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Sammanfattning 
Vid byte av luftledningar mot jordkabel kommer kapacitiva felströmmar 
att genereras. De kapacitiva felströmmarna ökar med större kabelarea. 
Rapporten behandlar problematiken med för stora bidrag av kapacitiva 
jordfelströmmar och dess inverkan på hela elnätet. 

Arbetetsfrågeställningar kommer att behandla utlokaliserad kompensat-
ion, oselektiv reläskyddsfunktion och skillnaden mellan långa ledningar 
och stora nät. Syftet med uppsatsen är att belysa behovet av att utlokali-
sera kompensationen, bestämma antal och täthet av spolar som minskar 
kapacitiva strömmar på Alnön, samt titta på skillnaderna mellan långa 
och många ledningar både på tätortens och också landsbygdens nät. 

I teoridelen tas teorier om olika typer av jordfelsskydds funktioner upp, 
lokal kompensering och skillnader mellan korta och långa markkabelns 
nät. 

Projektet är utfört genom utforskning av de metoder som används för 
att begränsa dem genererade kapacitiva felströmmen vid användning av 
markkablar. 

I slutsatsen kommer jag fram till att för förbättring av ledningsskydds-
funktion på landsbygden måste kapacitiva strömmar transporteras 
genom kabeln i kortare sträckor. Detta kommer att minska spänningsfal-
let över kabelns resistans och reaktans, eller att fördela nätet till små 
fack. 
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Abstract 
When replacing overhead line to underground cable will capacitive fault 
currents are generated. The capacitive fault current increases with larger 
cable area. The report addresses the problem of large contribution of 
capacitive ground fault stream and its impact on the entire grid. 

So my questions dealing with outsourced compensation unselective 
relay protection function and the difference between the long line and 
the large nets. 

The purpose of this paper is to highlight the need to localize compensa-
tion, determine the number and density of coils that reduces capacitive 
current on Alnö, and look at the differences between the many long 
lines in both the urban area and country side. 

In the theoretical part, I take up theories of various types of ground fault 
protection features, local compensation and differences between short 
and long ground cables network. 

The project is carried through the exploration of the methods used of to 
confine the generated capacitive fault current when using underground 
cables. 

In conclusion, I concluded that improvement of management protection 
function in the countryside must capacitive currents carried by the cable 
in the shorter distances; this will reduce the voltage drop across the 
cable resistance and reactance, or to distribute the network to small 
compartments. 
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Symbolförteckning 
 

förkortning 
symbol  

 kapacitiv ström 

 visaroperator som vrider vektorerna med 120° 
moturs, komplex fasvektor 

 nollföljdsspänning 

 

 resistiv nollföljdsström  

 induktiv nollföljdsström  

  kapacitiva nollföljdsström 

 induktiv eller kapacitiv nollföljdsström  

 resistansen i felstället  

 nollpunktsmotståndets resistans 

 nollföljdsström  

  plusföljdsström 

  minusföljdsström 

  nollpunktsspänningsskydd 

 Ledningskapacitans 

 Nollföljdimpedans 
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1 Introduktion 
Dagens elförbrukning ökar samtidigt som kravet ökar på att elleveran-
tören ska kunna leverera avbrottsfri kraft utan störningar. Efter stormen 
Gudrun uppstod höga kostnader för de flesta nätbolag på grund utav 
långa avbrott eftersom en stor del av elnäten bestod av luftledningar. I 
Sverige har kostnaderna för Gudrun beräknas uppgå till hela 2,6 miljar-
der kronor[1]. För att klara av framtida stormar beslöt många elnätsbo-
lag att vädersäkra sina elnät genom att byta ut befintliga fri- och luftled-
ningar mot markförlagda jordkablar. När en stor mängd luftledning 
byts ut mot jordkabel uppstår vissa problem i elnätet, och ett av dessa 
problem är att genereringen av kapacitiva strömmar ökar. En jordkabel 
producerar mellan 30-50 gånger högre kapacitiva jordfelsströmmar än 
vad en luftledning normalt producerar[2]. Om de kapacitiva jordfels-
strömmarna når för höga nivåer så kan det leda till att reläskydd och 
jordfelsskydd inte löser ut vid de gränser de är inställda för. 

1.1 Bakgrund 
Bakgrunden till arbetet bottnar i att Sundsvall Elnät har höga kapacitiva 
strömmar i ställverket M4. Sundsvall El-nät har på senare år ersatt en 
större del av sina friledningsnät mot jordkabelnät för att förbättra drift-
säkerheten i framtiden. Allt eftersom friledningsnätet försvann notera-
des högre kapacitiva jordfelsströmmar i mottagningsstationerna. I detta 
examensarbete kommer ett geografiskt område behandlas som har ett 
relativt långt jordkabelnät. Det valda området är en ö som heter Alnö 
och är förbundet till fastlandet via dubbla mellanspänningslinor.   

Diverse problem uppdagades ju mer jordkabelnät som byggdes. Lös-
ningen på detta var att installera centralkompensering med två stycken 
Petersenspolar på 250A styck. Kompenseringen har fungerat bra, men i 
takt med fler anslutningar och större nätutbyggnad så har Petersenspo-
larna med tiden blivit något underdimensionerade. Detta innebär att 
nätet idag är något underkompenserat vilket öker risken för intermittent 
jordfel. Felet kan bli odetekterbart och medför allvarliga risker för att 
säkerställa säkerheten för utrustning och människor[3]. Sundsvall El nät 
vill också i fall att en av spolarna stannar på grund av fel så ska den 
andra kunna leverera el till hela ön utan att bli underdimensionerad. 
Enligt teknisk rapporten (Jordfelsdetektering i Mellanspänningsnät) 
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skrivet av Lars Messing måste extra kompenseringsutrustning på utgå-
ende ledningar installeras för att minska den kapacitiva strömmen, 
vilket förbättrar reläskyddfunktionen[4]. Lars Andersson[5] utökar Lars 
påstående genom en detaljerad beskrivning av hur kompenseringsut-
rustning på utgående ledningar minskar den resistiva strömkomponen-
ten som försämrar jordfelsskyddets funktion.  

1.2 Problem diskussion 
Kompensering 

Sundsvall elnät har idag endast centralkompensering i sin mottagnings-
station. Eftersom elnätet hela tiden byggs ut, då nya anslutningar kopp-
las in, har detta lett till att nätet nu är underkompenserat. De kapacitiva 
jordfelsströmmarna har blivit för höga, vilket leder till att jordfelsskyd-
den inte klarar av att detektera eventuella fel. Det kan även leda till 
oselektiv utlösning av nollpunktspänningsskyddet. Detta innebär att om 
ett fel inträffar längs en slinga så kan hela nätstationens skena lösas ut 
istället för endast den slinga där felet inträffat.  

I Sundsvall Elnät finns det trenchutrustning för automatisk avstämning. 
Denna avstämning kan få problem då sektionering görs i samband med 
fel eller reparationer.  

Oselektiv reläskyddsfunktion 

Sedan slutet av 1990-talet har branschen haft problem med att jordfels-
skydden inte klarat av att lösa ut för jordfel. Problemet har oftast hand-
lat om att skydden inte klarar av att detektera intermittenta jordfel. 
Flera utredningar har gjorts och många företag inom branschen har i 
omgångar gjort tester av reläskydden som förekommer på marknaden. 
Resultaten av dessa har inneburit att det blivit bättre men att alla pro-
blem inte är lösta. 

Sundsvall Elnät har satt in en ny typ av utrustning som kallas trench. 
Detta skydd anses klara av intermittenta jordfel på ett fullgott sätt. De 
traditionella skydden har fått sitta kvar och verkar som reservskydd.  

Skillnad mellan långa ledningar och stora nät 

Det finns indikationer i olika utredningar på att jordfelsskydden beter 
sig olika beroende på om det är långa ledningar som ger höga kapaci-
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tiva strömmar (landsbyggdsdistribution) eller om det är många kortare 
ledningar som ger höga kapacitiva ström (tätortsdistribution). 

1.3 Problemformulering 
Även om användning av reläskyddet har förbättrat signalgivning vid 
förkommande fel i kabelnätet har det inte löst alla problem med jordfel i 
olika typer av nät. Med denna bakgrund har följande frågeställningar 
identifierats: 

1. Beskriva skillnader som förkommer mellan långa ledningar och 
stora nät med många korta ledningar vad gäller kapacitiv ström 
och reläskyddens förmåga att detektera jordfel samt hur reagerar 
reläskydden och nollpunktsreaktorerna vid sektioner-
ing/omkoppling i nätet? 

2. beskriva hur kan kapacitiva jordfelströmsproblematiken leda till 
oselektiv utlösning vid intermittenta jordfel? 

3. Hur ska lokal kompensering med Petersen-spole utföras, och i 
vilka nät och var ska den placeras för att förbättra reläskydds-
funktionen, hur tätt spolarna ska sättas samt att ge kostnads- för-
slag för åtgärden med utlokaliserad kompensering. 

1.4 Syfte 
Syftet med denna studie är att fastställa var i ställverket M4 det är bäst 
lämpat för en lokalkompensering. När placeringen av lokalkompensering-
utrustningen är bestämd kommer en lösning på vilken lokalkompensering-
smetod, som bäst är lämpad för användning, att redogöras. Kostnadsför-
slag på eventuell utrustning kommer att presenteras. 

Denna studie kommer att utreda den problematik som kapacitiva jordfel-
ström kan medföra, som oselektiv utlösning vid intermittenta jordfel. 
Studien kommer att klarlägga skillnader som förekommer mellan långa 
ledningsnät och nät med flera korta ledningar vad gäller reläskyddens 
förmåga att detektera jordfel. 

Målet med denna studie är att skapa en bild av vilka åtgärder som krävs 
för att jordfelsskydds funktion ska verka selektivt i ställverket M4. 
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1.5 Avgränsning 
Denna studie kommer att begränsas till mellanspänningsnät med 12kV. 
Genom att använda tillgänglig litteratur, kommer denna studie att 
beskriva hur landsbygdsdistribution och tätortdistribution (med enbart 
kabelledningar och intermittenta jordfel) påverkar reläskyddet att verka 
selektivt. Studien kommer att avgränsas till enfasiga jordfel. Då jordfel-
skydd omfattar ett stort område, kommer studien att ta upp nollpunkts-
spänningsskydd, riktade och oriktade jordfelsskydd, samt transienta 
jordfelsskydd. 
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2 Teori 
Detta avsnitt behandlar lagens krav på bortkoppling i en anläggning vid 
ett jordfel. Teoridelen beskriver också vissa typer av 
jordfelsskyddsfunktioner samt fördjupningsteorier om lokal 
kompenseringen. Även skillnader mellan långa och korta markkabelnät 
behandlas. 
  

2.1 Elsäkerhetskrav på bortkoppling 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd hur innehavare ska ha 
större kontroll över elektriska starkströmsanläggningar och elektriska 
anordningar. (ElSÄK-FS, 2008:1, 2010:1[6]. 

3 § En högspänningsanläggning i ett icke direkt jordat system ska vara utförd 
så, att en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt. 
Undantag gäller för en anläggning för högst 25 kV nominell spänning som inte 
innehåller någon luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, att en 
enpolig jordslutning enbart signaleras automatiskt. 

 4 § För en högspänningsanläggning i ett icke direkt jordat system i vilken det 
ingår - en friledning i förstärkt utförande, - en friledning med plastbelagda 
ledare eller, - en luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm ska 
jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av jordfel. Relä-
funktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för resistansvärden upp till 5 
000 ohm. 

5 § För en högspänningsanläggning i ett icke direkt jordat system för högst 25 
kV nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av något annat slag än 
vad som anges i 4 §, ska jordfelsskydden vara anordnade så, att reläfunktionen 
för frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm. Inom 
områden som inte omfattas av detaljplan får en sådan anläggning innehålla ett 
fåtal spann friledning med plastbelagda ledare. 

 6 § För spänningssättning av sådana jordade delar i anläggningar inom ett 
icke direkt jordat system för högst 25 kV nominell spänning till vilka jordslut-
ning kan ske gäller de värden som anges i tabell 1.1 
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Tabell 1.1 Högsta tillåtna värden vid spänningssättning av jordade delar 

Anläggningsdel Högsta tillåtna värden vid en 
polig jordslutning 

  

 Frånkopplas automatiskt inom    Signaleras auto-
matiskt 

 2 sekunder              5 sekunder                                  
Skyddsledare och 
PEN-ledare som 
tillhör något annat 
ledningssystem 
anslutet över 
transformator i 
vilket en punktär 
jordad (TN-system) 

   

_ Vid gemensam 
jordning 

100 V                               100 V  50 V 

_ Vid skilda jord-
ningar 

200 V                               200 V  100 V 

Utsatta delar i 
driftrum eller på 
sådana platser där 
männikor ofta 
vistas 

400 V                              300 V  100 V 

    
Övriga delar  800 V                               600 V  200 V 
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2.2 Svenska elnätet 
El är en vara som används i alla samhällsområden, inte minst i indu-
strier och sjukhus. För att säkerhetsställa en säker elförsörjning krävs 
det ett elnät där kablar, transformatorer och andra aktörer samarbetar. I 
Sverige fördelas elnätet till tre olika spänningsnivåer: stamnät, regionala 
elnät och lokala elnät. 

Stamnätet har en spänningsnivå som ligger mellan 400-220 kV. Spän-
ningen transporteras från kraftverken genom långa ledningar till det 
regionala elnätet. I det regionala elnätet transformeras spänningen ner 
till 130-70 kV, systemet kommer då att användas för att överföra spän-
ningen vidare till det lokala elnätet. Det lokala elnätet fördelar upp elen 
till låg och mellanspänningsnät. Lågaspänningsnätet ligger på 400/230, 
vilket är spänningen som används hemma till elektriska apparater, och 
mellanspänningsnät ligger mellan 10/20 kV[7].  

2.2.1 Mellanspänningsnät   

Mellanspänningsnät kan vara byggt med enbart friledningar, kabelled-
ningar eller med både friledningar och kabelledningar. Hur nätet är 
uppbyggt berörs av kundtätheten vilket resulterar i en variation av olika 
nätstrukturer. För att besvara fråga 3 i ”Problemformuleringen [1.3]” 
begränsas arbetet till att beskriva landsbygden och tätorten. 

2.2.2 Landsbygd  

I landsbygden är det mindre tätbefolkat på ett större område med 
mycket skog och berg. Eftersom spänningen överförs på längre avstånd, 
dominerar den radiella nätstrukturen i landsbygden (Figur 1)[7]. Den 
långa kabeln i nätet kommer att skapa stora kapacitiva kopplingar 
mellan faser och jord. Detta innebär att kapacitiva felströmmar ökar vid 
en ökning av kabelns längd[4]. De Kapacitiva strömmarna transporteras 
genom den långa kabeln och bildar ett spänningsfall över kabelns resi-
stans och reaktans. Spänningsfallet kommer att förändra den kapacitiva 
strömmens vinkel med några grader och en resistiv strömkomponent 
bildas vid jordfel. Denna ström kan inte kompenseras vilket leder till 
problem med inställningen av jordfelskyddet. Spänningssättningen av 
skyddsjordad anläggningsdel vid jordfel kommer att öka som ett resul-



Lokalkompensring i 
Mellanspänningsnät 
Diraoui Bassam 

2 Teori 
2017-06-21 

 

8 

tat av detta[5]. Det är därför viktigt att använda både en central och en 
lokal kompensering för att kompensera de höga kapacitiva strömmar-
na[7]. 

Mellanspänning

Högspänning

Nätstationer

 

Figure 1 Radiella nät har en enkel struktur. Alla nätstationer kommer att ligga efter 
varandra 

2.2.3 Tätort 

I tätorten, till skillnad från landsbygden, levereras el till många kunder 
på en liten landandel, vilket innebär att nätet är slingmatat (Figur 2)[7]. 
Tätortsdistributionsnät med enbart kabelledningar kommer att ha en 
kortare kabellängd vilket ansluts till ett enskilt fack, i jämförelse med 
kabellängden i landsbygdsnät. Detta betyder att mindre kapacitiva 
jordfelsströmmar i facket kommer att genereras[4]. Vid nät med kortare 
kabellängd kommer spänningsfallet att minska över kabeln. Den resis-
tiva strömkomponenten kommer att blir mindre och problemen med 
ledningsskyddensfunktion kommer samtidigt att minska[5]. Problemet 
med kapacitiv ström i många korta ledningar kan lösas genom att 
använda central kompensering[9].  
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Mellanspänning

Högspänning Högspänning

Nätstationer

Mellanspänning

 

Figure 2 I slingnätet har alla nätstationer  möjlighet till reservmatning från antingen 
samma eller en annan fördelningsstation 

2.2.4 Nätomkoppling vid elavbrott 

Elavbrott uppkommer ofta som ett resultat på skador i nätet efter exem-
pelvis dåligt väder. Även planerade elavbrott vid reparationer och 
underhåll är även vanligt. Då elnätsbolaget har i skyldighet att tillförse 
konsumenten vid el kommer nätet att kopplas om vid ett elavbrott[4]. 
Detta innebär att den felbehäftade ledningen kopplas bort och nätet 
kopplas om via en reservmatning. Omkopplingen av nätet kommer 
antingen att öka eller att minska kabelns längd, detta förändrar då 
storleken på den totala kapacitiva strömmen i nätet. För att reducera 
förändringen av kapacitiva jordfelsströmmar måste är det viktigt att en 
avstämning av nollpunktreaktorn i spoljordade nät justeras. När av-
stämningen justeras kommer en gradvis förändring i spolens reaktans 
att uppstå. Genom att mäta nollpunktspänningsförändringen kan man 
över- eller underkompensera nätets totala kapacitiva strömmar [4]. 

2.3 Kapacitiva bidraget i kabeln 
En isolerad ledare kan fungera som en kondensator figur 3 och 4. Kapa-
citansen för en kabel kan tecknas.   
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Figur 3 Tvärsnitt av kabel  Figur 4 visa hur kapacitansen i kabel 

  [µF/Km]  förmel 1 

 

 

 
  

Befinner sig ledaren i närheten av andra ledare, t.ex. i trefassystem, får 
man en kapacitans även mellan den första ledaren och de andra ledarna. 
Ledningskapacitansen är beroende dels av ledarnas kapacitans eller 
ledarnas kapacitans till jord figur 5. När en kabel spänningssätts kom-
mer en kapacitiva ström att flyta genom kabeln (kabelns laddström). 
Detta leder till att en reaktiv effekt genereras. Denna är spänningshö-
jande effekt och måste kompenseras[9]. 

Ladningsström  

  förmel 2 
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Figure 5 Visar det kapacitiva bidrag i ett trefasige nät 

2.4 Vad händer vid jordfel? 
Vid normal drift är ett elsystem symmetriskt. Då förekommer bara 
plusföljdskomponenter av ström och spänning medan nollföljdsspän-
ning är mycket låg och kan försummas. När ett jordfel inträffar föränd-
ras systemet och förblir osymmetriskt, vilket innebär att faserna beter 
sig olika och då förekommer noll- och minusföljdskomponenter. Noll-
följdspänningen är mycket hög när ett jordfel inträffar och kommer att 
driva kapacitiva jordfelströmmar i systemet. Nollföljdsimpedans och 
resistansen i felstället är viktiga parametrar för att bestämma storleken 
av jordfelströmmar.[9] 

2.4.1 Nollföljdsspänning  

Nollföljdsspänning erhålls genom att mäta spänningen mellan systemets 
nollpunkt och jord eller genom att koppla sekundära lindningar till tre 
spänningstransformatorer som är ansluten mellan fasspänning och jord i 
öppen deltakoppling (summa spänning)[10]. 



Lokalkompensring i 
Mellanspänningsnät 
Diraoui Bassam 

2 Teori 
2017-06-21 

 

12 

2.4.2 Nollföljdsströmmen 

Nollföljdsströmmen uppmäts genom att mäta strömmen i noll-
punktsjordning och jord eller genom att koppla sekundärlindningarna 
hos tre transformatorer[10]. 

2.4.3 Minusföljd 

Minusföljd uppträder vid alla osymmetriska kortslutningar. Genom att 
mäta minusföljdsströmmen kan vi detektera ex. tvåfasig kortslutning. 
Minusföljdsströmmen bildas med hjälp av ett fasvridningsfilter som 
matar trefasigt för direktjordade nät och tvåfasigt för högohmigt jor-
dade nät[10]. 

2.4.4 Plusföljd 

Plusföljd existerar när en spänningskälla är inkopplad och driver en 
ström genom nätet[10]. 

2.5 Symmetrisk komponentanalys 
Anledningen till att använda symmetriska komponenter anges nedan: 

 Lättare att analysera olika elektriska fel. 
 För att identifiera olika feltillstånd i reläskydd och felbortkopp-

ling. 
 Nollföljdstorheter är nödvändiga för att analysera systemjord-

ning och olika transformatorkopplingar.[10] 

De osymmetriska komponenterna  kan beskrivas i dem 
symmetriska komponenter[11]. 

  nollföljdström 

  plusföljdström 

  minusföljdström 

  

Figur 6 visar de olika sekvenserna som delas upp i positiv-, negativ- och 
nollsekvens. De antecknas med 1, 2 och 0. Namnen hänvisar till rotat-
ionsriktningen av sekvenskomponenterna.  
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Figur 6 Visar symmetriska strömkomponenter 

                    ström fas L1 (1a)              

              ström fas L2         (1b)               

           ström fas L3 (1c) 

Vi använder matrisen för att räkna ut noll, minus och plusföljdströmmar  

                   (2a) 

Detta ger 

 (2b) 

 

Symmetriska strömmar kan beskrivas med hjälp av osymmetriska 
komponenter. 

Nollföljdström: Faserna har ingen inbördes förskjutning 

                                       (3a) 

Plusföljdström: Faserna är inbördes förskjutna med 120 grader 

                                  (3b) 

Minusföljdström: Faserna är 240 grader förskjutna 
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                                      (3c) 

2.6 Intermittent jordfel 
Det visade sig att den ökade kablifieringen av mellanspänningsnätet 
ökade risken för intermittent jordfel som påträffats, speciellt i det un-
derkompenserade nätverket. Detta fel kan uppstå vid kabelisolerings-
haverier där vattentätheten är kraftigt försämrad[9]. Detta fel är av 
återkommande karaktär sekvensen tänder och släcker[9]. När ett jordfel 
inträffas kommer kapacitanser av de friska faserna att urladdas vid en 
viss spänning till jorden[9]. Det som uppstår där en ljusbåge och en 
strömtransient uppstår i felområdet. När strömmen passerar genom 
nollgenomgången kommer ljusbågen att släckas för att därefter tändas 
(ca hundra millisekunder senare) då spänningen är tillräckligt stor.  

Vid en under eller överkompensation kommer en kort strömtransient att 
skapas. Denna strömtransient kommer att vara varaktig under en till två 
millisekunder [12]. Intermittenta jordfel uppvisar oftast en högfrekvens, 
det vill säga frekvenser över 50 Hz. Frekvensen till en laddad transient 
kan ligga mellan 200Hz och 1000 Hz medan avladdningen är 4 – 20 
gånger mer än laddningen[13]. Riktat jordfelsskydd med enbart de 
grundläggande frekvenskomponenterna (nollföljdsströms och noll-
följdsspännings) hinner inte registrera och identifiera ett sådant kort och 
oregelbundet fel. Nollpunktsspänningen kommer då att tona bort 
mycket långsammare än jordfelsströmmen, vilket riskerar att noll-
punktsskyddet inte återgår efter varje återtändning i jordfelet och hela 
stationen löser ut[12]. I ett väl kompenserat nät skapas en aktiv ström 
över nollpunktsmotståndet, vilket leder till att spänningen ökas sakta 
över felområdet[12]. 

2.7 System för nollpunktsjordning 
Jordningssystemet dimensioneras efter myndighetskrav, såsom från-
kopplingstider och tillåten berörings- och stegspänning. En systemnoll-
punkt förbinds med jord enligt någon av följande alternativ[14]. 

Ojordat nät, resistansjordat, reaktansjordat, direkt jordning, lågohmigt 
jordad och impedansjordade system. Hur en systemnollpunkt är jordat 
avgör vilka skydd som ska användas[14]. 
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2.8 Impedansjordade system 
Vid nät med stora kapacitiva jordfelströmmar ska en reaktor parallell-
kopplad med ett motstånd och placeras mellan transformatorns noll-
punkt och jord. Reaktorn ska kompensera den kapacitiva strömmen så 
att den resulterande strömmen blir så liten som möjligt i felstället (mera 
om detta i avsnitt 2:14). Genom att koppla ett motstånd till nollpunkten 
kan en aktiv strömkomponent bildas i jordslutningsström. Detta förbätt-
rar jordsfelströmsskyddet selektiva detektering och begränsar spän-
ningshöjningar vid intermittenta jordfel. Impedansjordade system (figur 
7) används när den aktiva strömkomponenten är för låg för att detektera 
ett jordfel[14].  

 

Figur 7 Impedansjordat system 

2.9 Allmänt om reläskydd 
Reläskyddens uppgift är att övervaka och detektera fel i generator, 
transformator eller ledningar. När felet har detekterats ska reläskyddet 
skicka en puls till brytaren för att bortkoppla den del som är felbehäftat i 
en anläggning[10].  
Reläskydd kan vara momentana eller tidsfördröjda. 
 

 Ett momentant relä arbetar med en viss fördröjning, funktionsti-
den är mellan 2- 40 ms. 

 Tidsfördröjda reläer kan ha en konstant tidsfördröjning.  Tidför-
dröjning är en inställning som kan väljas för att minska oönskade 
utlösningar från skyddet.   
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Reläskydden används för att anläggningen ska drivas säkert. För att nå 
detta krävs att de ska vara selektiva, tillförlitliga och känsliga för att 
kunna koppla bort felet snabbt[10]. För reläskydden används olika 
tidsfördröjningar för att identifiera riktningen på felet. Skydden som 
ligger i utkanten i ett radiellt matat nät har kortare funktionstid medan 
för de skydden som ligger närmare matande transformatorn ökar dessa 
funktionstider stegvis se figur 9. Benämningen på reläskydden sker 
oftast efter den feltyp som skydden är avsedda för, till exempel kort-
slutningsskydd eller jordfelsskydd[10]. 

2.10 Riktat jordströmskydd 
Riktat jordfelsskydd är uppbyggt för att användas som ett selektivt 
jordfelsskydd av en ledning i nätet med isolerat system och impedans-
jordade nät. Skyddet jämför nollföljdsströmmens fasvinkel med noll-
följdsspänningsfasvinkel 3*Uo. Om vinkeln mellan nollföljdspänning 
och nollföljdsström är  då har ett jordfel inträffat. Det riktade 
jordfelsskyddet är utformat att detektera fel endast i framriktning figur 
8. Hur jordsystemet är utformad bestäms av karakteristiken på det 
riktade jordfelskyddet.  För ett isolerat och oisolerat system används 
sin , medan cos  används för impedansjordat system figur 2.6. Ett 
riktat jordfelsskydd fungera bättre vid felström med övertonsinnehåll 
som understiger 500 Hz[4]. 

framriktning

Io

Uo

                                      felfrizon

fi

     funktionsoråde

funktionsoråde

startvärde

Ej funktion
bakriktning

 
Figure 8 visar funktionsområdet vid cos , Startvärdet bestämmer när skyddet 
startar och värdet bestäms utifrån krav på högsta detekterbara felresistans.  
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2.11 Oriktat jordströmskydd 
Ett oriktat jordfelsskydd består av ett känsligt relä som matas från 
nollföljdsströmmen (3*Io) på den ledning som ska skyddas. Mätning 
sker via fasströmtransformatorerna som är parallellkopplade på sekun-
därsidan eller via en kabelströmtransformator där en järnkärna omger 
de tre faserna. Oriktat jordfelsskydd kan användas för att koppla bort 
dubbla jordfel. Skyddet kan inte detektera och koppla bort transienta 
eller intermittenta jordfel där felströmmens övertoner är större än 500 
Hz och används vid ledningar som genererar låga kapacitiva ström-
mar[4]. 

2.12 Nollpunktsspänningsskydd (NUS) 
Nollpunktsspänningsskyddets uppgift är att skydda samlingsskenan 
och krafttranstormatorn vid jordfel figure 9. Nollpunktspänningsskyd-
det använder nollföljdsspänning för att upptäcka jordfelet. Spännings-
skydd matas från öppet deltakoppling hos spänningstransformator-
grupp på krafttransformatorns uppsida. Det används i de fall transfor-
matorn inte har någon direktjordad nollpunkt på uppsidan och om 
jordslutningen matas från transformatorn[15]. Skyddet är ett oriktat 
jordfelsskydd vilket används som ett reservskydd för riktad jordström-
skydd[4]. 

NUS
T=5s T=4s

Skena

relä

Relä

L2

L1

T=2s

T=1s

relä

 

Figure 9 Nollpunktsspänningsskyddet är placerad vid samlingsskena därför det har 
högre funktionstid än skydden som ligger i utkanten[10]. 

2.13 Transientmätande jordfelsskydd 
När ett jordfel med en transient karaktär inträder genereras en strömstöt 
som laddar om nätets ledningskapacitanser till jord. Spänningen över 
felstället kommer att slockna efter en kort tid, men omladdningen har 
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redan spänningssatt nätets nollpunkt till samma spänning som i den 
felbehäftade ledningen, men fasen har ombytt tecken. När felet tänder 
fås en strömspik som identifieras av transientmätande jordfelsskydd. 
Skyddet jämför polariteten från strömspiken med polariteten hos noll-
punktsspänningen för att identifiera var felet ligger ute på ledningen. 
Skyddet räknar strömpulser vid en viss tid, och om antalet strömpulser 
överstiger det inställda antalet kommer skyddet att skicka ut en signal 
till brytaren.[4] 

2.14 Kompensering av kapacitiva ström 
När jordfelet inträffar kommer kapacitanser från de friska fasernas att 
urladdas och ansluta sig till den drabbade ledningen[9]. Detta genererar 
en kapacitiv jordfelström. Denna ström försämrar jordfelskyddens 
funktion och måste begränsas. Begränsningen av den kapacitiva fel-
strömmen sker centralt genom att placera en stor nollpunktreaktor 
(figur 10) i fördelningsstationer som matar distributionsnätet. Syftet 
med nollpunktsreaktorn är att ge resonans mot nätet genom att skapa 
en induktiv ström i mot fas till nätets kapacitiva ström Detta kommer 
därefter att reducera jordfelsströmmen i felstället[9]. Minskning av 
kapacitiva jordfelströmmar utförs via manuell eller automatisk avstäm-
ning av nollpunktsreaktor[9]. 
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Figur 10 Centralkompensering (Petersenspole) 

När den stora nollpunkstreaktorn inte klarar av att kompensera ett elnät 
med stort kompenseringsbehov, och i fall att den kapacitiva strömmen 
överstiger 30 A i utgående ledning, kommer de aktiva förlusterna i 
nollföljdskretsen att blir stora. För att undvika detta bör nätet komplett-
eras med en eller flera utlokaliserade spolar i varje fack vid 12kV. Lo-
kalkompensering sker genom att placera ut mindre nollpunktsreaktorer 
som ansluts till primärsidan i de mindre transformatorstationerna. De 
små nollpunktsreaktorerna (figur 11, 12, 13) minskar kompenseringsbe-
hovet från den centrala nollpunksreaktorn och kompenseringsström 
transporteras i kortare sträckor[9].  

 
Figur 11 Centralt och lokal kompensering 

 

 

Figur 12 visar hur en central nollpunktsreaktor skapar en ström i motfas till kapacitiv ström. 
Vi ser att resistiv strömmen och strömmen mot jorden är stora. 
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Figur 13 visar hur central nollpunktsreaktor och lokal reaktor skapar en ström i 
motfas till kapacitiv ström men samtidigt minskar resistiv ström och ström mot jord. 
 
Vid lokal kompenseringen används ersättningsspolar av storlek 10 A i 
12 kV nät[9]. Placeringen av spolarna skall placeras utifrån och in mot 
matande fördelningsstationen. Den tekniska rapporten (Tekniska 
riktlinjer för anläggnings-utformning inom lokalnät) beskriver det som 
”ett stekt ägg” där gulan utgör det området som den centrala spolen 
kompenserar och vitan det område som de utlokaliserade spolarna 
kompenserar[14].  

2.15 Nollpunktsbildare 
När elnätet saknar en permanent jordning kan en nollpunktbildare vara 
en bra lösning. Nollpunktsbildaren (figur 14) används för att skapa en 
fysisk nollpunkt på huvudtransformatorer med Dynkoppling. Den har 
låg impedans och passar för olika typer av nollpunktsbehandling som 
direktjordning, motståndsjordning och resonansjordning. Nollpunkten 
kan vara användbar vid användning av spolar för lokalkompensering. 
För Nollpunktsbildare väljs kopplingsart ZN/zn   , Znyn11[9]. Fördelen 
med att använda en nollpunktsbildare är att den kan placeras varhelst 
på linjen och kan användas även om transformatorn är bortkopplad 
men man vill ha kvar kompenseringskapaciteten i nätet. 
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Figur 14 Nollpunktsbildare 

2.16 Trench utrustning 
Trenchutrustning för automatisk reglering av Petersénspolar. Trench är 
en metod för att ställa in nollpunktsreaktorn. Metoden är uppbygd på 
att injicera ström i nollpunkten och därefter förändra nätets symmetri. 
Genom att injicera ström till nollpunkten mäts vektorer till nollpunkt-
spänning och den injicerade strömmen för att sedan räkna resonans 
kurvan[17]. I ett avstämt system gäller att induktiva strömmen motver-
kar kapacitiva strömmar för att behålla sedan en resistiv krets. Noll-
följdsimpedansen räknas ut genom att mäta ström- och spänningsför-
ändring vid injiceringen. 
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3 Metod 
Projektet har utförts som en litteraturstudie för att skaffa den grundläg-
gande teorin om lokalkompensering och bestämma den mest lämpliga 
kompenseringstypen för att kompensera de höga kapacitiva strömmar-
na i ställverket M4. I mina studier har det inneburit att jag genom forsk-
ning kommit fram till faktorer som påverkar placeringen av småreakto-
rer i ställverket. För det optimala placeringen av nollpunktsreaktorerna i 
ställverket har processen gått i tre faser. Fas ett är avstämning av noll-
punktsreaktor, vilket gjordes med Trench utrustning. Ändamålet är att 
skaffa en bild om fördelningsstationer med höga kapacitiva strömmar. 
Fas två är studier av elnätsschemat i ställverket M4. Programmet Trim-
ble har använts bland annat för studierna av elnätsschema och för 
datainhämtning om kabellängd och dimensionering som är lagrade i 
systemet. Fas tre är en manuell nätberäkning av utgåendeledningar på 
fördelningsstationen. Fas tre byggs på beräkning av kabellängd och 
demesionering. 

Tabell 3.1 visar beräknade kapacitiva strömmar för båda manuellt och Trench 
utrustning. 

fack Trimble Icj Manuell beräk-
ning Icj/A 

L 425 31 39,18 
L427 17 17,3 
L429 16 16,9 
L433 68 52 
L435 68 61,1 

 

3.1 Litteraturstudie 
En litteraturstudie har genomförts för att öka förståelsen om den kapaci-
tiva jordfelströmsproblematiken. Detta för att kunna se hur den leder till 
en oselektiv utlösning vid intermittenta jordfel.  

Litteratur som beskriver reläskyddens förmåga att detektera jordfel i nät 
med långa ledningar respektive nät med korta ledningar har inhämtats. 
Litteratur som berör reläskyddens och nollpunktsreaktorernas reaktion 
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vid omkoppling i nätet har även använts vid utförandet av denna stu-
die.  

3.2 Kontakt 
Genom kontakt med företaget Sweab har jag fått prisförslag på noll-
punktbildare med inbyggd spole. Även kostnadskatalogen för lokalnät 
har använts för att bestämma priset på transformatorn med inbyggd 
spole. 

3.3 Verktygen  

Verktygen som har varit användbara för att nå målet under 
projektskedet presenteras i det följande. 
Trimble är ett nätverksinformationssystem som används i Sundsvall 
Elnät för hantering av viktiga data från elnäten. Programmet används 
för distributionshantering, nätövervakning, avbrottsplanering, och 
fellokalisering.  

Microsoft Visio är ett datorprogram som använder vektorgrafik för att 
skapa diagram. Programmet Microsoft Visio har används för elnätrit-
ning som ska underlätta förstående av beskrivning. 
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4 Genomförande 
När en avstämning av nollpunktsreaktorn gjordes med Trench utrust-
ning då visade sig att ställverket M4 är nedstämt med 600 A kapacitiv 
ström,  vilket är mer än den centrala reaktorn kapabel att kompensera. 
Eftersom den centrala reaktorn kan kompensera 250 A har Sundsvalls 
Elnät bestämt sig att komplettera det med små reaktorer som placeras 
på utgående ledningar i fack med stora kapacitiva strömmar.  I nedan-
stående avsnitt behandlas de tillvägagångssätt som använts för att 
komma fram till de senare presenterade resultaten. 

4.1 Schema studier och Mätdatainsamling  
Som tidigare nämnts ligger arbetets fokus på att kompensera den kapa-
citiva strömmen som genereras av kabeln, då detta är problemområdet, 
vilket medför att utredningen av kabellängd, kabeltyp och demension-
ering hamnar här. För att göra de mätningar och var i nätet ska spolarna 
placeras så krävs att ställverkets elscheman studeras, vilket gjordes 
genom att använda en av Sundsvall Elnäts databaser Trimble.  

4.2 Beräkning av kapacitiv ström 
För att skapa en bild av var och hur många små reaktorer för 
kompensering som krävs i varje fack måste den befintliga kapacitiva 
strömmen kartläggas i varje fack vilket görs med två sätt. Programmet 
trimble kommer att användas för nätberäkning samt en manuella 
beräkning.  

4.2.1 Trimble  

För att utföra nätberäkningar använder sig Sundsvall Elnät av 
programmet Trimble.  Vid beräkningen  tar trimble hänsyn till 
kabellängd, kabeltyp och spänningsnivån. 
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Tabell 4.0 visar de beräknade kapacitiva strömmarna i  

fack Kapcitiv 
ström/A 

fack Kapacitiv 
ström/A 

L425 31 L441 18 
L427 17 L443 11 
L429 16 L445 59 
L433 68 L447 45 
L435 68 L449 24 
L437 0   
 
Tabell 4.0 visar snittvärdet på den genererade kapacitiva strömmen i alla 
linjer. Driftspänningen i M4 är på 10,8 KV, det är spänningsnivån som 
uppskattas har använts vid beräkningen i trimble. Det visar att linje 437 
har inga kapacitiva strömmar medan linje 433 och linje 435 har 68 A var. 

4.2.2 Manuella beräkningar. 

Vid en manuell beräkning användes datainsamlingen från programmet 
trimble. Det är även nödvändigt att använda tabellen på snittvärden från 
olika kabelfabrikat. I 11kv nät används tabellen nedan som referens för 
kabelgenererade kapacitiva ström per km/mm^2  
Tabell 4.1 snittvärden från olika kabelfabrika, Ic bidrag per km för Pex 
kablar[3]. 

Area 
mm2 

Beteckning 11kv A/km 

10 Ic1 0,9 
16 Ic2 1 
25 Ic3 1,2 
35 Ic4 1,3 
50 Ic5 1,4 
70 Ic6 1,6 
95 Ic7 1,9 

120 Ic8 2 
150 Ic9 2,2 
185 Ic10 2,3 
240 Ic11 2,6 

 

Tabell 4.1 visar att snittvärdet på den genererade kapacitiva strömmen 
är beroende av kabelarean. Ökar kabelarean så ökar den kapacitiva 
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strömmen. Här beräknas den kapacitiva strömmen för varje fack i både 
norra och södra slingan.  

Tabell 4.2 visar kabelns area och längden för fack 433 

Fack L433 
kabel Area 

Pex mm2 
Beteckning kabel läng km 

240  L11 7,2 
185  L10 0,66 
150  L9 7,7 
95  L7 5,2 
50  L5 3 
10  L1 0,85 

 

För att den totala kapacitiva strömmen i varje fack ska räknas ut, så ska 
det kapacitiva strömbidraget från kabeln i tabell 4.1 multipliceras med 
kabellängden i tabell 4.2. Här visas hur den genererade kapacitiva 
strömmen beräknas i fack L433 

Efter gjorda manuella beräkningar till alla fack så visas resultatet i nästa 
tabell 4.3  

Tabell 4.3 visar de beräknade kapacitiva strömmar i alla fack 

Fack Kapacitiv ström/A 
L 425 39,18 
L427 17,3 
L429 16,9 
L433 52 
L435 61,1 
L437 0 
L441 18,14 
L443 12,55 
L445 58 
L447 45,2 
L449 27,6 
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Se bilaga 2 för fler beräkningar.  

4.3 Placeringsförslag av spolarna 
Efter att den kapacitiva strömmen är beräknad i alla fack. Här väljs fack 
med hög kapacitiv ström. Ledningar ska kompenseras för att nå det 
maximala kravet på 30 A kapacitiv ström eller i närheten av det. Tabel 
4.4 visar utvalda fack för kompensering med en eller två spolar.  
För att skatta kompenseringsbidraget till alla ledningar från den centrala 
nollpunktsreaktorn har 250 A delats med alla antal fack i ställverket M4. 
Det vill säga att det minsta bidraget från centrala nollpunktsreaktorn är 
cirka 9 A. Här ska också presenteras förslag var eller i vilka nätstationer 
spolarna ska placeras. Dessutom är det viktigt att att veta transforma-
torns kopplingsgrupp och drifttid för att bestämma kompenseringstyp.  
Den kompenserade kabellängden ska beräknas för att att bestämma 
avståndet mellan spolarna i nät med flera spolar.  
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Tabell 4.4 visar de utvalda fack som ska kompletteras med en eller flera spolar. 

fack Icj antal spolar 
L 425 39,2 0 
L433 52 1 
L435 61 2 
L445 58 2 
L447 45 1 

 

Här beräknas den totala kapacitiva strömmen i de fem fack tabell 4.4 
har. 

                           
4.3.1 Fack L433 

Fack L433 ska kompenseras med en reaktor enligt tabell 4,4. 
Nollpunktsreaktorn kan placeras i nätstation Bonäset 7021.  
Den bifentliga transformatorn i stationen är på 100KVA. Transformatorn 
har kopplingsgrupp Dyn11 tagen i drift 2011. Eftersom transformatorn 
inte har varit i drift längre än 5 år så föredras det att använda en 
nollpunktsbildare för kompensering. Beräkning av den kompenserade 
kabellängden vid användning av en spole på 10A. Kabel typ i stationen 
är Pex 150mm2. Kabelarea är 150mm2   som genererar 2,2 A km  
 

 

Kolla bilaga 3 för mera beräkningar. 

4.3.2 Fack L435  

Fack L435 kompenseras med två reaktorer i nätstationer 7038 och 768. 
Det är viktigt att den kompenserade kabellängden räknas ut vid 
användning av två eller fler spolar på 10A för att veta avståndet mellan 
spolarna. 
Nätstation Raholms.v 7038. Den befintliga transformatorn i stationen är 
på 100KVA, kopplingsgrupp Dyn11, transformatorn har varit i drift 
sedan 1999. Det är mera lönsamt att använda nollpunksbildare här för 
kompenseringen eftersom transformatorn är bara 15 år. Den 
kompenserade kabellängden är 4,4km. 
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Nätstation Krokudden 768: Stationen matas med en 11KV markkabel. 
Den befintliga transformatorn i stationen är på 100KV med 
kopplingsgrupp Dyn11. Sen har varit i drift sedan 2014. Det kan vara 
lönsamt att använda nollpunksbildare istället för att byta ut en 
transformator som bara har varit fyra år i drift. Den kompenserade 
kabellängden i stationen 768 är 3,8 km. 

4.3.3 Fack L445 

Den kompenserade kabellängden räknas i nätstationerna 7071 och 731 
och vid användning av två spolar på 10A vardera.  
Nätstation Krångmyra 7071: Stationen matas med en 11KV markkabel 
och för att transformera ner spänningen till 0,4 KV så används en 
transformator på 200KV, kopplingsgrupp Dyn11. Transformatorn har 
varit i drift sedan 1989. Här används nollpunksbildare med inbyggd 
spole för att transformatorn inte varit så länge i drift. Den 
kompensekrade kabellängden är på 4,25km.  
 
Nätstation Oxhällen 731: Den befintliga transformatorn i stationen är på 
200KVA, kopplingsgrupp yzn11. Transformatorns drifttid 1940. Trans-
formatornskopplingsgrupp är passande för kompensering med enbart 
spole eftersom den inkluderar nollpunkt. Det säljs inte längre separata 
spolar. Då föredras det att transformatorn byts ut mot ny på grund av 
ålder.  

4.3.4 L447 

Fack L447 kompenseras med en spole som kan placeras i nätstationen 
Kåtan 717.  
Nätstation Kåtan 717: Stationen matas med en 11KV markkabel för att 
transformera ner spänningen till 0,4 KV. Den befintliga transformatorn i 
stationen är på 100KV med kopplingsgrupp Dyn11. Transformatorns 
drifttid är från 1976. Här är det logiskt att byta ut en 43 år gammal 
transformator mot en ny. 

4.4 Prisförslag på kompenseringen. 
Prisförslag på lokal kompensering i alla fack ska presenteras här. Ur 
ekonomiska aspekter kan det var lönsamt att använda nollpunktsbildare 
i fack där det finns nya transformatorer.  
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Tabel4.5 visar prisförslag för kompenseringen 

Fack  L433 L435 L445 L447 

Nollpunktreaktor 45000 2*45000 45000 0 

Transformator 0 0 97049 95887 

Total pris 45000 90000 142049 95887 

 

Priset som presenteras i tabell 4.5 inkluderar fyra nollpunktsbildare med 
inbyggda spolar och två transformatorer med inbyggda spolar på 10A. 
Nollpunktsbildare har ett styck pris på 45000 kronor medan transforma-
torn pris för 200KVA kostar 97049 kronor (priser är hämtad från Sweab) 
bilag 4. 100KVA transformator är något billigare och har styckpris på 
95887 priser är hämtad från kostnadskatalogen [15]. Som vi ser är noll-
punktsbildare billigare och kan placera var som helst på linjen. 
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5 Resultat och Diskussion 
I detta kapitel presenteras resultatet av de beräkningar som utförts för 
att undersöka huruvida ställverket M4 ska kompensera. Nedan så pre-
senteras de resultat som framkommit av det utredningsarbete som utförts. 

Tabell 5.0 Visar resultatet för nätberäkning från både Trimble samt den Manuella 
beräkningen. 

 

fack Trimble 
Icj/A 

Manuell beräk-
ning Icj/A 

L 425 31 39,18 
L427 17 17,3 
L429 16 16,9 
L433 68 52 
L435 68 61,1 
L437 0 0 
L441 18 18,14 
L443 11 12,55 
L445 59 58 
L447 45 45,2 
L449 24 27,6 

 

När metoderna för nätberäkningen jämfördes med varandra konstate-
rades det att resultaten inte stämde överens, vilket kan uppstå när man 
beräknar olika driftspänningsnivåer.  

När beräkningarna gjordes manuellt användes en driftspänning på 
11KV. En driftspänning på denna nivå kommer att medföra en höjning 
av den den kapacitiva strömmen i kabeln vilket kan observeras i många 
av de undersökta linjerna. Vid linje 433 och 435 (Tabell 5.0) ser vi att 
Trimble har en högre kapacitiv ström än i den Manuella beräkningen. 
Det högre resultatet i Trimble kan bero på den mänskliga faktorn.  
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5.1 Beräkningsresultat  
Tabell 5.1 visar de resultat som framkommit 

Fack  Icj/A Antal 
spolar 

Uppskattade 
centralt 
komp./A 

Icj efter kom-
pensering/A 

kompenseringstyp 

L433 52 1 9 33 nollpunktsbildare 

L435 61 2 9 32 nollpunktsbildare 

L445 58 2 9 29 En nollpunktsbil-
dare och en trans-
formator 

L447 48 1 9 29 transformator 

 

Resultatet för kompensering av Fack L433 blir att cirka 10 A kapacitiv 
ström kommer att kompenseras med en nollpunktsbildare som placeras 
i nätstation Bonäset 7021 medan cirka 9 A kapacitiv ström kompenseras 
centralt. Den resterande strömmen blir 33 A i hela ledningen.  

Resultatet för kompensering av Fack L435 blir att 20A kapacitiv ström 
kompenseras vid användning av två nollpunktsbildare som kan place-
ras i nätstationer Raholms.v 7038 och Krokudden 768 och medan cirka 
9A kapacitiv ström kompenceras centralt. Den total resterande ström-
men i facket blir 32 A. Avståndet mellan spolarna är på 4,4 km. 

Resultatet för kompensering av Fack L445 blir att cirka 20A kompense-
ras vid avändning av en nollpunktsbildare och en transformator med 
inbyggd spole. Nollpunktsbildaren förslås placeras i Nätstation Krång-
myra 7071 eller i närheten, medan transformatorn placeras i Nätstation 
Oxhällen 731. 9A kompenseringstillskott från den centrala nollpunkts-
reaktorn för att minska den kapacitiva strömmen i facket till 29A. Av-
ståndet mellan spolarna är på 5,4 km. 

Fack L447 kompenseras med en transformator som kan placeras i nät-
station Kåtan 717. Facket kompenseras med cirka 19A för att behålla en 
resterande ström på 29A. 
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Resultatet för kompenseringsprisförslag visar att den totala kostnaden 
blir 372936 kronor. Priset är vid användning av fyra nollpuktsbildare 
med inbyggda spolar och två transformatorer med inbyggda spolar. 

Tabel 5.2 visar pris kompenseringsförslag 

Tabel 5.2 visar pris kompenseringsförslag 

 kompenseringsförslag    

Pris för fyra nollpunktreaktor 180000    

Pris för två transformatorer 192936    

Total pris 372936    

 

5.2 Jordfelströmsproblematik 
Här presenteras resultatet om hur den kapacitiva jordfelströmsproble-
matiken kan leda till oselektiv utlösning vid intermittenta jordfel. 

Ett underkompenserat nät öker risken för intermittent jordfel. Eftersom 
intermittent jordfel har en återkommande karaktär som tänder och 
släcker i en sekvens med en frekvens som ligger mellan 200 Hz – 1000 
Hz och nollföljdströmmen inte dröjer länge i nätet, vilket leder till att de 
riktade jordfelsskydden som övervakar längre ut i ledningen och jämför 
nollföljdsströmmens fasvinkel med nollföljdsspänningens fasvinkel inte 
hinner registrera och identifiera ett sådant kort fel samt bestämma 
riktningen på felet korrekt. Nollföljdsspänningen försvinner mycket 
långsammare vilken registreras av nollpunktsspänningsskyddet som är 
placerad i centrala punkten. Samtidigt riskerar nollpunktsspän-
ninggskyddet att återgå efter första transient men inte hinna återgå till 
sitt normala läge efter de efterföljande på grund av den korta tiden 
mellan varje tändning av ljusbågen. Det medför att hela stationen löser 
ut för att skydda samlingsskenan och krafttranstormatorn i nätet.  

5.3 Långa respektive korta nät  
Resultat och skillnader förekommer mellan långa ledningar och stora 
nät med många korta ledningar vad gäller kapacitiva strömmen och 
reläskyddens förmåga att detektera jordfel samt hur reagerar reläskyd-
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den och nollpunktsreaktorerna vid sektionering/omkoppling i nätet 
presenteras här. 

Långa kabelledningar skapar stora kapacitiva strömmar. Ökning av den 
kapacitiva strömmen berörs av kabelns  längd och dimensionering. När 
ett jordfel inträffar i nätet, är nollföljdspänningen mycket hög och kapa-
citiva jordfelströmmar drivs in i systemet. Eftersom kabeln är lång 
kommer transportsträckan av de kapacitiva strömmarna att öka och ett 
spänningsfall över kabelns motstånd bildas. Vinkeln för de kapacitiva 
strömmarna i nätet förändras av spänningsfallet och en strömkompo-
nent bildas. Strömkomponenten leder till problem med inställning av 
jordfelsskydd, vilket försämrar reläskyddens förmåga att detektera 
jordfel samt ökar spänningssättningen av skyddsjordad anläggningsdel 
vid jordfel.  

Nät med många korta ledningar har hög kapacitiv ström. Den totala 
kapacitiva strömmen i nätet är fördelad till många fack, vilket innebär 
att den kapacitiva strömmen i varje fack är begränsad på grund av de 
korta kabel längden. Den korta ledningen leder till mindre transport-
sträcka av den låga kapacitiva strömmen vilket förhindrar spänningsfall 
att bildas eller blir den mycket låg. Det låga spänningsfallet är inte 
tillräckligt för att bilda en resistiv strömkomponent eller strömkompo-
nenten är för liten för att påverka inställningen av jordfelskyddet.  

Vid nätsamkoppling kommer en förändring av den centrala nollpunkts-
reaktorns grundinställningar i spoljordade nät att ske. Detta kommer att 
leda till att vi får ett snedavstämt nät vilket kommer att påverka grund-
inställningarna av jordfelsskyddet. En sådan påverkan kommer att 
minska att skydden löses ut. Det som krävs är att avstämningen av 
nollpunktsreaktorn måste justeras. Justeringen kommer att ge en grad-
vis förändring i spolens reaktans. Detta genom att mäta nollpunkts-
spännings förändring och därefter över- eller underkompensera nätets 
totala kapacitiva strömmar. 

Vid nätavstämning är det viktigt att man undviker att kompensera hela 
nätets kapacitiva ström. Detta för att undvika att systemet hamnar i 
resonans och därmed får den att vara något under- eller överkompense-
rat. I annat fall finns en ökad risk för skador på nollpunktutrustningen.  

Trench ställer in nollpunktsreaktorn vid omkoppling. Genom att injicera 
ström i nollpunkten förändras nätets symmetri för att sedan mäta vekto-
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rer till nollpunktspänning och den injicerade strömmen. Petersénspolen 
regleras automatisk när det sker en räkning av den resonans kurvan. 

5.4 Samhälleliga & etiska aspekter 
Dagens samhälle är helt beroende av elnätet och att det fungerar och 
levererar god elkvalitet utan avbrott. Även korta avbrott och fel orsakat 
av störningar på nätet är kostsamt för samhället.  När kapacitiva jord-
felsströmmar ökar så minskar jordfelskyddens känslighet. Detta kom-
mer att resultera till att jordfelskyddet löser ut hela nätet eller inte kan 
detektera felet. Elkunden kommer att drabbas i båda fallen via elavbrott 
eller att elutrustning förstörs. Lokal kompensering begränsar jordfel-
strömmen vilket förbättrar jordfelsfunktionen 

5.5 Sammanfattning 
Dagens samhälle är helt beroende av elnätet och att det fungerar och 
levererar. 
Resultaten visar att det finns ett starkt samband mellan nätkablifiering, 
kapacitiva strömmar och försämring av jordfelsskyddsfunktionen i 
ställverket M4.  
Det skulle vara intressant att själv utforska jordfelsskyddsuppförande i 
nät med hög kablifiering samt vid intermittent jordfel, men till följd av 
brist på tid och utrustning valde jag att fokusera på det jag hade tillgång 
till och dra mina slutsatser med hjälp av de teoretiska kunskaperna ifrån 
[5] och [6]. Detta anser jag gav rimliga svar på mina frågställningar.  
Jag har lyckats minska kabelns kapacitanser i vissa delar av nätet vilket 
kommer att förbättra jordfelsskyddet. Men för den optimala skydds-
funktionen krävs det mer reducering av strömmen vilket kommer att 
öka priset på kompenseringen.  Utredning [5] visar att underkompense-
ring på cirka 20 A erhåller den resistiva strömkomponenten till lägsta 
nivån vilket är bra för skyddsfunktionen. Detta kan stärka mitt jobb att 
inte lägga ut för många spolar för att kompensera hela nätet, vilket 
kommer att bli kostsamt. 

Under arbetets gång så har jag beaktat den ekonomiska faktorn vid 
kompensering t.ex att det ur min synpunkt är dumt att byta ut en ny 
transformator som i fack L433 och L435. Av den orsaken har noll-
punktsbildare varit bäst lämpad i dessa ledningar och är en billig varient 
för kompensring. Samtidigt kan det vara det dumt att behålla en 60 år 
gammal transformator som i fack L445 och 447. En bättre lösning är att 
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byta ut den mot en ny transformator med inbyggd spole vilket har 
fördelen att ta mindre utrymme och att den är lättare att underhålla än 
den gamla varianten. Mitt val att byta de gamla transformatorena mot 
nya har minskat avståndet mellan spolarna, vilket strider mot Guld-
brand [10] förskning som har kommit fram till att avståndet mellan 5 
och 20 km mellan kompensationsspolar skall ge ungefär samma effekt i 
nätet. Fast vid 5 km avstånd krävs det ett större antal enheter vilket ger 
högre investeringar och underhållskostnader. 
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6 Slutsats 
Den viktigaste slutsatsen som kan dras av studien är att placering av 
spolar på utgående ledningar minskar kabelns kapacitanser. I studien 
har sex spolar placerats i nätet vilket kommer att minska den kapacitiva 
strömmen med 60 A i ställverket M4. detta kommer att minska trans-
porten av de höga kapacitiva strömmar och gevitvis att förbättra re-
läskyddets förmåga att detektera fel. 

Kompenseringskostnaden är på 372936 kronor. Priset gäller vid an-
vändning av fyra nollpuktsbildare med inbyggda spolar till Fack L433, 
L435, 445 och två transformatorer med inbyggda spolar till fack 445 och 
447. Beräkningsresultat visar att avståndet mellan spolarna ökar eller 
minskar beroende på kabeldemensioneringen och längden i nätet. 
Avståndet i studien varierar mellan 4,4 och 5,4km. 

Slutsaten till oselektiv utlösning vid intermittenta jordfel är att riktat 
jordfelsskydden inte hinner detektera en kortvarande ström medan 
nollföljdsspänning detekteras av nollpunktsspänningsskydd eftersom 
den varar längre i nätet. Skyddet hinner återgå efter värje tändning av 
ljusbågen, vilket löser ut hela stationen.   

Slutsatsen för nät med långa kabelledningar är att transportsträckan av 
de höga kapacitiva strömmen i ledningen bildar en resistiv strömkom-
ponent vid jordfel. Denna försämrar reläskyddens förmåga att detektera 
jordfel.  Vid nät med korta kabelledningar erhålls strömkomponenenten 
till en låg nivå vilken är bra för skyddsfunktion. 

Slutsatsen till nätsomkoppling är att grundinställningar av den centrala 
nollpunktsreaktorn förändras vilket kan leda till ett snedavstämt nät. 
Detta påverkar grundinställningar av jordfelsskydd. 

Arbetsutredningen behandlar kapacitiva strömmar i bara en del fack av 
ställverket M4. Det är i princip omöjligt att göra en exakt bedömning av 
hur centralkompenseringen fördelar sig mellan ledningar och det kommer 
att påverka resultatet när det gäller antal kompenseringsspolar och 
priset på kompenseringen. Trots det så tror jag att det här arbetet kan 
vara en grund som Sundsvall Elnät kan nyttja vid lokalkompensering i 
ställverket M4 för ytterligare vidareutredningar.  
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6.1 Framtiden 
I framtida arbete rekommenderas mer forskning om hur kompensering-
en från central nollpunktsreaktor fördelar sig i nätet med många fack. 
Detta skulle ge noggrannare resultat för lokal kompensering. 

6.2 Rekommendation 
Omkoppling i nätet ska ske med långsamma sekvenser. Det skulle ge 
nollpunktsreaktorn tid att kompensera snedavstämningen som kan 
inträda vid olika omkopplingar. Detta ökar möjlighet att skydden löser 
ut.  

Nät med stora kapacitiva jordfelströmmar rekommenderas att kabel-
längden begränsas genom att fördela nät till flera delar. 
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Bilaga 1 
Kabeldata för Norra slingan 

Fack L433 
kabel typ Pex kabel läng km 

3*240 mm2 7,2 
3*185 mm2 0,66 
3*150 mm2 7,7 
3*95 mm2 5,2 
3*50 mm2 3 

 3*10 mm2  0,85 
 

Fack 447 
kabel typ Pex kabel längd km 
3*240/25 mm2 5,678 
3*150/25 mm2 10,648 
3*50/16 mm2 5,000 

 

Kabeldata för Södra slingan 

 

 Fack L429 
Kabel typ pex kabel längd k/m 

3x240 mm2 5,7 
3x185 mm2 0,9 

 

Fack  427 
Kabel typ Pex kabel längd k/m 

3x240 mm2 3,37 
3x185 mm2 0,5 
3x150 mm2 2,2 
3x50 mm2 0,8 
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Fack   L435 
kabel Area mm2 kabel läng km 

3x240/25 22 
3x95  0,9 
3x50  2,1 
FeAl  1,5 

 

 

 

Fack  L445 
kabel Area mm2 kabel längd km 

3*240/25  6,6 
3*150/25  5,5 
3*95/16  14 
3*50/16  2 

 

                                        Fack L449  
kabel Area mm2 kabel längd 

3x240  6,96 
3x185  1,4 
3x150  2,86 

 

               Fack  L441 
kabel Area mm2 kabel längd k/m 

3x240  6,3 
3x150  0,8 

                                 Fack  L443 
kabel Area mm2 kabel längd k/m 

 3x240  3,25 
3x185  1,4 
3x150  0,4 
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Bilaga 2 
Norra slingan 

Kapacitiva strömmar beräknas genom att multiplicera kabel längden/ 
km mot den genererade kapacitiva strömmen (se Tabell 4.10 snittvärden 
från olika kabelfabrikat) 

Den beräknade kapacitiva strömmen. 

Fack L447 

   

Södra slingan 
Fack L427  

 
 
Fack L429  

 

Fack L435 
 

 
Fack L441  

 
 
Fack L443 

 
Fack L445 

  

Fack 449 

  

 

 



Lokal kompensring i    
mellanspänningsnätet 
Bassam Diraoui 

Bilaga  
 

2017-06-21 
 

44 

 

Bilaga 2 
 

fack kapacitiva ström/A antal reaktor 
L 425 39,18 0 
L427 17,3 0 
L429 16,9 0 
L433 52 1 
L435 61,1 2 
L437 0 0 
L441 18,14 0 
L443 12,55 0 
L445 58 2 
L447 45,2 1 
L449 27,6 0 
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Bilaga 3 
Den kompenserade kabellängden  

 

Kabeltyp  Kabellängd k/m 
Pex 240mm2 3 
150mm2 1,25 

 
 
Kabel typ  Kabellängd k/m               station 7038 
Pex 240mm2 3,5 
95mm2 0,463 
 

 
 

Station 768. 
Kabel typ Pex 240mm^2   

 
 
Kabeltyp och längd på nätstation 731  
 
kabeltyp Kabellängd k/m            
Pex 150mm2 0,8 
95mm2 3,6 
50mm2 1 
 

 
 
Kabel typ och längd  
Kabeltyp  Kabellängd K/m 
Pex 150mm2 3 
Pex 50mm2 2,33 
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Bilaga 4 
 

 
      Tabell : visar priser enligt Sweab 

 

 
Priserna för nollpunktsbildare är hämtad från Sweab. Sweab är ett 
företag som säljer tekniska lösningar för elkraft. 
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Bilaga 5  
 

 

 

 
Bilaga 5 visar hur linjer från M4 breder sig över Alnö. Figure är hämtad 
från Trimble. 
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Bilaga 6 
 
 

 
 
 
Bilaga 6 visar hur linjer från M4 breder sig över Alnö. Figure är hämtad 
från Trimble. 
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