en positiv snedavstämning på 30 A med 3 kΩ resistans i felstället. 

Jordslutningens RMS förlopp under 1400 ms vid snedavstämd enfasig jordslutning 

åskådliggörs med grafen i Figur 6.6. I figuren framträder tydligt att Omicroninspel-

ningens nollföljdsspänning varit högre under händelseförloppet i förhållande till mot-

svarande PSCAD simulering. 

 
Figur 6.6 visar jordslutningens händelseförlopp vid en snedavstämning på +30 A med  
beräknade RMS- strömmar och spänningar i nollföljds. Resistansen i felstället var 3 kΩ. 
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Nollföljdsspänningen i nätmodellen vid den enfasiga jordslutningen blev 387 V vilket 

var 57 V lägre nollföljdsspänning i förhållande till det verkliga nätet enligt Tabell 6.2. 

Spänningsavvikelsen avviker ungefär 13 procent. Den simulerade nätmodellens noll-

följdsström blev 60 mA lägre än från Omicroninspelningen som uppmättes till 3.4 A. 

Nollföljdssimuleringen avviker endast cirka 1.8 procent från det verkliga nätet. 

Nollföljdsvinkeln skiljer sig åt med 5.5° med en lägre vinkel i nätmodellen vid den 

enfasiga jordslutningen som motsvarar en differens omkring 7.3 procent mellan 

nätmodell och det verkliga nätet. 

Tabell 6.2 visar det värden som avlästes i 
Sigra vid 900 ms med nätet snedavstämt + 30 A. 

+30 A snedavstämt U0 [V] I0 [A] φ 0 [°] 

Nätmodell 387 3.33 -81.3 

Omicron 444 3.39 -75.8 

Differens 57 0.06 5.5 

Procentuell avvikelse 12.8 1.77 7.26 

 

6.1.2.3 -30 A Snedavstämning 

Resultatet av en snedavstämning motsvarande -30 A presenteras i Figur 6.7. Noll-

följströmmarnas insvängningsförlopp återfinns i den övre grafen medan nollföljds-

spänningens resultat visas i den undre grafen. Tidsintervallet för insvängnings-

förloppet i figuren motsvarar ungefär 500 ms. Insvängningsförloppet för nollföljds-

strömmarna och nollföljdsspänningarna från de två provningsmetoderna stämmer väl 

in under sekvensen och någon tydlig vinkeldifferens kan inte urskiljas. I grafen ser 

man dock att Omicroninspelningen har registrerat en strömtransient vid initierat 

jordfel som inte förekommer hos nätmodellens nollföljdsström.  

Under de första 7.5 ms blir den simulerade nollföljdsströmmens amplitud marginellt 

högre än vid den verkliga inspelningen. Efter denna tid ökar Omicroninspelningens 

uppmätta nollföljdsström i förhållande till simulerat resultat och under det kvar-

stående insvängningsförloppet blev amplituden på Omicroninspelningen högre än i 

nätmodellen.  
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Nollföljdsspänningarnas amplitudtoppar avviker ifrån varandra med varierande 

amplitud under det första 250 ms efter jordslutningens initiering för att sedan svänga 

in och närma sig varandra enligt Figur 6.7.   

 

Figur 6.7 visar insvängningsförloppet vid en enfasig jordslutning på ledning L07_1 när 
nollpunktsutrustningen underkompenserar med 30 A och med en felresistans på 3 kΩ. 

Resultatsekvensen för den senare halvan av händelseförloppet vid den enfasiga 

jordslutningen i det underkompenserade nätet illustreras i Figur 6.8 Grafsekvensen i 

figuren börjar vid ungefär 850 ms och avslutas efter omkring 1250 ms. I grafen kan 

man urskilja att en ökande vinkeldifferens mellan de två nollföljdsspänningarna 

framträder under slutsekvensen till skillnad från insvängningsförloppet i Figur 6.7. 

Amplitudavvikelserna i det två grafsekvenserna överensstämmer med avläst differens 

för insvängningsförloppet. Jordfelsskyddet för den verkliga jordslutningen löser ut 

enligt grafen för nollföljdsströmmen efter 1050 ms, vid samma tid kopplas jord-

slutningen ifrån i nätmodellen. Strömmarna och spänningarna från jordfelsprovet i 

TT1000 dämpas även här snabbare än det simulerade resultatet. 

  
Figur 6.8 visar nollföljdsspänningarna och nollföljdsströmmarna strax före och efter 
jordslutningen upphör när reaktorn underkompenserar nätet med -30 A. Felresistansen är 3 kΩ 
och jordslutningen är utförd intill kopplingsstationen KP_L07_A.  



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

 49 

Den erhållna RMS kurvan för jordslutningsförloppet som visas i Figur 6.9 förtydligar 

erhållna, om än små avvikelser under insvängnings- och avklingningsförloppets 

sekvenser.  

 
Figur 6.9 visar den negativa snedavstämningens RMS beräknade nollföljdsströmmar (övre 
graf) och nollföljdsspänningar under hela händelseförloppet vid ett 3 kΩ’s fel (undre graf). 

I Tabell 6.3 presenteras signalernas RMS resultat vid analys efter ungefär 900 ms 

passerat från initiering av den enfasiga jordslutningen. Nollföljdsspänningen från 

PSCAD avviker med 7 V medan nollföljdsströmmen mättes in med en skillnad mot-

svarande 60 mA. Vinkeln mellan dem blev vid tiden 900 ms 55°. Vid det verkliga 

provet uppmättes vinkeln mellan nollföljdsspänning och nollföljdsström till 65.5°. 

Tabell 6.3 visar RMS resultat och vinkel- 
differens 900 ms efter att jordslutningen initierats. 

-30 A snedavstämt U0 [V] I0 [A] φ0 [°] 

Nätmodell 404 0.8 55 

Omicron 397 0.86 65.5 

Differens 7 0.06 10.5 

Procentuell avvikelse 1.76 7.0 16 

 

6.1.3 5 kΩ’s felresistans och stum jordslutning 

I likhet med beskrivningen och resultatutformningen för jordslutningarna med 3kΩ’s 

resistans i felstället har resultaten under detta avsnitt också beräknats i Sigra 900 ms 

efter att jordslutningen inträffat. För de fyra simuleringarna utförda vid nätförut-

sättningen enligt avsnitt 5.2 utformades resultattabeller, redovisat resultat gäller de i 

Sigra beräknade nollföljdsspänningarna och nollföljdsströmmarnas RMS värden.  

Referens för nollföljdsvinkeln mellan de två nollföljdsspänningarna och nollföljds-

strömmarna är nollföljdsspänningen.  
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6.1.3.1 Avstämt nät 

Insvängningsförloppet för den enfasiga jordslutningen vid utledning L03 med noll-

följdsreaktorn avstämd mot mellanspänningsnätets kapacitiva ledningsbidrag visas i 

Figur 6.10. Sekvensen som figuren visar har erhållits vid en felresistans på 5 kΩ.  

I figuren har nollföljdsströmmarna från det två separata provningsmetoderna 

synkroniserats för att visuellt tydliggöra avvikelser mellan simuleringen i PSCAD och 

de resultat som erhölls i det verkliga nätet.  

I den övre grafen kan man urskilja att amplituden för nollföljdsströmmarna över-

lappar varandra under den positiva sinusperioden medan amplitudavvikelsen är större 

under den negativa perioden. Vid en noggrannare kontroll kan man urskilja att den i 

Omicroninspelningen uppmätta nollföljdströmmens amplitud varit lite högre under 

den negativa halvperioden i jämförelse med amplituden under det positiva den 

positiva halvperioden.  

Amplituden i nätmodellens nollföljdsspänning är betydligt högre än den som 

uppmätts vid fördelningsstationens jordfelsprov. Vidare kan man se en tydlig vinkel-

differens mellan de två nollföljdsspänningarna under hela insvängningsförloppet. 

 

Figur 6.10 visar de två insvängningsförloppen för nollföljdsströmmarna och nollföljds- 
spänningarna vid en enfasig jordslutning på utledning L03 med felresistansen 5 kΩ. 
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Förloppet av jordslutningen för det avstämda nätet strax före och efter att felet 

upphört redovisas i Figur 6.11. Sekvensen för nollföljdsströmmarna och nollföljds-

spänningarna i figuren börjar vid ungefär 775 ms och upphör efter ungefär 122 ms. 

Signalernas beloppsavvikelser som förekommer under insvängningsförloppet kvarstår 

under slutsekvensen. Det två jordslutningarna pågår tills att ungefär 1050 ms passerat. 

Den simulerade nollföljdspänningens vinkel gentemot den verkliga mätningen ökar 

under händelseförloppet och under avklingningssekvensen är skillnaden dem emellan 

störst.   

 

Figur 6.11 visar resultatsekvensen precis före den enfasiga jordslutningen upphör och de 
efterföljande avklingningsförloppen vid ett 5 kΩ’s fel på utledning L03. 



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

 52 

Grafen som visar hela jordslutningsförloppets RMS sekvenser visas i Figur 6.12. 

Simulerad nollföljdström överstiger under de första 200 ms Omicroninspelningens 

resultat med 0.1 A. Under det resterande händelseförloppet blev amplituddifferensen 

liten. Efter att jordslutningen upphört dämpas nätmodellens nollföljdström i sim-

uleringen medan en nollföljdsström på 100 mA kvarstår från Omicroninspelningen. 

 
Figur 6.12 visar RMS sekvensen för hela händelseförloppet vid en enfasig jordslutning i 
avstämt nät på utledning L07. Felresistansen uppgick till 5 kΩ.  

Vid den avstämda simuleringen 900 ms efter initierad jordslutning erhölls en avvikelse 

gentemot den inspelade nollföljdsströmmen motsvarande ungefär 1.8 procent RMS 

som Tabell 6.4 visar. Simuleringens nollföljdsspänning var betydligt högre i det 

verkliga jordfelsprovet och spänningsskillnaden mellan de två metoderna blev 191 V 

vilket resulterar i en avvikelse uppemot 35 procent. Vinkeln mellan nollföljds-

spänningen och nollföljdsströmmen i nätmodellen mättes till -12° medan den uppgick 

till 22.4° i fördelningsstationen. 

Tabell 6.4 visar beräknat RMS resultat vid  
avstämt nät och erhållna vinklar mellan U0 och I0. 

Avstämt nät U0 [V] I0 [A] φ0 [°] 

Nätmodell 738 1.12 -12 

Omicron 547 1.14 22.4 

Differens 191 0.02 34.4 

Procentuell avvikelse 34.9 1.75 46.4 
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6.1.3.2 +30 A snedavstämning 

Insvängningsförloppet från de två provningsmetoderna åskådliggörs i Figur 6.13 vid 

en enfasig jordslutning när nollföljdsreaktorn överkompenserar nätet med 30 A 

induktiv ström. Felresistansen uppgick till 5kΩ. I figuren kan man se att den 

simulerade nollföljdsströmmen blev större än vid utfört jordfelsprov i fördelnings-

stationen. Nollföljdsspänningarnas amplitud avviker ifrån varandra under det första 5 

millisekunderna och efter 220 ms passerat. Resultatkurvorna närmar sig därefter 

varandra under det kvarstående förloppet. En ökande vinkeldifferens mellan de två 

nollföljdsströmmarna under den senare halvan av grafens händelseförlopp framträder 

också i figuren.  

 
Figur 6.13 visar erhållna resultat vid jordslutningarna med ett överkompenserat nät som 
motsvarar en snedavstämning på +30 A induktiv nollföljdsström. 
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Händelseförloppets slutsekvens för den enfasiga jordslutningen vid 30 A över-

kompensering i intervallet omkring 775 ms och fram till ungefär 1200 ms återfinns i 

Figur 6.14. Den simulerade nollföljdströmmen i figurens bryts enligt grafen cirka 1050 

ms och en period tidigare än i det verkliga nätet. I grafen åskådliggörs tydligt att 

vinkeldifferensen mellan de två nollföljdsspänningarna har ökat i förhållande till in-

svängningsförloppet i Figur 6.13. 

 
Figur 6.14 visar slutsekvensen och avklingningsförloppet för den enfasiga jordslutningen  
med nollföljdsreaktorn överkompenserad med 30 A. Felresistansen uppgick till 5 kΩ. 

Jordslutningsförloppets erhållna RMS graf förtydligar att det simulerade jordslutnings-

förloppet för nollföljdsströmmen upphört före det verkliga jordfelsskyddet löst ut. 

Omicroninspelningens resultat av nollföljdsströmmen precis före och efter avslutat 

händelseförlopp kvarstår vid 100 mA. Nollföljdsspänningen erhållen från nätmodellen 

når sitt toppvärde före nollföljdsspänningen från fördelningsstationen. Nollföljds-

spänningen från fördelningsstationen är enligt Figur 6.15 25 V före och efter jord-

slutningens händelseförlopp.  

 
Figur 6.15 visar RMS resultat för den enfasiga jordslutningen med nollföljds- 
reaktorn inställd att överkompensera med 30 A. Felresistansen uppgick till 5 kΩ. 
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Nollföljdsströmmen från PSCAD uppgick till 1.32 A efter 900 ms medan Omicron-

inspelningen mätte in 1.11 A enligt Tabell 6.5. Skillnaden mellan de två mätningarna 

motsvarar 19 procent. Nollföljdsspänningen i nätmodellen uppmättes till 226 V 

medan den i det verkliga jordfelsprovet blev 229 V vilket endast är en skillnad på 3 V 

vid den angivna tidpunkten. Resultatet för nätmodellens vinkel mellan U0 och I0 blev 

74.4° vilket motsvarar en vinkelskillnad på 24° gentemot mätningen ute i fördelnings-

stationen. 

Tabell 6.5 visar resultat hämtat ur tabellfunktion i Sigra för 
U0, I0 och vinkeln φ0 samt avvikelser vid +30 snedavstämning. 

+30 A snedavstämt U0 [V] I0 [A] φ0 [°] 

Nätmodell 226 1.32 -74.4 

Omicron 229 1.11 -50.7 

Differens 3 -0.21 23.7 

Procentuell avvikelse 1.31 18.9 46.7 

 

6.1.3.3 -30 A snedavstämning 

Figur 6.16 illustrerar insvängningsförloppet för den enfasiga jordslutningen med 

5kΩ’s felresistans. Grafens sekvens är initierad när nollföljdsreaktorn varit inställd att 

underkompensera nätets kapacitiva ledningskomponenter för att erhålla en sned-

avstämning motsvarande -30 A. Grafen visar att Omicroninspelningens nollföljds-

ström, som likt i Figur 6.11 erhållit en högre amplitud under den negativa sinusvågens 

period än under den positiva. Nollföljdsspänningen från nätmodellen blev högre än 

vid utfört jordfelsprov över hela den initiala jordslutningssekvensen, störst avvikelse 

uppträder under de första 200 millisekunderna.     

Figur 6.16 visar insvängningsförloppet under 500 ms med en snedavstämning motsvarande -30 
A. Resistansen i felstället uppgick till 5 kΩ. 
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Händelseförloppets slutsekvens vid den negativa snedavstämningen visas i Figur 6.17. 

Grafens tidsintervall i figuren visar jordsfelsförloppet ungefär 775 ms efter jord-

slutningen inträffat och fram tills 1250 ms passerat. Enligt figuren upphörde 

jordslutningen från de två provningsmetoderna näst intill samtidigt 1050 ms efter 

jordslutningen initierats. Grafen i Figur 6.17 visar att nollföljdsspänningarnas noll-

följdsvinkel gentemot varandra avviker mer under jordslutningsförloppets slutsekvens 

än vid insvängningsförloppet enligt Figur 6.17. 

 
Figur 6.17 visar signalsekvensen vid enfasig jordslutning med en negativ snedavstämning  
 på 30 A vid en felresistans på 5 kΩ.  
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Den negativa snedavstämningen motsvarande -30 A vid den enfasiga jordslutningen 

från de två resultaten ger upphov till ett RMS förlopp enligt Figur 6.18. I grafen ser 

man att nätmodellens nollföljdsström under insvängningsförloppet resulterar i ett 

högre belopp. Nollföljdströmmen dämpas snabbt och närmar sig Omicroninspelning-

ens uppmätta resultat efter 250 ms. Nollföljdsspänningen erhållen i PSCAD resulterar 

i ett händelseförlopp liknande den uppmätta nollföljdsspänningen från utfört jordfels-

prov i fördelningsstationen. Erhållen nollföljdsspänning vid simuleringen blev dock 

högre under hela jordslutningsförloppet. 
 

 
Figur 6.18 visar RMS resultat för den enfasiga jordslutningen med nollpunkts- 
reaktorn inställd att underkompensera med 30 A. Felresistansen uppgick till 5 kΩ. 

Nollföljdsspänningen för jordslutningen med nätet 30 A underkompenserat blev i 

nätmodellen 240 V efter 900 ms enligt Tabell 6.6. Vid verkligt jordfelsprov utfört i 

fördelningsstationen erhölls en nollföljdsspänning på 203 V. Nollföljdsströmmen blev 

1.16 A i nätmodellen och 1.18 A vid Omicroninspelningen. Nätsimuleringens noll-

följdsvinkel vid jordslutningen var 73.2° och vid fördelningsstationen uppmättes den 

till 84.5°.  
 
Tabell 6.6 visar beräknat RMS resultat från  
händelseförloppet 900 ms efter jordslutningen 
 inträffat med nätet 30 A underkompenserat. 

-30 A snedavstämt U0 [V] I0 [A] φ0 [°] 

Nätmodell 240 1.16 73.2 

Omicron 203 1.18 84.5 

Differens 37 0.02 11.3 

Procentuell avvikelse 18.2 1.69 13.4 
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6.1.3.4 Stum jordslutning 

Den stumma jordslutningens insvängningsförlopp visas i Figur 6.19 för nätmodellens 

simulering och Omicroninspelningens felsignaler. Den stumma enfasiga jordslut-

ningen har utförts med nollföljdsreaktorn avstämd mot mellanspänningsnätet.  

I nätmodellen ansattes en felresistans på 1 Ω. I grafen för den stumma jordslutningens 

nollföljdsström erhållen från Omicroninspelningen förekommer transienter under in-

svängningsförloppet. I resultatet från nätmodellsimuleringen uteblir däremot trans-

ienterna. Nollföljdsspänningen från det två provningsmetoderna överensstämmer 

följsamt under sekvensens händelseförlopp enligt den undre grafen i figuren. Erhållen 

amplitud vid mätning av nollföljdsspänningen i fördelningsstationen blev högre än 

nätmodellens resultat.  

 
Figur 6.19 visar erhållet insvängningsförlopp för en stum enfasig jordslutning och avstämt nät. 
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Avklingningsförloppets resultat i Figur 6.19 för nollföljdsströmmarna korrelerar 

gentemot sekvensen i Figur 6.20 vilket tydliggör att nätmodellens signaler avviker 

avsevärt under hela händelseförloppet. Grafen som illustreras i Figur 6.18 visar 

händelseförloppet under totalt 230 ms med start 600 ms efter jordslutningen inträffat. 

Nollföljdsspänningarna avviker marginellt med en högre amplitud vid det verkliga 

nätets jordfelsprov. 

 
Figur 6.20 visar en sekvens under 200 ms för avklingningsförloppet vid en stum enfasig 
jordslutning på ledning utledning L03 nära fördelningsstationen. 
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Jordslutningens RMS förlopp för nollföljdsströmmarna enligt Figur 6.21 visar att den 

simulerade nollföljdsströmmen antar en högre amplitud under 60 ms från det att felet 

initierats. Nätmodellens nollföljdsström dämpas av snabbare än Omicroninspel-

ningens nollföljdsström. Nollföljdsspänningarna från de två provningsmetoderna 

avviker med en lägre amplitud i nätmodellen under händelseförloppet fram tills felet 

upphör efter ungefär 750 ms. Under avklingningsförloppet kan urskiljas att nollföljds-

spänningen dämpas lite snabbare ute i verkligt nät i jämförelse med jordslutnings-

simuleringen i nätmodellen. 

 
Figur 6.21 visar den stumma jordslutningens RMS kurva på utledning L03 för nollföljds-
strömmarna och nollföljdsspänningarna. 

Resultaten i Tabell 6.7 för den stumma jordslutningen är baserade på kurvformerna 

700 ms efter det att jordslutningen inträffat. Den simulerade nollföljdsspänningen i 

tabellen beräknades till 5780 V medan den i det verkliga jordfelsprovet uppgick till 

6020 V. Nollföljdsströmmen i nätmodellen blev 7.8 A medan den enligt Omicron-

inspelningen uppgått till ungefär 30 A. Nollföljdsvinkeln i PSCAD vid den stumma 

jordslutningen avlästes till -12.3°. Enligt erhållet resultat vid utfört jordfelsprov i 

fördelningsstationen blev nollföljdsvinkeln vid samma tidpunkt 12.7°. 

Tabell 6.7 visar erhållet resultat för nollföljds-spänningar och  
strömmar från den stumma jordslutningen på utledning L03 och  
beräknade avvikelser.  

Stum jordslutning U0 [V] I0 [A] φ0 [°] 

Nätmodell 5780 7.77 -12.3 

Omicron 6020 29.6 12.7 

Differens 240 21.83 25 

Procentuell avvikelse 3.99 73.6 197 
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7 Analys av jordslutningsresultat och avvikelser 

7.1 Allmänna orsaker till simuleringsavvikelser 

I detta avsnitt behandlas generella faktorer som gäller för samtliga jordsfelsprover för 

att belysa troliga orsaker till de erhållna avvikelserna mellan nätmodellens simuleringar 

och provningar utförda i det verkliga nätet. Vid utförda nätmodellssimuleringar fram-

träder i vissa fall tydliga skillnader på nollföljdsspänningarna och nollföljdsströmmar-

na gentemot uppmätt resultat i fördelningsstationen. Nollföljdsvinkeln mellan spänn-

ing och ström i nätmodellen skiljer sig också i varierande grad från uppmätta resultat 

vid samtliga jordslutningssimuleringar. 

Enligt den teori som detta arbete grundar sig på minskar nollföljdsspänningen och 

nollföljdsströmmen vid en given nollpunktsresistans och vid en snedavstämning för 

en enfasig jordslutning med 3 kΩ och 5kΩ’s felresistans. När nollföljdsreaktorns 

kompenseringsnivå justerats i fördelningsstationen har inställning av parametrar skett 

med hjälp av kompenseringsutrustningens avstämningsautomatik. 

I en granskning av avstämningsautomatikens precision från Lunds Universitet 

”Automatik för avstämning av Petersenspole” [23] utförd för olika leverantörers produkter 

sammanfattar författarna att optimal inställningspunkt inte alltid erhålls. Rapporten 

undersöker de olika metoder för att ställa in nollföljdsreaktorn som förekommer på 

marknaden. Två av de undersökta metoderna används i utrustning från Trench som är 

leverantör av befintlig avstämningsautomatik i aktuell fördelningsstation. Eftersom 

befintligt produktnummer på kompenseringsutrustningen i TT1000 är okänd är det 

svårt att fastslå vilken metodik avstämningen i fördelningsstationen använt för att 

finna de optimala kompenseringsparametrarna. Rapporten [24] hävdar dock att de 

olika tillvägagångssätten skiljer sig åt och att några av metoderna kan ge upphov till 

avvikelser. Resonans och inverse metoden anges, åtminstone i äldre avstämnings-

utrustning varit implementerade av Trench och om dessa metoder använts enskilt i 

avstämningsautomatiken har dem begränsningar och kan då inte alltid finna den 

optimala avstämningspunkten vid de första inställningsförsöket. En konstant av-

vikelse gentemot avstämningspunkt anges därutöver förekomma för ett par av de 

undersökta metoderna som funnits i verkliga produkter för att justera avstämnings-

automatikens parametrar. 

I nätmodellen i PSCAD justerades nollföljdsreaktorn manuellt med nollföljdsresistorn 

urkopplad tills den erhållna jordslutningsströmmen blev nästintill obefintlig. Induktor-

ns justeringar utfördes med korrigeringar av induktansen med ett par tiotals uH vid 

samtliga jordslutningar. Resultatet av denna metod medförde att optimala parametrar 

vid avstämningarna och vid snedavstämningarna anses väl fastställda enligt nätmodell-

ens givna kapacitiva strömmar.  

Utifrån mätningarna i [23] kan där av inte uteslutas att den verkliga nollföljdsreaktorns 

parametrar vid utförda jordfelsprover till viss del avviker från optimal avstämnings 
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punkt i jämförelse med nätmodellen. Att säkerställa hur preciserat avstämnings-

automatiken varit i fördelningsstationen är dock besvärligt, särskilt vid de sned-

avstämda jordslutningarna eftersom förväntat vinkelresultat vid jordslutningen 

oberoende av nätmodellen är okänd. Om det förekommit kvarstående snedavstäm-

ningar vid utförda jordfelsprov i TT1000 skulle detta rimligtvis minska resultatet för 

den uppmätta nollföljdsspänningen och nollföljdsströmmen medan den spännings-

sättande jordfelsströmmen skulle ha ökat. Påverkan av dessa faktorer antas där av 

medföra att simuleringsresultatet för nollföljdsspänningen bör vara högre vid de fall 

där en eventuell verklig parameterinställning avviker från den reella avstämnings-

punkten. 

För de simuleringsresultat utförda med en snedavstämning på ± 30 A kan inte en 

förhöjd nollföljdsspänning i nätmodellen med säkerhet härledas till toleransavvikelser 

i det verkliga nätet. Detta beror på att eventuella toleransavvikelser i det verkliga 

nätets avstämningsautomatik antas kunna variera positivt eller negativt. Exempelvis 

skulle en toleransavvikelse kunna öka snedavstämningen när en snedavstämning på  

+ 30 A eftersträvas och detta skulle medföra en lägre nollföljdsspänning i det verkliga 

nätet. Om toleransen istället medför att den verkliga kompenseringen blir lägre än  

+ 30 A skulle nollföljdsspänningen i det verkliga nätet bli högre än i nätmodellen.  

Eventuella skillnader i nätmodellens nollföljdsspänning vid snedavstämningarna på 30 

A antas kunna vara positiv eller negativ beroende på huruvida den verkliga av-

stämningsautomatiken stämt av nätet med avvikelser strax över eller strax under den 

önskade snedavstämningen.   

Det utförda jordfelsprovet i fördelningsstationen genomfördes genom att mäta noll-

följdsspänningen från en befintlig spänningstransformator som varit ansluten direkt 

till 10 kV skenan. Nollföljdsströmmarnas mätresultat har erhållits från en ström-

transformator som omslutit den kabel som är ansluten på nedsidan av utledningens 

brytare i fördelningsstationen. Via denna strömtransformator har Omicroninstrum-

entet registrerat nollföljdsströmmarna vid samtliga jordslutningar. På sekundärsidan 

av strömtransformatorn har resistorer med givna motstånd anslutits i serie. Omicron-

instrumentets nollföljdsström har erhållits genom att mäta spänningsfallet som 

uppstår i det seriekopplade motståndet. Givna mätförutsättningar medför att erhållet 

resultat påverkas av förekomna toleranser. Mätkretsens seriekopplade motstånd på 

sekundärsidan anges ha en toleransnivå ± 10 procent.  
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Toleransen på motståndet i mätkretsen medför att den totala nollföljdströmmen vid 

en given spänningsnivå kan avvika ± 10 procent när Omicroninstrumentet mäter in 

nollföljdsströmmen.  

Utöver mätmotståndens toleranser vid resultatmätningen i det verkliga nätet påverkas 

den resulterande nollföljdsströmmen av resistiva nollföljdskomponenter som är svåra 

att fastställa och föra in i nätmodellen. Information om nollföljdsresistansen och 

nollföljdsreaktansen i förekommande utledningar saknas bland annat. Därutöver 

försummades impedansen i det överliggande nätet. Transformatorns impedanser 

modellerades överhuvudtaget inte på grund av den befintliga utjämningslindningen 

och på grund av de otillförlitliga simuleringsresultaten som provsimuleringen av den 

digitala transformatormodellen visade. 

I det verkliga nätet tillkommer också vid enfasiga jordslutningar markkablarnas noll-

följdsresistans och den påverkas bland annat av skärmens area, förekomst av 

medföljande jordlina, avstånd mellan denna och markkabel. Kabeltyp och jordtagsres-

istanser är också av betydelse för den resulterande nollföljdsströmmen. Sammantaget 

utgör dessa faktorer en samlad nollföljdsimpedans nätmodellen inte varit utformad att 

återspegla med tillförlitlighet. 

Idealiseringen vid utformningen av nätmodellens nollföljdsresistans med hänsyn till 

nollföljdsreaktorns inre resistans är en vedertagen uppskattning inom Vattenfall. En 

osäkerhet förekommer dock i antagandet att spolens inre resistans tillförlitligt kan 

approximeras ge upphov till 2 procent resistiv ström över hela nollföljdsreaktorns 

kompenseringsintervall. Hur tillförlitlig denna uppskattning är över hela nollföljds-

reaktorns kompenseringsintervall kvarstår det en viss osäkerhet omkring och 

antagandet kan ha bidragit till resistiva avvikelser mellan nätmodell och verkligt nät.  

Längduppskattningen som genomfördes utifrån erhållen jordslutningskapacitans för 

utledningarna som inte tillhör Vattenfall bidrar också med en viss osäkerhet i 

nätmodellen. BLL-linorna som försummades och de stationer som kopplades ihop 

medför ingen nämnvärd osäkerhetsfaktor eftersom en stor del av dessa nätstationer 

inte var med i nätmodellens slutgiltiga jordslutningssimuleringar. 

Enligt personal på Vattenfall Eldistribution vid avdelning Kontroll & Skydd [24] har 

undersökningar av strömtransformatorerna vid mätning av jordfelsproverna visat sig 

medföra betydande vinkelmätfel vid felresistanser på 3 kΩ och 5 kΩ. Ström-

transformatorerna mäter in en lägre vinkel än den faktiska när uppmätt nollföljds-

ström hamnar i mättransformatorns nedre mätintervall. En mättransformator med 

intervallet 100/1 A uppges medföra ett vinkelfel på 2-3° mellan nollföljdsspänningen 

och nollföljdsströmmen när uppmätt nollföljdsström är 3-5 A. När nollföljds-

strömmen sjunker vid högre felresistanser och endast motsvarar 1 procent av 

mättransformatorns avsedda mätintervall ökar vinkelavvikelsen ytterligare.  

Vid 1 A nollföljdsström är ett rimligt antagande att mättransformatorn ger upphov till 

en avvikelse på 5-6° mellan den verkliga och den uppmätta nollföljdsvinkeln. 
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I resultatet från PSCAD erhålls den teoretiska nollföljdsvinkeln utan hänsyn till 

strömtransformatorns mätfel. En ökande vinkeldifferens mellan de två provnings-

metodernas resultat vid 5 kΩ är av den orsaken förväntad eftersom en högre 

felresistans medför att uppmätt nollföljdström till större grad hamnar i mättransform-

atorns undre mätintervall. Vid omräkning med hänsyn till mättransformatorns 

vinkelfel ska den antagna vinkelavvikelsen strömtransformatorn rimligtvis gett upp-

hov till adderas till nätmodellens vinkelresultat. Kvarstående skillnad beror efter 

addering på eventuellt övriga avvikande faktorer. 

Spänningstransformatorn vid det verkliga nätets resultatmätning ger också upphov till 

ett omsättningsfel, klassningen på befintlig spänningstransformator i fördelnings-

stationen är däremot okänd. Enligt Vattenfalls felbortkopplingsfilosofi ska inte 

spänningstransformatorernas noggrannhetsklass överstiga 3P för spänningstrans-

formatorer som används för mätning i jordfelsskydden. Av den anledningen kan man 

rimligtvis anta att spänningstransformatorn åtminstone inte haft en sämre noggrann-

hetsklass än 3P. Klassningen 3P tillåter ett maximalt omsättningsfel på tre procent 

vilket bör tas i betänkande vid analys av avvikande nollföljdsspänningar. Spännings-

transformatorn antas också ge upphov till ett litet, men till storleken okänt vinkelfel.  

Slutligen har en spektrumanalys genomförts av signalerna från det verkliga nätet i 

Sigra där det visat sig förekomma DC komponenter vid samtliga jordslutningar.  

DC komponenten vid jordslutningarna med 3 kΩ’s felresistans motsvarar endast 

ungefär en procent av det totala resultatet vilket inte påverkar avvikelserna nämnvärt. 

Däremot motsvarar DC komponenterna vid 5 kΩ ungefär 5 procent vilket vid en 

noggrannare analys visade sig medföra avvikelser i storleksordningen omkring 50 mA 

vilket till storleken korrelerar väl gentemot de resultatavvikelser som uppkommit vid 5 

kΩ mellan nätmodellen och det verkliga nätet. 
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7.2 Analys av utförda jordslutningssimuleringar 

7.2.1 3 kΩ’s felresistans 

7.2.1.1 Avstämt nät  

Simuleringen av den avstämda jordslutningen med 3 kΩ felresistans resulterade i en 

nollföljdsspänning som endast hade en avvikelse på 30 V vilket omräknat i procent 

motsvarar en skillnad på 2.3 procent. Nollföljdsströmmen i nätmodellen skiljer sig 6.6 

procent vilket ligger inom förväntade mätfelstoleranser för mättransformatorns 

sekundärkrets.  

Med en simulerad nollföljdsvinkel på -70.5° är den 5.2° lägre än vad Omicron-

inspelningen visade. Eftersom nollföljdsströmmen blev 4.54 A enligt Omicron-

inspelningen kan inte vinkeldifferensen helt vara orsakad av mättransformatorns 

bidrag till vinkelfelet. Vid aktuell nollföljdsström och hänsyn till strömtransformatorns 

mätintervall antas rimligtvis att transformatorn bidragit med 2-3° av den erhållna 

vinkelavvikelsen. Den kvarstående skillnaden kan bero på att resistiva toleranser 

påverkar nollföljdsströmmen eller på det vinkelfel som spänningstransformatorn 

eventuellt orsakar.  

Signalsekvensen för insvängningsförloppets vid simuleringen överensstämmer 

sammantaget väldigt väl med jordslutningen i det verkliga nätet utförd jordslutning. 

En tydlig avvikelse åskådliggörs för nollföljdsströmmens avklingningsförlopp i Figur 

6.2 och Figur 6.3 där Omicroninspelningens ström bryts momentant medan nät-

modellens nollföljdsström kvarstår med ett dämpande förlopp. Skillnaden kan efter 

kontroll av befintligt provningsdokument härledas till att strömtransformatorn är 

placerad på nedsidan om utledningens brytare vid jordslutningen i det verkliga nätet 

och att denna var menad att lösa ut vid inspelningen. Jordslutningen i det verkliga 

nätet har efter kontroll av provplanen visat sig vara en provning av återinkopplings-

systemet vilket förklarar brytarens frånslag. Nollföljdsspänningen uppmättes direkt 

vid 10 kV skenan vilket medför att nollföljdsspänningen fortsätter att dämpas medan 

avklingningsförloppet för nollföljdsströmmen uteblir. Den ökade vinkelavvikelsen 

mellan nollföljdsspänningarna efter jordslutningen upphört förklaras rimligtvis också 

utifrån den frånslagna brytaren.  
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7.2.1.2 +30 A snedavstämning 

Resultatet för insvängningsförloppet i Figur 6.4 och avklingningsförloppet från 

PSCAD visar att händelseförloppet följsamt efterliknar Omicroninspelningens noll-

följdsström och nollföljdsspänning. Nollföljdsströmmen vid simuleringen avviker 

endast med 60 mA från Omicroninspelningens mätning. Avvikelsen på 60 mA mot-

svarar endast 1.8 procent vilket ligger väl inom förväntade toleransnivåer orsakade av 

motstånden i det verkliga nätets sekundära mätkrets för nollföljdsströmmen.  

Nollföljdsspänningen i nätmodellen blev 387 V vilket motsvarar en skillnad 12.8 

procent gentemot Omicroninspelningen som uppmättes till 444 V. Eftersom spänn-

ingstransformatorns omsättningsfel är okänd är det svårt att bedöma till hur stor del 

den har inverkat vid inspelningen. Avklingningsförloppet i Figur 6.5 visar hur noll-

följdsspänningen dämpas snabbare än i nätmodellen. Det tyder på att resistansen i 

nätmodellen varit lågt ansatt och kan vara en av orsakerna till den förhöjda 

nollföljdsspänningen.  

Ytterligare en möjlig orsak är att avstämningsautomatiken vid snedavstämnings-

justeringen inte överkompenserat med exakt 30 A i det verkliga nätet. Om reaktorn 

vid snedavstämningen utifrån sina toleransnivåer kompenserat med mindre än 30 A 

kan det vara en orsak till att nollföljdsspänningen i fördelningsstationen blev större än 

i nätmodellen. I nätmodellen var snedavstämningen väl preciserad till att ge upphov 

till en snedavstämning på 30 A och eventuell avvikelse var inte högre än ± 0.1 A.  

Simuleringen gav upphov till en nollföljdsvinkel på -81.3° i nätmodellen. Enligt 

resultat från TT1000 mättes den till -75.8° vid en nollföljdsström på 3.4 A. En 

förklaring till vinkelns avvikelse är att det uppstått ett vinkelmätfel på orsakat av 

strömtransformatorn på ungefär 2-3°. Kvarstående vinkelavvikelse kan med stor 

sannolikhet till viss del bero på påverkan från spänningstransformatorn eller vara 

orsakad av resistiva olikheter mellan verkligt nät och nätmodell. 
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7.2.1.3 -30 A snedavstämning 

Den negativa snedavstämningen vid tidpunkten för resultatavläsningen skiljer sig inte 

mycket från det verkliga nätet. Med en spänningsavvikelse på 7 V mellan de två 

provningarna skiljer sig RMS resultatet endast med 1.8 procent. Signalerna för in-

svängningsförloppet från nätmodellen följer samma händelseförlopp jordslutningen i 

det verkliga nätet gett upphov till. Nollföljdsströmmen blev 60 mA lägre i nät-

modellen vilket motsvarar 7 procent. Under avklingningsförloppet kan man urskilja 

att dämpningen sker snabbare i det verkliga nätet, orsaken kan bero på att nollföljds-

resistansen i nätmodellen varit lågt ansatt. En lägre resistans i nätmodellens nollföljds-

utrustning skulle i sin tur kunna vara en orsak till att nollföljdsströmmen blev 60 mA 

lägre än i fördelningsstationen. 

Nollföljdsvinkeln i nätmodellen blev 10.5° lägre än i det verkliga nätet. Med hänsyn 

till en avvikelse orsakad av mättransformatorn som i vissa fall kan uppgå till 5-6° vid 

mätning av nollföljdsströmmar under 1 A minskar den orimligt stora vinkelavvikelsen. 

Kvarstående skillnad kan eventuellt bero på resistiva olikheter mellan provnings-

metoderna och spänningstransformatorns påverkan i det verkliga nätet. 

7.2.2 5 kΩ’s felresistans och stum jordslutning 

7.2.2.1 Avstämt nät 

Resultatet i nätmodellen skiljer sig betydligt för den avstämda jordslutningen med 5 

kΩ’s felresistans. I Figur 6.10 och 6.11 som visar insvängningsförloppet respektive 

avklingningsförloppet framträder en stor vinkelavvikelse mellan de två nollföljds-

spänningarna när de två nollföljdsströmmarna från nätmodell och Omicron-

instrument synkroniserats. Nollföljdsspänningen från nätmodellen är med skillnaden 

191 V hela 35 procent högre än vid Omicroninspelningen vilket tydligt åskådliggörs i 

samtliga figurer. 

Vid kontroll av Tabell 6.4 framträder att Omicroninspelningen erhållit en nollföljds-

vinkel på 22.4° vid den enfasiga jordslutningen. Vinkelpolariteten som jordfels-

skydden avläser vid en jordslutning i avstämt nät bör vara negativ. Undersöker man 

RMS kurvan i Figur 6.12 finner man att nollföljdsspänningen varit 50 V och noll-

följdsströmmen 0.1 A precis före och efter jordslutningens förlopp i det verkliga 

nätet. Vid avstämt nät förväntas dem vara obefintligt låga. Analys av den positiva 

vinkeln efter 900 ms, den avsevärt högre nollföljdsspänningen i nätmodellen och den 

kvarstående nollföljdsspänningen och nollföljdsströmmen i det verkliga nätet visar att 

en snedavstämning förekommit. Den positiva nollföljdsvinkeln tyder på att det 

verkliga nätet varit underkompenserat vid jordfelsprovet. Underkompenseringen med-

för i sin att nollföljdsspänningen antagligen minskat över nollföljdsutrustningen vid 

Omicroninspelningen. Ett underkompenserat nät påverkar också vinkelavvikelsen 

mellan nätmodell och verkligt jordfelsprov. Eftersom jordslutningen i det avstämda 

nätet visat sig avvika från förväntat resultat är det svårt att bedöma hur väl nät-

modellens simulering varit eftersom godtyckliga referensresultat saknas. Det man  
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kan se är att nollföljdsströmmen i fördelningsstationen uppgick till 1.14 A medan 

avvikelsen i nätmodellen endast blev 20 mA lägre.  I Figur 6.10 och Figur 6.11 åskåd-

liggörs också en osymmetrisk nollföljdsström med en högre amplitud under den neg-

ativa sinusperiodens förlopp i det verkliga nätet. Tänkbara orsaker till sinuskurvans 

förflyttning är att det förekommit DC komponenter vid jordslutningsförloppet som 

har påverkat nollföljdsströmmens symmetri omkring y-axeln. 

En intressant iakttagelse är att nollföljdsspänningen och nollföljdsvinkeln verkar 

avvika till större grad vid olikheter i avstämningen mellan nätmodellens och Omicron-

inspelningens nollpunktsreaktor. 

7.2.2.2 +30 A snedavstämning 

Nätmodellen erhöll en nollföljdsspänning på 226 V efter 900 ms. Skillnaden gentemot 

Omicroninspelningen vid tidpunkten för avläsningen blev endast 3 V vilket motsvarar 

en avvikelse på 1.3 procent. I samtliga figurer (Figur 6.13, 6.14 och 6.15) finner man 

att nätmodellens nollföljdsström avviker betydligt mer från Omicroninspelningen. 

Den förhöjda nollföljdsströmmen i nätmodellen är tydlig trots att skillnaden inte är 

större än 21 mA. Procentuellt medför dessa 21 mA däremot en avvikelse uppemot 19 

procent vilket inte enhälligt kan förklaras med den verkliga mätkretsens tolerans-

nivåer.  

I grafen som visar RMS resultatet enligt Figur 6.15 finner man vid okulär analys att 

nollföljdsspänningen varit 25 V före och efter jordslutningsförloppet i det verkliga 

nätet. Även en liten nollföljdsström på ungefär 100 mA kvarstod före och efter utförd 

jordslutning enligt Omicroninspelningen. Nollföljdsströmmens förhöjda avvikelse i 

nätmodellen uppmättes till 21 mA vilket endast motsvarar 20 procent gentemot den 

kvarstående nollföljdsströmmen i det verkliga nätet som blev 100 mA. 

Jordslutningens varaktighet i nätmodellen skiljer sig från det verkliga nätet. I program-

varan upphör jordslutningen en period tidigare än i det verkliga nätet vilket medför att 

nollföljdsvinkeln under avklingningsförloppet i Figur 6.14 ökar avsevärt. Signalerna 

från de två provningsmetoderna dämpas däremot av nästintill lika snabbt. Utifrån den 

likartade dämpningshastigheten förmodas inte någon större olikhet förekommit 

mellan nätmodellens nollföljdsresistans och det verkliga nätet.  

Enligt en kontroll från de två provningsresultaten med Ohm lag beräknades resistans-

en som skiljer resultaten åt från nätmodellen och Omicroninspelningen. Om noll-

följdsspänningens avvikelse på 3 V gentemot det verkliga nätet antas bero på mätfel i 

spänningstransformatorn behövs endast en resistiv olikhet omkring 35 Ω för att ge 

upphov till nollföljdsströmmens amplitudavvikelse på 19 procent.  

Även med hänsyn till sekundärkretsens tolerans på ± 10 procent kvarstår endast en 

olikhet motsvarande 15 Ω för att nollföljdsströmmen enligt Omicroninspelningen 

resultat ska erhållas. Den korrigering som skulle behöva genomföras i nätmodellen 

innebär en ökning av resistansen med ungefär 15-35 Ω trots att jordtagsresistanser 

och markkablarnas serieresistans i nollföljd redan har försummats i nätmodellen.  



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

 69 

Den låga resistansen ger anledning att misstänka att den resistiva uppskattningen av 

nollföljdsreaktorn varit aning låg.  

Utifrån uppskattningarna och förenklingarna av de resistiva nollföljdskomponenterna 

i reaktorspolen, jordtaget och försummandet av markkablarnas serieresistans i noll-

följd kan ändå nätmodellens simuleringsavvikelse anses rimlig för nollföljdsspänning-

en och nollföljdströmmen.  

Nollföljdsvinkelns resultat i nätmodellen blev däremot 23.7° lägre i det verkliga nätet. 

Den låga nollföljdsströmmen motiverar ett mätvinkelfel orsakat av strömtrans-

formatorn på ungefär 5-6°. Det är svårt att avgöra orsaker till den kvarstående 

vinkelavvikelsen. Tänkbara orsaker kan vara den resistiva olikheten och den avstäm-

ningstolerans som verkar ha förekommit i det verkliga nätet med tanke på den 

kvarstående nollföljdsspänningen före och efter jordslutningsförloppet. RMS kurvan 

för nollföljdsspänningen i Figur 6.15 från det verkliga nätet antyder också (utan 

hänsyn till bidrag från resistiva olikheter) att snedavstämningen kan ha varit justerad 

en aning högre än 30 A eftersom insvängningsförloppet under de första 750 ms inte 

svänger in lika framträdande som i nätmodellen. 

7.2.2.3 -30 A snedavstämning 

Jordslutningen i det underkompenserade nätet som utfördes med en felresistans på  

5 kΩ erhöll enligt nätmodellen en nollföljdsspänning på 240 V. Nätmodellens resultat 

avviker med en nollföljdsspänning 37 V högre än i det verkliga nätet vilket motsvarar 

en avvikelse på 18 procent. Insvängningsförloppet i Figur 6.16 och avklingnings-

förloppet i Figur 6.16 visar att nätmodellens nollföljdsspänning varit för hög under 

hela jordslutningen gentemot det verkliga nätet. Analys av avklingningsförloppet i 

Figur 6.17 visar att nollföljdsspänningen dämpas av snabbare i nätmodellen än i det 

verkliga nätet. Utifrån resultatet med den förhöjda nollföljdsspänningen i nätmodellen 

tillsammans den snabbare dämpningen kan man misstänka att nollföljdsresistansen i 

nätmodellen varit lite högre än i det verkliga nätet. Nollföljdsströmmen i nätmodellen 

blev 1.16 A vilket innebär en avvikelse som är 20 mA lägre än erhållet resultat från det 

verkliga nätet. Skillnaden på nollföljdsströmmen i simuleringen motsvarar endast 1.7 

procent vilket ligger väl inom de förväntade feltoleranserna. Erhållen nollföljdsvinkel 

från nätmodellen blev ungefär 73° vilket är cirka 11.5° lägre än i det verkliga nätet. 

Vinkelavvikelsen orsakad av nollföljdsströmmens mättransformator kan rimligtvis 

varit 5-6°. Den kvarstående skillnaden kan med tanke på att sinuskurvan för 

Omicroninspelningens nollföljdsström inte varit symmetrisk omkring x-axeln bero på 

toleranser i avstämningsautomatiken. En liten påverkan orsakad av spänningstrans-

formatorn kan också vara en tänkbar orsak till vinkeldifferensen och till den lägre 

nollföljdsspänningen i det verkliga nätet, särskilt eftersom uppmätt nollföljdsspänning 

varit låg i förhållande till spänningstransformatorns märkspänning.  
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7.2.2.4 Stum jordslutning 

Vid utförd stum jordslutningssimulering med hög grafupplösning i Sigra och vid 

noggrann kontroll av det första perioderna i Figur 6.19 framträder en mättning av 

nollföljdsströmmen ur Omicroninspelningen. På grund av mättningen kan man anta 

att mätutrustningen vid jordslutningen i det verkliga nätet inte varit inställd för att till 

fullo kunna klara den maximala amplituden som erhållits på nollföljdsströmmen. Den 

mättade inställningen på Omicroninstrumentet i det verkliga nätet medförde att noll-

följdsströmmen i Figur 6.21 som visar RMS resultat inte erhöll en fullt lika hög 

amplitud under de första 50 ms av insvängningsförloppet. 

I Figurerna 6.19, 6.20 och 6.21 kan man tydligt se att nollföljdsströmmens förlopp för 

den stumma jordslutningen hos nätmodellen inte följer händelseförloppet för Omic-

roninspelningen. Analys av signalerna i figurerna antyder att mättransformatorn gick i 

mättning vid inspelningen vilket kan bero på den högre andelen dc-komponenter som 

visat sig förekomma vid resultatmätningen från det verkliga nätet efter en 

frekvensanalys utförd i Sigra. Nollföljdsströmmen i nätmodellen blev ungefär 7.8 A 

medan den enligt Omicron instrumentet uppgick till cirka 30 A. Avvikelsen nät-

modellen motsvarar nästan 74 procent. Orsaken kan bero på att det förekommer 

transienter och övertoner i nollföljdsströmmen under det verkliga nätets jordslut-

ningsförlopp som inte återspeglas i nätmodellens resultat. 

Nollföljdsspänningarnas förlopp visade sig överensstämma väl mellan de två 

provningsmetoderna enligt insvängningsförloppet i Figur 6.19 och jordslutningens 

slutsekvens som återfinns i Figur 6.20. Nätmodellens nollföljdsspänning vid tid-

punkten för avläst resultat blev 5.78 kV vilket motsvarar en nollföljdsspänning 

ungefär fyra procent lägre än erhållet resultat från det verkliga nätet. På grund av nät-

modellens bristande förmåga att simulera den stumma jordslutningens nollföljdsström 

avviker även nollföljdsvinkeln betydligt. Med en differens på 25° mellan nätmodell 

och verkligt nät erhölls en procentuell skillnad på nollföljdsvinkeln som motsvarar 

ungefär 200 procent. Eftersom Pi-länkarna för den aktuella nätkopplingen i utledning 

L01, L04 och L05 uppskattats till en längd som vida överskrider 10 km och på grund 

av försummade resistiva och reaktiva komponenter har uppenbara brister i nät-

modellens simuleringsresultat varit förväntade. På grund av resultaten vid den stumma 

jordslutningen utförs inte någon intermittent eller dubbel jordslutning eftersom till-

förlitligheten kan anses vara bristfällig även vid dessa jordslutningar.  
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8 Slutsatser 

Resultatet för insvängnings- och avklingningsförlopp tillsammans med RMS kurvorna 

är avlästa 900 ms efter det att jordslutningen inträffat. Erhållet resultat visar att 

nätmodellens nollföljdsströmmar och nollföljdsspänningar i samtliga jordslutningar 

bortsett från den stumma jordslutningen kan återskapas med ett följsamt händelse-

förlopp som liknar Omicroninspelningarnas. Amplitudavvikelser och nollföljdsvinklar 

skiljer sig samtidigt åt i varierande omfattning.  

Utformad nätmodell erhåller inte godtycklig tillförlitlighet vid stumt jordfel och anses 

därför inte tillämpningsbar för stumma jordslutningar på grund av övertonshalten 

som förekom i det verkliga nätet.  

Störst avvikelse för avklingningsförloppet vid 3 kΩ’s felresistans framträder vid det 

avstämda nätet i Figur 6.2, orsaken kan härledas till ett brytarfrånslag. Den maximala 

enskilda avvikelsen för erhållen nollföljdsspänning från samtliga nätmodellssimul-

eringar med 3 kΩ’s felresistans blev 13 procent, nollföljdsströmmen skiljer sig max-

imalt med 7 procent och den största vinkeldifferensen uppgick till 10.5°.  

I resultatanalysen för avstämt nät med 5 kΩ’s felresistans uppträder en tydligt förhöjd 

nollföljdsspänning som antas orsakad av en bristfällig avstämning i det verkliga nätet. 

Nätmodellen kan därför inte tillförlitligt valideras med 5 kΩ’s felresistans gentemot 

det verkliga nätet vid avstämning. Nätmodellens jordslutningsresultat med 5 kΩ’s fel-

resistans med en snedavstämning på + 30 A medförde störst simuleringsavvikelse på 

nollföljdsströmmarna med ett förhöjt resultat i nätmodellen. Nätmodellens resultat 

för 30 A underkompenserat nät med 5 kΩ’s felresistans avvek med avseende på 

nollföljdsspänningen mest med ett förhöjt resultat gentemot det verkliga nätet. Om 

toleranserna i nätmodellen vid 5 kΩ’s felresistanser anses acceptabla avgörs lämpligast 

inför varje enskild jordfelsanalys och beror på vad simuleringarna syftar till att utreda 

och vilka noggrannhetskrav som föreligger. 

Nollföljdsvinklarna från jordslutningssimuleringarna visade sig svåra att simulera 

noggrant. Störst avvikelse bortsett från den stumma jordslutningen och de fel-

avstämda nätet erhölls vid 30 A överkompenserat nät vid 5 kΩ felresistans, olikheten 

motsvarade ungefär 24°. Jordslutningarna som utfördes med en felresistans på 3 kΩ i 

nätmodellen visade sig överlag överensstämma noggrannare gentemot det verkliga 

nätet än utförda jordslutningar med 5 kΩ’s felresistans. Trolig orsak till det för-

sämrade resultatet vid 5 kΩ är att även små resistiva skillnader mellan nätmodell, samt 

toleranser i avstämningsutrustningen gentemot verkligt nät medför att avvikelserna 

ökar i större omfattning. En signalanalys av nollföljdsströmmen från det verkliga nätet 

visade sig därtill innehålla dc komponenter motsvarande fem procent av den totala 

nollföljdsströmmen vid samtliga jordfel på 5 kΩ medan dc komponenterna endast 

uppmättes till en procent för jordfel med 3 kΩ’s resistans. Eftersom nätmodellen inte 

gett upphov till nämnvärda dc-komponenter förekommer misstankar om att dessa  
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motiverar ytterligare en orsak till den minskade tillförlitligheten för nätmodellens 

resultat vid jordslutningar på 5 kΩ.  

Utförda approximationer medför i samtliga simuleringar en kvarstående noggrannhet-

sosäkerhet som har potential att förbättras med avseende på jordtagsresistans och 

nollföljdsreaktorns inre resistans. Uppskattningarna verkar däremot inte ha påverkat 

nollföljdsströmmarna och nollföljdsspänningarna i någon större omfattning eftersom 

de största avvikelserna primärt tyder på andra faktorer. En av dessa faktorer som 

antagligen har medfört avvikande resultat är olikheter mellan nätmodellens av-

stämningspunkt gentemot nollpunktsutrustningens kompenseringsnivå i det verkliga 

nätet.  

8.1 Förslag på framtida arbeten 

Optimerad nätmodell genom fördjupad analys av nollföljds-impedanser 

De nollföljdsresistanser som ligger till grund för simuleringarna i denna nätmodell kan 

optimeras för att uppnå ett ännu tillförlitligare resultat. En studie av intresse kunde 

vara att utvärdera hur bra uppskattningen av den inre resistansen i nollföljdsreaktorn i 

simuleringsmodellen stämmer överens med verklig nollpunktsutrustning. Ytterligare 

en undersökning som skulle kunna leda till en förbättrad nätmodell är att mäta upp 

verkliga värden på jordtagsresistanserna för att sedan använda dessa i simulerings-

modellen. Under detta arbete visade de sig också vara svårt att införa nollföljds-

resistans- och nollföljdsreaktans i nätmodellen för samtliga kablar. Detta kan under-

lättas genom att utföra beräkningar- och samla in uppgifter från kabeltillverkare för 

vanligt förekommande markkablar i syfte att utforma en sammanställning över led-

ningarnas nollföljdsimpedanser. 

Utformning av nätmodell för simulering av intermittenta och dubbla jordfel 

Intermittenta fel och det vanligast förekommande dubbla jordfelet kan härledas till 

isolationssammanbrott i markkablar med ett stumt överslag mot den jordade skärmen. 

Jordslutningsproblematik av denna karaktär har ökat som en konsekvens av längre 

och större andel markkabelsystem och ger vanligtvis upphov till transienta jord-

slutningsförlopp. Att undersöka hur en nätmodell bör utformas i PSCAD som med 

tillförlitlighet även kan simulera stumma jordslutningar av denna karaktär kan tänkas 

vara ett intressant arbete som delvis bygger vidare på denna rapport.   
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Vädersäkring av Norrlands mellanspänningsnät 

Arbetet med att vädersäkra mellanspänningsnätet pågår allt längre upp i norra Sverige 

eftersom man där har långa överföringssträckor och landsbygdsradialer. För att 

undvika framtida problem med ökade kabelkapacitanser kan ett framtida arbete vara 

att utvärdera hur en implementering av PSCAD tidigt under en projekteringsfas 

förhåller sig gentemot traditionella förstudiesimuleringar. 

Analys av resonansfenomen mellan utlokaliserade spolar 

Har nätet ett stort antal utlokaliserade spolar kan självsvängningar uppkomma. 

PSCAD bör med stor fördel kunna användas för att förutspå och analysera resonans-

fenomen. En studie av resonansfenomen skulle kunna uppmärksamma eventuella 

problemområden och samtidigt utvärdera dagens riktlinjer för implementering av 

utlokaliserad kompensering.  
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Bilaga A:1 

A. Driftschema före reducering 
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Bilaga B:1 

B. Driftschema efter reducering 
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Bilaga C:1 

C. L06 – Ledningsegenskaper mellan stationer 

Netbasuppgifter för utledning L06 

Tabell C.1 visar samtliga förekommande kablar och dess längder för L06 före och efter 
nätmodellsreducering. Uppgifter om resistiva plus- och minusföljdskomponenter samt plus- 
och minusföljdsreaktans finns med. I tabellen visas också den nya kabelbeteckningen för det 
sammanslagna markkablarna samt vilka nätstationer dessa ansluts mellan i den reducerade 
nätmodellen.   
 

Typbeteckning N
y 

k
ab

el
b

et
ec

k
n

in
g
 

F
rå

n
 n

ät
st

at
io

n
  

T
ill

 n
ät

st
at

io
n

 

L
än

gd
  

P
lu

s-
 &

 

m
in

u
sf

ö
ljd

sr
es

is
ta

n
s 

P
lu

s-
 &

 

m
in

u
sf

ö
ljd

sr
ea

k
ta

n
s 

[Före ledningsförenkling] [Efter] [Efter stationsreducering] [km] [Ω] [Ω] 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_1 TT1000 L06_A 5,040 1,038 0,459 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_2 L06_A L06_B 1,812 0,373 0,165 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L06_2_F L06_B L06_B_F 0,469 0,150 0,046 

AXCEL 50/16 L06_2_F L06_B L06_B_F 1,101 0,705 0,110 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_3 L06_B L06_C 0,716 0,148 0,065 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_4 L06_C KP_L06D 1,392 0,287 0,127 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L06_4 L06_C KP_L06D 0,225 0,072 0,022 

AXCEL 95/75 L06_5 KP_L06_D L06_E 0,371 0,171 0,052 

AXCEL 95/75 L06_6 L06_E L06_F 1,435 0,459 0,139 

AXCEL 95/75 L06_7 L06_F L06_G 1,330 0,426 0,129 

AXCEL 3X95/16 L06_8 L06_G L06_H 0,816 0,261 0,079 

AXCEL 3X95/16 L06_8F L06_H L06_H_F1 0,207 0,066 0,020 

AXCEL 3X95/16 L06_9 L06_H L06_I 0,400 0,128 0,039 

AXCEL 3X95/16 L06_9F L06_I EF _A 0,867 0,277 0,084 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L06_10 L06_I L06_J 1,294 0,830 0,142 

AXCEL 95/75 L06_10 L06_I L06_J 0,102 0,026 0,008 

AXCEL 3X95/16 L06_10 L06_I L06_J 0,035 0,011 0,003 

AXCEL 3X95/16 L06_10 L06_I L06_J 0,062 0,020 0,006 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,005 0,002 0,002 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,335 0,113 0,116 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,730 0,249 0,255 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,168 0,057 0,058 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,953 0,321 0,329 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,425 0,272 0,047 

AXAL 50/20 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,123 0,079 0,014 

AXAL 50/20 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,207 0,133 0,023 
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AXAL 50/20 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,809 0,507 0,087 

Kablarna nedan utgår i den reducerade nätmodellen 

   

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,132 0,045 0,046 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,070 0,024 0,024 

BLL FEAL 62 L06_X Försummas 0,041 0,022 0,015 

BLL FEAL 62 L06_X Försummas 0,821 0,440 0,301 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 1,270 0,428 0,438 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,122 0,041 0,042 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,040 0,014 0,014 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,071 0,024 0,025 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,980 0,330 0,338 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,017 0,006 0,006 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,006 0,002 0,002 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,742 0,250 0,256 
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Bilaga C:3 

Netbas uppgifter för utledning L06 

Tabell C.2 visar samtliga förekommande kablar för L06 före och efter nätmodellsreducering. 
Uppgifter om jordslutningskapacitans och den beräknade jordslutningsströmmen per fas och 
per ledning finns med. I tabellen visas också den nya kabelbeteckningen för det 
sammanslagna markkablarna samt vilka nätstationer dessa ansluts mellan i den reducerade 
nätmodellen.   
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[Före ledningsförenkling] [Efter] [Efter stationsreducering] [km] C0 [F/fas]   I0c/fas [A]  

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_1 TT1000 L06_A 5,040 1,92E-06 3,821 
 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_2 L06_A L06_B 1,812 6,89E-07 1,374 
 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L06_2_F L06_B L06_B_F 0,469 1,55E-07 0,309 
 

AXCEL 50/16 L06_2_F L06_B L06_B_F 1,101 2,97E-07 0,593 
 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_3 L06_B L06_C 0,716 2,72E-07 0,543 
 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L06_4 L06_C KP_L06D 1,392 5,29E-07 1,055 
 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L06_4 L06_C KP_L06D 0,225 7,42E-08 0,148 
 

AXCEL 95/75 L06_5 KP_L06_D L06_E 0,371 1,60E-07 0,319 
 

AXCEL 95/75 L06_6 L06_E L06_F 1,435 4,31E-07 0,859 
 

AXCEL 95/75 L06_7 L06_F L06_G 1,330 3,99E-07 0,796 
 

AXCEL 3X95/16 L06_8 L06_G L06_H 0,816 2,69E-07 0,537 
 

AXCEL 3X95/16 L06_8F L06_H L06_H_F1 0,207 6,83E-08 0,136 
 

AXCEL 3X95/16 L06_9 L06_H L06_I 0,400 1,32E-07 0,263 
 

AXCEL 3X95/16 L06_9F L06_I EF _A 0,867 2,86E-07 0,571 
 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L06_10 L06_I L06_J 1,294 3,49E-07 0,697 
 

AXCEL 95/75 L06_10 L06_I L06_J 0,102 2,40E-08 0,048 
 

AXCEL 3X95/16 L06_10 L06_I L06_J 0,035 1,16E-08 0,023 
 

AXCEL 3X95/16 L06_10 L06_I L06_J 0,062 2,05E-08 0,041 
 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,005 1,97E-11 0,000 
 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,335 1,32E-09 0,003 
 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,730 2,92E-09 0,006 
 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,168 6,62E-10 0,001 
 

BLL FEAL 99 L06_10 L06_I L06_J 0,953 3,75E-09 0,007 
 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,425 1,15E-07 0,229 
 

AXAL 50/20 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,123 2,83E-08 0,056 
 

AXAL 50/20 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,207 4,76E-08 0,095 
 

AXAL 50/20 L06_10_F L06_J L06_J_F1 0,809 1,82E-07 0,363 
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Kablarna nedan utgår i den reducerade nätmodellen 

  

 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,132 5,20E-10 0,001 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,070 2,76E-10 0,001 
 

BLL FEAL 62 L06_X Försummas 0,041 1,59E-10 0,000 
 

BLL FEAL 62 L06_X Försummas 0,821 3,18E-09 0,006 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 1,270 5,00E-09 0,010 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,122 4,81E-10 0,001 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,040 1,58E-10 0,000 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,071 2,80E-10 0,000 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,980 3,86E-09 0,000 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,017 6,70E-11 0,000 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,006 2,36E-11 0,000 
 

BLL FEAL 99 L06_X Försummas 0,742 2,92E-09 0,000 
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Bilaga D:1 
 

D. L07 – Ledningsegenskaper mellan stationer 

Netbasuppgifter för utledning L07 

Tabell D.1 visar samtliga förekommande kablar och dess längder för L07 före och efter 
nätmodellsreducering. Uppgifter om resistiva plus- och minusföljdskomponenter samt plus- 
och minusföljdsreaktans finns med. I tabellen visas också den nya kabelbeteckningen för det 
sammanslagna markkablarna samt vilka nätstationer den ansluts mellan i den reducerade 
nätmodellen.  
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[Före ledningsförenkling] [Efter] [Efter stationsreducering] [km] [Ω] [Ω] 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L07_1 TT1000 KP_L07_A 8,9550 1,8447 0,8149 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L07_2 KP_L07_A L07_B 0,2610 0,0835 0,0253 

AXCEL 95/75 L07_2 KP_L07_A L07_B 0,1630 0,1706 0,0517 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 1,6370 1,0493 0,1801 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 0,3710 0,2378 0,0408 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 1,1580 0,7423 0,1274 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 0,5220 0,3346 0,0574 

BLL 99 L07_2F L07_B L07_B2F 0,2590 0,0855 0,0787 

BLL 99 L07_2F L07_B L07_B2F 0,1540 0,0508 0,0468 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L07_3 L07_B L07_C 0,2630 0,0842 0,0255 

AXCEL 95/75 L07_3 L07_B L07_C 0,6200 0,3757 0,1139 

AXAL-TTPRO 3X95/35A L07_3 L07_B L07_C 0,0310 0,0099 0,0029 

AXCEL 95/75 L07_3 L07_B L07_C 0,4720 0,1549 0,0469 

AXCEL 95/75 L07_4 L07_C L07_D 1,4160 0,4531 0,1374 

AXCEL 95/75 L07_5 L07_D L07_E 1,0950 0,3504 0,1062 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_5F L07_E L07_F 0,4630 0,2968 0,0509 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L07_6 L07_E L07_G 0,0140 0,0029 0,0013 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,2790 0,0921 0,0848 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 1,6460 0,5432 0,5004 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,0590 0,0195 0,0179 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,0430 0,0142 0,0131 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,6130 0,2066 0,2115 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,0320 0,0108 0,0110 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 1,2760 0,4300 0,4402 



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

Bilaga D:2 
 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,1970 0,0664 0,0680 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,1080 0,0364 0,0373 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,6900 0,2325 0,2380 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,5840 0,1968 0,2015 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,1130 0,0381 0,0390 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,5400 0,1820 0,1863 

AXCEL 95/75 L07_6 L07_E L07_G 1,4190 0,4541 0,1376 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_7 L07_G L07_H 0,9690 0,6211 0,1066 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_7 L07_G L07_H 1,3730 0,8801 0,1510 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_7 L07_G L07_H 1,2080 0,7743 0,1329 

Kablarna nedan utgår i den reducerade nätmodellen     

BLL 99 L07_X  Försummas  0,1180 0,0389 0,0359 

BLL 99 L07_X  Försummas  0,1100 0,0363 0,0334 

BLL 99 L07_X  Försummas 0,6520 0,2152 0,1982 

BLL 99 L07_X  Försummas 0,3620 0,1195 0,1100 

BLL 99 L07_X  Försummas 0,5890 0,1944 0,1791 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,1040 0,0350 0,0359 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 1,1350 0,3825 0,3916 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,0940 0,0317 0,0324 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,1680 0,0566 0,0580 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 1,0450 0,3522 0,3605 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,0990 0,0334 0,0342 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,1180 0,0398 0,0407 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,1400 0,0472 0,0483 

BLL FEAL 99 L07_X  Försummas 0,2890 0,0974 0,0997 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

Bilaga D:3 
 

Netbasuppgifter för utledning L07 

Tabell D.2 visar samtliga förekommande kablar för L07 före och efter nätmodellsreducering. 
Uppgifter om jordslutningskapacitans och den beräknade jordslutningsströmmen per fas och 
per ledning finns med. I tabellen visas också den nya kabelbeteckningen för det 
sammanslagna markkablarna samt vilka nätstationer dessa ansluts mellan i den reducerade 
nätmodellen.   
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[Före ledningsförenkling] [Efter] [Efter -stationsreducering] [km] C0 [F/fas] I0c [A/fas] 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L07_1 TT8125 KP_L07_A 8,9550 3,40E-06 6,789 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L07_2 KP_L07_A L07_B 0,2610 8,61E-08 0,172 

AXCEL 95/75 L07_2 KP_L07_A L07_B 0,1630 1,60E-07 0,319 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 1,6370 4,42E-07 0,882 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 0,3710 1,00E-07 0,200 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 1,1580 3,13E-07 0,624 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_2F L07_B L07_B2F 0,5220 1,41E-07 0,281 

BLL 99 L07_2F L07_B L07_B2F 0,2590 1,02E-09 0,002 

BLL 99 L07_2F L07_B L07_B2F 0,1540 6,07E-10 0,001 

AXAL-TT PRO 3X95/25 L07_3 L07_B L07_C 0,2630 8,68E-08 0,173 

AXCEL 95/75 L07_3 L07_B L07_C 0,6200 3,52E-07 0,703 

AXAL-TTPRO 3X95/35A L07_3 L07_B L07_C 0,0310 8,70E-09 0,017 

AXCEL 95/75 L07_3 L07_B L07_C 0,4720 1,45E-07 0,290 

AXCEL 95/75 L07_4 L07_C L07_D 1,4160 4,25E-07 0,848 

AXCEL 95/75 L07_5 L07_D L07_E 1,0950 3,29E-07 0,655 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_5F L07_E L07_F 0,4630 1,25E-07 0,249 

AXAL-TT PRO 3X150/35 L07_6 L07_E L07_G 0,0140 5,30E-09 0,011 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,2790 1,10E-09 0,002 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 1,6460 6,49E-09 0,013 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,0590 2,33E-10 0,000 

BLL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,0430 1,69E-10 0,000 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,6130 2,42E-09 0,005 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,0320 1,26E-10 0,000 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 1,2760 5,03E-09 0,010 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,1970 7,76E-10 0,002 



Jordfelssimulering och modellvalidering med PSCAD av ett impedansjordat distributionsnät 

Bilaga D:4 
 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,1080 4,26E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,6900 2,72E-09 0,005 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,5840 2,30E-09 0,005 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,1130 4,45E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L07_6 L07_E L07_G 0,5400 2,13E-09 0,004 

AXCEL 95/75 L07_6 L07_E L07_G 1,4190 4,26E-07 0,849 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_7 L07_G L07_H 0,9690 2,62E-07 0,522 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_7 L07_G L07_H 1,3730 3,71E-07 0,740 

AXAL-TT PRO 3X50/25 L07_7 L07_G L07_H 1,2080 3,26E-07 0,651 

Kablarna nedan utgår i den reducerade nätmodellen 

  

BLL 99 L_07_X  Försummas 0,1180 4,65E-10 0,001 

BLL 99 L_07_X  Försummas 0,1100 4,33E-10 0,001 

BLL 99 L_07_X  Försummas 0,6520 2,57E-09 0,005 

BLL 99 L_07_X  Försummas 0,3620 1,43E-09 0,003 

BLL 99 L_07_X  Försummas 0,5890 2,32E-09 0,005 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,1040 4,10E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 1,1350 4,47E-09 0,009 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,0940 3,70E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,1680 6,62E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 1,0450 4,12E-09 0,008 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,0990 3,90E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,1180 4,65E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,1400 5,52E-10 0,001 

BLL FEAL 99 L_07_X  Försummas 0,2890 1,14E-09 0,002 

 


