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Förord 
Denna rapport redovisar resultatet av mitt examensarbete, omfattande 15 högskolepoäng, vilket har 

genomförts som en litteraturstudie. Arbetet har utförts självständigt men jag har även haft en viss 

handledning från personal på Jämtkraft Elnät AB, som också gav mig idén till ämnet. 

Detta examensarbete avslutar min treåriga högskoleingenjörsutbildning (180 högskolepoäng) inom 

elkraftteknik vid Luleå Tekniska Universitet. 

Jag vill framförallt tacka mina studiekamrater, dels i Östersund men även de som är spridda över 

landet vilka varit till stor hjälp och stöd under arbetets gång genom diskussioner inom ämnet och 

rapportens utformning.  
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Abstract 
As the overhead lines in a distribution network are replaced by cables, to increase the continuity of 

supply of electricity to the network customers,  a network results with other electrical characteristics 

than networks with overhead lines. Such a characteristic, studied in the report, is the large 

contribution of the capacitive earth fault current and its impact on the detection of ground faults in 

impedance-grounded distribution networks for medium voltage, 12 to 24 kV. When the contribution 

of capacitive earth fault current is limited, it is enough to compensate for these centrally at the 

feeding transformer with a Petersén-coil. If the amount of cables increases it is required to 

compensate this currents at multiple locations in the network with distributed reactors in the 

distribution transformers, to prevent transport of capacitive current through the network as the 

ground fault causes problems with voltage of exposed parts, loss of detecting ground faults and 

unwarranted tripping of protection. 

The purpose of this report is to, through a literature survey, describe the problem and investigate the 

consequences for earth fault detection in impedance earthed cable networks with distributed 

compensation. 

The report shows that with the introduction of distributed compensation, the ability to detect 

ground faults increases and the risk of failure of ground fault protections decreases. The active earth 

fault current is however limited by introducing distributed compensation.  
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Sammanfattning 
I och med att luftledning i distributionsnät byts ut mot kabel, för att öka leveranssäkerheten av el till 

nätkunder, blir kabelnäten större och längden på kabelradialer ökas, fås ett nät med andra elektriska 

egenskaper än nät med luftledning. En egenskap som tas upp i rapporten är problematiken med det 

stora bidrag av kapacitiva jordfelsströmmar och dess inverkan på detektering av jordfel i 

impedansjordade distributionsnät för mellanspänning, 12 till 24 kV som kabel medför. När bidraget 

av kapacitiva jordfelsströmmar är begränsat räcker det med att kompensera för dessa centralt vid 

matande transformator med Petersén-spole. När andelen kabel ökar krävs att dessa strömmar 

kompenseras utefter nätet med nollpunktsreaktorer i underliggande distributionstransformatorer, 

för att undvika transport av kapacitiv ström genom nätet som vid jordfel ger problem med 

spänningssättning av utsatta delar, utebliven detektering av jordfel och obefogad utlösning av skydd.  

Syftet med denna rapport är att genom en litteraturstudie beskriva problematiken och utreda 

konsekvenserna för jordfelsdetektering i impedansjordade kabelnät vid införande av utlokaliserad 

kompensering. 

Resultatet från rapporten visar att med införande av utlokaliserad kompensering förbättras 

möjligheterna till detektering av jordfel och risken för felfunktion hos jordfelsskydden minskar. Även 

den spänningssättande aktiva jordfelsströmmen begränsas genom att införa utlokaliserad 

kompensering. 
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1. Terminologi 
Ic0 Kapacitiv nollföljdsström 

Ij0 Skenbar nollföljdsström vid central nollpunkt 

Ir0 Resistiv nollföljdsström 

Ix0 Reaktiv nollföljdsström  

U0 Nollföljdsspänning 

Uc0 Kapacitiv nollföljdsspänning 

Uf Fasspänning 

Uh Huvudspänning 

Ur0 Resistiv nollföljdsspänning 

Ux0 Reaktiv nollföljdsspänning  

Z0 Nollföljdsimpedans 

Z1 Plusföljdsimpedans 

Z2 Minusföljdsimpedans 

Zfel Övergångsimpedansen i felstället 
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2. Introduktion 

2.1. Bakgrund 
I och med kablifering av mellanspänningsnätet har på en del sträckor, framförallt landsbygd med 

utbredda kabelnät, problem uppkommit med ökande kapacitiva jordfelsströmmar. Ledningarnas 

kapacitans mellan faserna och jord ger vid jordfel upphov till en kapacitiv jordfelsström som laddas ur 

från hela nätet i felstället. I mindre nät med lägre kapacitans är det tillräckligt att kompensera vid 

matningens nollpunkt med Petersén-spole medan i utbredda kabelnät där det kapacitiva bidraget 

från kabelnätet är stort, placeras Petersénspolar längs efter ledningen för att kompenseringen ska 

ske nära uppkomsten till överskottet, ty en kabel fungerar som en lång kondensator. Definitionen av 

ett stort kabelnät är där central kompensering ej är tillräckligt för att uppfylla elsäkerhetskraven om 

frånkoppling av jordfel [1]. De utlokaliserade Petersénspolarna kan finnas inbyggda i shuntreaktorer 

eller i distributionstransformatorer utefter radialerna. Spolarna anpassas så att den erhåller samma 

induktiva reaktans som bidraget från kabelnätets kapacitiv reaktans. Med detta minskas bidraget av 

den kapacitiva jordfelsström som transporteras genom nätet till felstället. Anledningen till att hålla 

nere jordfelsströmmarna är att uppfylla kraven i Elsäkerhetsverkets föreskrifter om 

spänningssättning vid jordfel. 

I rapporten, ”Nätkonsekvenser vid kablifering av luftledningsnät” från Elforsk 2006 [2], konstateras 

att utlokaliserade nollpunktsreaktorer påverkar nollpunktsspänningen i matande punkt vid jordfel. 

Nollpunktsspänningsskydden för detektering och bortkoppling av jordfel mäter nollföljdsspänningen i 

matande station som den aktiva jordfelsströmmen ger upphov till. De utlokaliserade reaktorer som 

används för kompensering av kapacitiv jordfelsström är inte helt ideala utan innehåller en resistans 

som vid jordfel ger upphov till en aktiv felström genom reaktorn. På så vis minskas aktiv ström genom 

nollpunktsresistorn varvid nollpunktsspänningen sjunker. Detta kan leda till att detektering och 

frånkoppling av ett jordfel äventyras. 

2.2. Mål och omfattning 
Examensarbetet syftar till att utreda utlokaliserade nollpunktsreaktorers inverkan på 

jordfelsskyddens funktion och om det finns risk för felfunktion för jordfelsskydden vid införande av 

utlokaliserad kompensering. Målet är att beskriva konsekvenserna för jordfelshantering som medförs 

av utlokaliserade reaktorer i kabelnät och finna åtgärder till vad som kan göras för att undvika eller 

minska problemen för jordfelshantering på stora kabelnät där utlokaliserad kompensering används.  

Arbetet kommer att avgränsas till att studera jordfelsskyddsproblematiken för enpoliga jordfel i 

impedansjordade mellanspänningsnät 12 till 24 kV med utlokaliserade reaktorer. De skydd som 

kommer behandlas är nollpunktspännings- och vinkelmätande riktade skydd. 

2.3. Metod 
Arbetet har utförts genom att inledande utröna vilka krav som gäller för detektering och 

bortkoppling av jordfel samt studera jordfelsskyddens funktionssätt. Därefter utifrån tidigare gjorda 

utredningar kring utlokaliserade reaktorer finna samband mellan nätens och reaktorernas 

egenskaper och hur de påverkar jordfelsskyddens funktion. Arbetet utförs som en litteraturstudie. 

För att få en bild av nuläget och bakgrund till problemområdet har diskussioner förts med personal på 

Jämtkraft. 
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2.4. Resultat 
Med utlokaliserad kompensering i stora kabelnät kan storleken på centralt placerad Petersén-spole 

minskas, i och med att kompenseringen av de kapacitiva jordfelsströmmarna från kabelnätet sker 

närmare dess uppkomst. Genom detta minskas transporten av jordfelsström genom nätet. Både 

kapacitiv och aktivt strömbidrag minskas vilket leder till att förmågan att detektera jordfel både för 

nollpunktsspänning och riktningsavkännande skydd förbättras. 

Viktigt är att den utlokaliserade kompenseringen har låg nollföljdsresistans. Med ökande 

nollföljdsresistans blir följden att nollpunktsspänningen vid jordfel sjunker och risk för felfunktion hos 

jordfelsskydden finns och frånkoppling av jordfel uteblir. 
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3. Teori 
I detta avsnitt beskrivs till att börja med de elsäkerhetskrav som ställs för anläggningarna som 

behandlas i arbetet. Därefter följer avsnitt med teorier för bakgrund till jordfelshantering i 

impedansjordade didtributionsät. 

3.1. Elsäkerhetskrav 
Med stöd från ellagen (1997:857) och starkströmsförordningen (2009:22) har Elsäkerhetsverket 

bemyndigande av regeringen att utfärda föreskrifter som skall följas för utförande och drift av 

starkströmsanläggningar. I Elsäkerhetsverkets föreskrift 2008:1 [1], ställs elsäkerhetskrav för hur 

elektriska anläggningar skall vara utförda för att undvika skador på person, husdjur och egendom. 3 

kap. reglerar grundläggande säkerhetskrav där det ges i 2 § att: ”En starkströmsanläggning ska vara 

utförd så, att personer och husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring av 

spänningsförande delar eller av utsatta delar som blivit spänningsförande genom ett fel, det vill säga 

indirekt beröring.” Med detta som krav krävs att anläggning med jordfel frånkopplas för att undvika 

spänningsättning av utsatt anläggningsdel för att förhindra elchock. Vidare i 5 kap. regleras särskilda 

elsäkerhetskrav för högspänningsanläggningar: 

3 § En högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system ska vara 
utförd så, att en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och 
automatiskt. Undantag gäller för en anläggning för högst 25 kV 
nominell spänning som inte innehåller någon luftledning. En sådan 
anläggning får vara utförd så, att en enpolig jordslutning enbart 
signaleras automatiskt. 
4 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system i 
vilken det ingår 
- en friledning i förstärkt utförande, 
- en friledning med plastbelagda ledare eller, 
- en luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm 
ska jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av 
jordfel. Reläfunktionen för frånkoppling ska vara säkerställd för 
resistansvärden upp till 5 000 ohm. 
5 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system för 
högst 25 kV nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av något 
annat slag än vad som anges i 4 §, ska jordfelsskydden vara anordnade 
så, att reläfunktionen för frånkoppling är säkerställd för resistansvärden 
upp till 3 000 ohm. Inom områden som inte omfattas av detaljplan får en 
sådan anläggning innehålla ett fåtal spann friledning med plastbelagda 
ledare. 
6 § För spänningssättning av sådana jordade delar i anläggningar inom 
ett icke direktjordat system för högst 25 kV nominell spänning till vilka 
jordslutning kan ske gäller de värden som anges i tabell 1. [1] 
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Beroende på anläggningens utförande krävs således olika nivåer av spänning och tider för 

frånkoppling av matningen vid jordfel. För distributionsnät utförs vanligtvis samjordning mot 

underliggande lågspännings TN-nät, därigenom gäller automatisk frånkoppling vid 100V 

beröringsspänning inom 5 sekunder. Spänningssättningen av jordade delar är beroende av 

jordfelsströmmen, och nätets jordtagsimpedans enligt U=Ij*Zjord. Genom att begränsa 

jordfelsströmmen minskas spänningen på utsatt del vid jordfel. [2] 

Jämfört med tidigare föreskrifter beskrivs mindre detaljerat hur starkströmsanläggningar ska vara 

utförda i ELSÄK-FS 2008:1, utan krav ställs på att anläggningarna skall vara utförda enligt god 

elsäkerhetsteknisk praxis. Vad som är god elsäkerhetsteknisk praxis beskrivs i 2 kap. 1 § 2 stycket: 

”Med god elsäkerhetsteknisk praxis avses tillämpning av dessa föreskrifter samt av den praxis i övrigt 

som har etablerats på elsäkerhetsområdet genom kompletterande standarder eller andra 

bedömningsgrunder.” [1] De standarder som är tillämpbara för utförande av impedansjordade 

högspänningsnät är SS-EN 61936-1, Starkströmsanläggningar med nominell spänning överstigande 1 

kV AC – Del 1: Allmänna fordringar, samt SS-EN 50522, Starkströmsanläggningar med nominell 

spänning överstigande 1 kV AC – Jordning. 

3.2. Symmetriska komponenter 
Spänningar, impedanser och strömmar kan i ett trefassystem indelas i så kallade symmetriska 

komponenter där ett osymmetriskt förhållanden beskrivs med tre symmetriska system bestående av 

nollföljd, plusföljd och minusföljd för grundtonen. Systemet består av tre grupper av vektorer med 

vars summa beskriver det osymmetriska tillståndet. Nedan följer en beskrivning av symmetriska 

komponenter för strömmar i ett trefassystem, dessa kan även tillämpas för spänningar. 

𝐼1 Plusföljdsström  

𝐼2 Minusföljdsström  

𝐼0 Nollföljdsström  
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Summan av de tre systemens vektorer bildar fasströmmarna i det osymmetriska, L1 används som 

referensfas och vridningsoperatorn a förskjuter vektorerna 120⁰ och a2 förskjuter vektorerna 240⁰. 

Ekvation 2a-c tecknar fasströmmarna med hjälp av de symmetriska komponenterna och 

vridningsoperatorn i ekvation 1a-b: 

𝑎 = 𝑒𝑗120  
𝑎2 = 𝑒𝑗240 

Vridningsoperator (1a) 
(1b) 
 

𝐼𝐿1 = 𝐼1 + 𝐼2 + 𝐼0 Ström fas L1 (2a) 

𝐼𝐿2 = 𝑎2 ∗ 𝐼1 + 𝑎 ∗ 𝐼2 + 𝐼0 Ström fas L2 (2b) 

𝐼𝐿3 = 𝑎 ∗ 𝐼1 + 𝑎2 ∗ 𝐼2 + 𝐼0 Ström fas L3 (2c) 

 

Omvänt tecknas de symmetriska komponenterna utifrån fasströmmarna:  

𝐼1 =
1

3
(𝐼𝐿1 + 𝑎 ∗ 𝐼𝐿2 + 𝑎2 ∗ 𝐼𝐿3) Plusföljdsström 

(3a) 

𝐼2 =
1

3
(𝐼𝐿1 + 𝑎2 ∗ 𝐼𝐿2 + 𝑎 ∗ 𝐼𝐿3) Minusföljdsström 

(3b) 

𝐼0 =
1

3
(𝐼𝐿1 + 𝐼𝐿2 + 𝐼𝐿3) Nollföljdsström 

(3c) 

 

Figur 1 visar ett osymmetriskt trefassystem med symmetriska komponenter. Summan av vektorerna 

för plus- och minus-, och nollföljd utgör fasströmmarna medan summan för enbart nollföljden är tre 

gånger nollföljdsströmmen (3I0), vilken används för detektering av jordfel. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vid normal drift av ett trefasnät förekommer i stort sett bara plusföljd men på grund av bland annat 

osymmetriska och varierande enfaslaster uppstår en viss minus- och nollföljd. Även osymmetrier i 

nätet (framförallt långa överföringsledningar) ger minus- och nollföljdsspänning. När ett enfasigt 

jordfel inträffar uppkommer asymmetri i trefassystemet som består av plus- minus- och nollföljd. 

Med detta är det nollföljdsström och nollföljdsström som används för att detektera jordfel [3]. Se 

vidare avsnitt 3.6. 

  

Figur 1 Representation av vektorerna för plus- minus- och nollföljdsströmmarna. 

IL1_1 

IL3_1 

IL2_1 

IL1_2 

IL2_2 

IL3_2 

IL1_0  

IL2_0 

IL3_0 
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Figur 2 visar ett ekvivalent schema för ett enfasigt jordfel bestående av anläggningens plus-, minus- 

och nollföljdsimpedans. De övriga ingående komponenterna i felkretsen är Uf som representerar 

matande fasspänning och Zfel vilken är impedansen i felstället. Vid stumt jordfel är Zfel lika med noll 

och jordfelsströmmen begränsas endast av nätets plus-, minus- och nollföljdsimpedanser. I ett 

impedansjordat system är nollföljdsimpedansen betydligt större än plus- och 

minusföljdsimpedanseran men dessa kan ändå inte försummas. [4] 

Figur 2 Modell av enfasigt jordfel med symmetriska komponenter. 

3.3. Systemjordning 
Kapacitiv koppling mellan fasledare och jord förekommer för alla kraftsystem. Storleken av 

kopplingen påverkas av nätets egenskaper, kabelnät har betydande högre kapacitans till jord än 

luftledning eftersom en kabel fungerar som en lång kondensator där kabelns material och 

uppbyggnad påverkar kapacitansen till jord. Kopplingen till jord ger vid jordfel en kapacitiv 

jordslutningsström. Tabell 1 och Tabell 2 i Appendix A visar att den kapacitiva jordslutningsströmmen 

ökar med ledararea och spänningsnivån. Detta kan jämföras med ekvation 5 i Appendix A som 

approximerar kapacitiv jordfelsström för luftledning. Vid jordfel sker urladdning av ström från friska 

fasers kapacitanser till jord ur hela nätet till felstället. Urladdningen av kablarna ger bidrag till 

kapacitiv felström som transporteras genom nätet [2]. I Figur 5 visas urladdning av de friska fasernas 

kapacitanser mot felet. 

I distributionsnät 12 till 24 kV är systemjordningen utförd genom högimpedansjordad nollpunkt för 

att begränsa aktiv och kapacitiv jordfelsström och där med spänningssättning av utsatta delar. 

Motstånd och reaktor (s.k. Petersén-spole) ligger parallellt med varandra mellan transformatorns 

nollpunkt och jord. Syftet med Petersén-spolen är att reaktorn skall kompensera och begränsa 

bidraget av kapacitiva strömmar genererade av kabelnätets kapacitans vid ett jordfel. Motståndet 

skall begränsa den aktiva felströmmen och ge en aktiv nollföljdspänning som mäts för detektering av 

jordfel. Med nollföljdsspänningen U0 som referens ligger kapacitiva strömmen Ic0  90⁰ före och 

induktiva strömmen Ix0 från den centrala nollpunktsreaktorn 90⁰ efter U0. Den olika komponenterna 

av nollföljdsströmmen visas i Figur 3. 

 

3ZIfel 

Z0 

Z1 

Z2 

Uf 

U0 

U1 

U2 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

- 

- 

+ 

Ij0 
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Avstämning av nollpunktsreaktorn mot nätet sker antingen statiskt eller med automatik, vilket 

rekommenderas vid större kompenseringsström än 30 A [5], för att ligga nära helt avstämt nät där 

strömmen från nätets kapacitiva koppling till jord är lika stor som reaktorströmmen. Vid ett helt 

avstämt nät finns det bara ett aktivt strömbidrag i felstället och spänningen över nollpunkten 

kommer att vara som högst. Risken med att ha ett fullt kompenserat nät där Ic0=Ix0 är att 

resonansfenomen med förhöjd nollpunktsspänning kan uppstå och medföra skador på 

nollpunktsutrustningen, därför väljs att ligga något över eller underkompenserat. Dock begränsar 

nollpunktsmotståndet resonanstoppen något. [2] 

Vid större kabelnät där bidraget av kapacitiva jordfelsströmmar är stort införs utlokaliserad 

kompensering med nollpunktsreaktorer på uppsidan av underliggande distributionstransformatorer. 

Detta för att minska överföringen av kapacitiva strömmar som medför otillåtet hög spänning på 

utsatta delar vid ett jordfel. Kompenseringen sker således närmare källan till kapacitiva strömmarna 

och spänningsfallet över nätets nollföljdsimpedans minskas vid ett jordfel [5]. Till den induktiva 

strömmen i Figur 4 tillkommer ytterligare ett induktivt bidrag från utlokaliserad kompensering bidrag 

som minskar den resulterande jordfelsströmmen Ij0 ytterligare. I Figur 5 ansluts lokal kompensering 

till underliggande distributionstransformator. 

 

 

 

-jIc0 jIx0 central 

Ir0 U0 

Ij0 jIx0 lokal 

Ir0 lokal 

-jIc0 jIx0 

Ir0 U0 

Ij0 

Figur 3 Komponenter för resulterande jordfelsströmmen Ij0 

med central kompensering. 

Figur 4 Komponenter för resulterande jordfelsströmmen Ij0 

med central och utlokaliserad kompensering. 
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Figur 5 Enfasigt jordfel i impedansjordat nät med utlokaliserad kompensering. Kapacitiv jordfelsström kompenseras 
närmare felet och strömmen transporteras kortare sträcka i nätet. Lägg märke till resistansen i den utlokaliserade 
nollpunktsreaktorn som ger bidrag till aktiv jordfelsström. Transformatorer schematiskt endast ritade som ideala Y-
kopplade. 

3.4. Kapacitiva jordfelsströmmar 
I små impedansjordade nät där nollföljdens impedanser är betydligt större än plus- och minusföljds 

komponenter kan dessa försummas vid jordfelsberäkningar. Medan i större kabelnät har 

plusföljdsimpedansen också inverkan på nollföljdsspänningen beroende på kablarnas serieimpedans 

som den stora kapacitiva ström, som genereras vid ett jordfel, ger upphov till spänningsfall över. Den 

kapacitiva felström som flyter genom nätet från de friska faserna via den kapacitiva kopplingen till 

jord, till felstället ger upphov till ytterligare en aktiv strömkomponent genom fasvridning som inte 

kan kompenseras för med centralt placerade Petersén-spolar. Även nollföljdsresistans i 

nollpunktsreaktorn, transformator och utlokaliserad kompensering ger ett bidrag av aktiv ström som 

adderas till felstället med följd att spänningssättning av utsatta delar kan öka. Ytterligare en 

konsekvens av det kapacitiva bidraget är att nollföljdsströmmarna som de riktade skydden mäter 

fasvrids.  [2] Se vidare avsnitt 3.6. 

Då enfasigt jordfel inträffar uppstår den stationära jordfelsströmmen Ij0 som beräknas med 

symmetriska impedanserna för det ekvivalenta nätet i Figur 2 enligt (4) där Zfel är 

övergångsimpedansen i felstället. 

𝐼𝑗0 =
𝑈𝑓

1
3

(𝑍+ + 𝑍− + 𝑍0) + 𝑍𝑓𝑒𝑙

 
(4) 

 

Central 
nollpunktsutrustning 

Utlokaliserad 
nollpunktsutrustning 

L1     L2     L3 

 
 

-jIc0 

-jIc0 

-jIc0 

-jIc0 

-jIc0 

Ij0 

Ir0 jIx0 

Ir0+jIx

0 

Ir0+Ix0 lokal 

Nersida 
matande trafo 

Uppsida 

underliggande trafo 
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3.5. Nollföljdsspänningen 
I mindre impedansjordade nät där nollpunktens impedans är betydligt större än nätets 

nollföljdsimpedans och där bidraget av kapacitiv jordfelsström är litet kan nollföljdsspänningen vid 

jordfel antas vara lika i hela nätet. Nollpunkten antar nätets fasspänning medan de friska faserna får 

potentialen motsvarande nätets huvudspänning mot jord. När nätets storlek och andelen kabel ökar 

kan inte längre spänningsfallet över nätets ingående komponenter försummas. De reaktiva 

jordfelsströmmarna kommer att ge upphov till spänningsfall och fasvridning över nätets och 

transformatorernas nollföljdsimpedans. Nollföljdsspänningen kommer att variera både till amplitud 

och fasläge i nätet och kan på långa kabelradialer till och med bli högre än fasspänningen vid jordfel 

på grund av spänningsfall över nätets impedanser. [2] 

3.6. Skydd 
Ett reläskydd i en anläggning har till uppgift att övervaka, detektera och ge signal om fel i 

anläggningen. Signalen om fel används för indikering eller som signal till frånslag av brytare för att 

koppla bort felande anläggningsdel. För att uppnå redundans för skyddskretsen skall alltid 

överliggande skydd vara sekundärt skydd för underliggande objekt. Skydden skall också vara selektiva 

genom olika nivåer på spänningar och strömmar, tidssteg, riktningar eller blockeringar för att skyddet 

närmast felet skall detektera och lösa först och undvika att större anläggningsdelar än nödvändigt 

frånkopplas. 

För att kunna uppnå Elsäkerhetsverkets ställda krav om detektering och frånkoppling av jordfel i icke 

direktjordade högspänningsanläggningar används i distributionsnät två typer av jordfelsskydd: 

 Nollpunktspänningsskydd (NUS). Har till uppgift att skydda sekundärsida på matande 

transformator, samlingsskena i ställverket och utgör sekundärt skydd för de riktade 

jordfelsskydden. Nollpunktsspänningen, som uppstår vid enfasigt jordfel, se avsnitt 3.2, kan 

ej nyttjas för selektiv bortkoppling av anläggningsdel. Mätning av nollpunktsspänningen sker 

endera via fasspänningarna med spänningstransformatorer Y-kopplade på primärsidan och 

öppet delta på sekundärsidan av transformatorn eller spänningen över 

nollpunktsmotståndet. Vid mätning med öppet delta fås tre gånger nollföljdsspänningen 

(3U0). Nollföljdsspänning är dock lägre än nollpunktsspänningen då spänningsfallet över 

transformatorns nollföljdsimpedans inte mäts med öppet delta, även nollföljdsspänningens 

fas påverkas av transformatorns nollföljdsimpedans. Med ökande jordfelsström ökar 

spänningsfallet och fasvridning över transformatorns nollföljdsimpedans. Spänningsfallet och 

fasvridningen kan leda till problem med att jordfelsskydden inte mäter rätt 

nollföljdsspänning och felfunktion kan uppstå. När nollföljdsspänning detekteras och 

överstiger inställt värde löser nollpunktspänningsskyddet. [2] 

 Riktade jordfelsskydd skall detektera och skydda för fel på utgående ledning från ställverket. 

Som beskrivits i avsnitt 3.3 sker vid jordfel urladdning av kapacitiva strömmar genom nätet 

till felstället, det innebär att ström vid jordfel kommer att passera genom de friska radialerna 

via ställverket till felet. Ström kommer således att detekteras av samtliga riktade skydd, men 

med olika amplitud och vinkel. Det är den aktiva strömmen som jordfelsskyddet detekterar. 

Med ett riktat jordfelsskydd behövs endast felande ledning frånkopplas och selektivitet för 

stationen uppnås. Till de riktade jordfelsskydden mäts summaström i varje utgående ledning, 

endera genom kabelströmstransformator eller via parallellkopplade strömtransformatorer 

på två eller tre faser beroende på mätmetod. Vid mätning med dessa metoder fås tre gånger 

nollföljdsströmmen 3I0 som uppkommer när summan av fasströmmarna inte är noll. För att 

skyddet skall skicka signal om frånkoppling krävs att följande villkor är uppfyllda: 

nollföljdström och nollföljdsspänning överstiger gränsvärdet, vinkeln för nollföljdsströmmen 
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avviker från nollföljdsspänningen mer än satt gränsvärde, felet ligger i framriktningen, samt 

att tidssteget i skyddet löpt ut. I Figur 2 visas inom vilket område ett riktat jordfelsskydd 

detekterar fel. En korrigeringsvinkel, beroende på nätets egenskaper, ställs in för att undvika 

att skyddet löser ut i fel riktning. Framriktning för skyddet är första och fjärde kvadranten i 

Figur 6. [3] [6] 

 

  

Figur 6 Riktade jordfelsskydds funktionsområde. ϕ är nollföljdsströmmens fasvinkel med nollpunktsspänningen 
som referens. I grått område är skyddet blockerat för utlösningssignal. [6] 

 

3.7. Utlokaliserade spolar 
Nollpunktsreaktorerna är inte ideala, dessa innehåller alltid en viss resistans som ger upphov till en 

aktiv förlusteffekt vid jordfel. Mätningar gjorda på utlokaliserade reaktorer visar att ett bidrag på ca 

1,5% av reaktorns märkström tillkommer som en aktiv strömkomponent vid jordfel [2]. Förhållandet 

R/X är ett mått på reaktorns godhet, mindre kvot, lägre resistans i förhållande till reaktans. 

Rekommendationer från EBR [5] gör gällande att R/X ej bör vara större än 2,5% och vara oberoende 

av spänningsvariationer i nätet för att inte ge för stort bidrag av aktiv jordfelsström. Som visas i Figur 

4 innehåller den aktiva strömmen ett bidrag från den utlokaliserade kompenseringen. 

  

U0 I0cos(ϕ) 

I0 

ϕ 

minsta 
ström 

framriktning backriktning 

korr. vinkel 
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4. Resultat 
I följande avsnitt beskrivs de parametrar som påverkar spänningar och strömmars amplitud och 

fasläge vid mätpunkterna till jordfelsskydden: 

4.1. Analysmodell för impedansjordat system med lokal kompensering 
Rapporten [7] utreder genom beräkningar utlokaliserade reaktorer och dess egenskapers inverkan på 

nollföljdsström och spänning på ett fiktivt kabelnät, 11kV omfattade en matande transformator och 

två utgående ledningar. Matematiska modeller för varje ingående komponent i nätet har tagits fram 

och beräkningarna är utförda i Matlab. Följande variationer av de parametrar i beräkningarna som 

antas påverka de nollföljdströmar och spänningar som jordfelsskydden mäter har gjorts: 

 Antalet utlokaliserade nollpunktsreaktorer. 

 Nollföljdsresistans för utlokaliserade nollpunktsreaktorer. 

 Nollföljdsreaktans för utlokaliserade nollpunktsreaktorer. 

 Vart felet inträffar. 

Det visas att när ett jordfel inträffar utefter en radial sjunker nollföljdsspänningen vid matande 

transformator som en funktion av ökande resistans i de utlokaliserade nollpunktsreaktorerna medan 

ökande reaktans för nollpunktsreaktorerna gör att nollföljdsspänningen ökar. Även antalet 

utlokaliserade nollpunktsreaktorer gör att nollföljdsspänningen minskar. Mindre betydelse har vart i 

nätet jordfelet inträffar, nollföljdsspänningen vid matade transformator förblir densamma. 

Slutsatserna som görs i rapporten är att vid införande av lokal kompensering måste hänsyn tas till att 

reaktorerna inte är ideala och dess bidrag av aktiv ström vid jordfel påverkar såväl nollföljdsspänning 

och ström som skydden mäter. För låg nollföljdsspänning kan leda till, beroende på skyddens 

inställning, att fel ej frånkopplas. Nollföljdsströmmen påverkas också med lokal kompensering 

beroende på nätets konfiguration. 

Konstaterande som gjorts utifrån indata till beräkningarna är att förhållandet mellan de 

utlokaliserade nollpunktsreaktorernas resistans och reaktans R/X som har används vid beräkningarna 

är ca 17,7% vilket är relativt högt mot de rekommendationer givna i avsnitt 3.7. En osäkerhetsfaktor 

som påverkar förhållandet R/X är att den endast är beräknad och inte uppmätt. 

4.2. Nätkonsekvenser vid kablifering av luftledningsnät 
I ett samarbete mellan Carl Bro AB och Vattenfall Power Consultant AB har utredningen: 

”Nätkonsekvenser vid kablifering av luftledningsnät” [2] gjorts. Delar av innehållet i utredningen 

berör utlokaliserade nollpunktsreaktorers inverkan på kapacitiva jordfelsströmmar och dess inverkan 

på möjligheten att detektera jordfel. Beräkningarna som studerats är utförda i PSCAD och visar det 

stationära förhållandet för bestående jordfel. 

I beräkningarna jämförs två olika fiktiva nät, driftspänningen 21,5 kV, med sex stycken radialer 

innehållande 176 km kabel och 17 km luftledning där den ena nätet endast har central 

nollpunktsutrustning och där det andra nätet även har utlokaliserad kompensering i form av 42 

stycken á 15 A nollpunktsreaktorer i underliggande distributionstransformatorer, storleken på den 

centrala kompenseringen minskas. I Appendix B, Figur 7 och Figur 8 visas konfigurationen för de olika 

näten. Vid stora jordfelsströmmar, orsakade av stora kabelnät, krävs en central Petersén-spole med 

hög märkström, vilket leder till ökat spänningsfall över matande transformatorns nollföljdsimpedans 

med följden att nollpunktsutrustningen inte ger önskad reaktiv ström, varvid nollpunktsspänningen 

sjunker. Även fasvridningen för nollpunktsspänningen ökar med ökande reaktorström. I de fall 

nollföljdsspänningen mäts med öppet delta leder detta till att jordfelsskydden mäter för låg 



  

13 
 

nollföljdsspänning med fel fasläge vilket kan resultera i utebliven detektering av jordfel. I rapporten 

görs beräkningar där det visas att vid jordfel på samlingsskenan i ett 24 kV nät sjunker önskad 

reaktorström vid ökande kompenseringsström på grund av spänningsfallet över transformatorns 

nollföljdsimpedans. En lösning som exemplifieras till detta är att använda transformatorer med 

utjämningslindning, ZNyn eller ZNzn som har lägre nollföljdsimpedans än transformatorer utan 

utjämningslindning och en bättre förmåga att hantera osymmetrier. Störst förbättring av 

spänningsfallet och fasvridning över matande transformators nollföljdsimpedans sker dock genom 

att minska storleken på den centrala kompenseringen genom att använda utlokaliserad 

kompensering. Detta gäller oavsett vart i nätet felet inträffar och vilken felresistansen är. De 

felresistanser som används vid beräkningarna är 0 kΩ, 3 kΩ och 5 kΩ. Med ökad nollföljdsspänning 

och mindre fasvridning vid matande transformator förbättras möjligheten för detektering av jordfel 

med NUS-skyddet. 

Som beskrivits i teoriavsnittet 3.5 visar beräkningarna att nollföljdsspänningen inte är lika i hela nätet 

då större mängd kabel införs i nät utan lokal kompensering. För nätmodellen utan lokal 

kompensering varierar nollföljdsspänningens amplitud vid samlingsskena stort, där 

spänningsmätning till skydden sker med öppet delta, beroende på vart felet inträffar och vilket 

övergångsmotstånd felet har. Vid jordfel på samlingsskena kan nollföljdsspänningen till och med 

överstiga nätets fasspänning. I nätmodellen med lokal kompensering ökar nollföljdsspänningen vid 

sammlingsskena, en förbättring av möjligheten till detektering av jordfel fås. 

Med minskad fasvridning av nollföljdsspänningen fås en spänning med korrekt vinkel som referens 

till de riktade jordfelsskydden som då får en säkrare funktion. Jämför Figur 7 och Figur 8 i Appendix B 

där nollpunktsspänningen ökar från 6,5∠16⁰ kV till 12∠0⁰ kV. Vidare visas i nätmodellen utan lokal 

kompensering att bidraget av jordfelsström, aktiv som kapacitiv, från friska radialer till felet är stort 

på grund av nätets kapacitiva koppling. Dessa stora strömmar, som matas ut mot felet passerar 

mätningarna för de riktade jordfelsskydden, gör att risk för felutlösning av skydd föreligger då vinkeln 

för strömmarna ligger inom gränsen för utlösning. I nätmodellen med lokal kompensering minskas 

bidraget av felström från de friska radialerna vilket således minkar risken för utlösning av frisk radial. 

Se resultat från beräkningarna i Figur 7 och Figur 8 i Appendix B där strömmarna som mäts av 

skydden i de utgående radialerna minskas avsevärt med lokal kompensering. 

Förhållandet mellan de utlokaliserade nollpunktsreaktorernas resistans och reaktans, R/X, som har 

används vid beräkningarna är ca 1,6% vilket är lägre än de rekommendationer som är givna i avsnitt 

3.7. Bidraget till aktiv jordfelsström från en av de 15 A utlokaliserade nollpunktsreaktorerna som 

används vid beräkningarna är således 0,24 A, vilket ger ett bidrag av aktiv jordfelsström om totalt 

cirka 10 A. Bidrag till den spänningssättande aktiva jordfelsströmmen kommer då till största del från 

resistanser i utlokaliserade och centrala spolar, nollpunktsmotståndet och transformatorns 

nollföljdsresistans samt felets övergångsresistans. 
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Genom utredningens beräkningar kan konstateras att vid införande av utlokaliserad kompensering i 

ett stort kabelnät fås följande effekter, oavsett felets ställe och övergångsmotstånd i felet. 

 Reaktorströmmen för central kompensering minskar. 

 Ökad nollföljdsspänning vid matande transformators nollpunkt. 

 Minskat spänningsfall och fasvridning av nollföljdsspänningen över matande transformators 

nollpunkt med anledning av minskad nollföljdsström. 

 Nollföljdsströmmen för ej felbehäftad radial minskar och fasvridningen mot 

nollpunktsspänningen ökar vilket leder till att risk för feldetektering med riktade skydd 

minskar. 

 Nollföljdsspänningen blir jämnare i hela nätet på grund av minskat spänningsfall över noll- 

och plusföljdsimpedanserna i nätet. 

 Minskad spänningssättande jordfelsström i felstället. 

 Minskad påverkan på aktiv nollföljdsström och nollföljdsspänning beroende av 

ledningslängder och antalet ledningar. 

 Ökat bidrag av aktiv spänningssättande jordfelsström från utlokaliserade reaktorer. 
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5. Slutsatser 
I nedan följande avsnitt beskrivs de slutsatser som dras utifrån litteraturstudien i avsnitt 4 samt 

förslag till fortsatt arbete inom området. 

5.1. Analys av resultat 
Slutsatser dragna ur [2] visar att införande av lokal kompensering förbättrar möjligheterna till att 

detektera jordfel i stora kabelnät och att större kabelnät kan byggas men ändå uppfylla 

elsäkerhetskraven i avsnitt 3.1. Detta åstadkoms genom att de utlokaliserade nollpunktsreaktorerna 

medför ett nät som är självkompenserande, kapacitiva jordfelsströmmarna behöver inte 

transporteras genom nätet och en mindre kompenseringsström i central reaktor är nödvändig. 

Fasvridningen av jordfelsströmmen minskas avsevärt på grund av minskad inverkan av nätets noll- 

och plusföljdsimpedanser. 

Utredningen i [7] visar att utlokaliserad kompensering påverkar nollföljdsspänningen vid matande 

transformator negativt, minskar vid ett jordfel, något som inte framkommit i [2] där det genom 

beräkningar påvisas att nollföljdspänningen vid matande transformator ökar med lokal 

kompensering. En anledning till detta är att förhållandet R/X är betydligt större än vad som 

rekommenderas i avsnitt 3.7, 17,7% mot 2,5%. Med högre resistans i de utlokaliserade reaktorerna 

kommer större del av spänningsfallet i nollföljdskretsen att ligga över de utlokaliserade reaktorerna 

än över nollpunktsmotståndet vid matande transformator, vilket måste tas i beaktning vid inställning 

av skydden. Även om reaktorerna i den utlokaliserade kompenseringen innehåller resistiva förluster 

uppnås bättre förmåga att detektera jordfel med lokal kompensering än utan lokal kompensering. 

Som framkom i [7] visas att nollföljdsspänningen ökar med ökande reaktans för de utlokaliserade 

reaktorerna. Orsaken till detta är att nätet blir bättre avstämt och nollföljdsspänningen ligger 

närmare resonanstoppen som beskrivs i avsnitt 3.3. Ökas reaktans ytterligare för de utlokaliserade 

spolarna passerar nätet resonanstoppen och nätet kommer att vara överkompenserat, 

nollföljdsspänningen minskar således. 

Beroende på vart nollföljdsspänningen mäts, med öppet delta eller över nollpunkten i matande 

transformator kan spänningen skilja i amplitud och fasläge orsakat av spänningsfallet över 

transformatorns nollföljdsimpedans vilket ger olika referensspänning till de riktade skydden samt för 

nollpunktsspänningsskyddets utlösningsspänning, vilket kan leda till felfunktion. Med utlokaliserad 

kompensering som minskar central kompenseringsström och/eller en transformator med låg 

nollföljdsimpedans minskas detta spänningsfall och fasvridning. 

Syftet med utlokaliserad kompensering är att begränsa den spänningssättande jordfelsströmmen 

men detta leder också till att nollföljdsströmmar och spänningar som skydden mäter påverkas. För 

att få en god förmåga att detektera jordfel krävs en väl definierad nollföljdsspänning och en given 

aktiv jordfelsström som kan mätas av skydden i matande station. Genom utlokaliserad kompensering 

minskar inte enbart den kapacitiva strömmen genom radialarna utan även den aktiva ström som 

fasvridningen av den kapacitiva strömmen ger bidrag till minskar. Från de utlokaliserade spolarna 

tillkommer en aktiv ström som adderas till den aktiva strömmen från central kompensering. Hänsyn 

till detta måste tas vid inställning av skydden för att undvika utebliven detektering av jordfel utefter 

en radial vilket kan leda till problem med elsäkerhetskraven eller att överliggande skydd, NUS, 

detekterar jordfelet innan det riktade skyddet och selektiviteten för anläggningen uteblir. 
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5.2. Vidare utredningar 
Eftersom de två utredningar som studerats visar olika resultat vid införande av utlokaliserad 

kompensering bör en simulering eller beräkningar göras likt de som är gjorda i [2] där de 

utlokaliserade nollpunktsreaktorernas nollföljdsresistans varieras. Detta för att utreda reaktorernas 

nollföljdsresistans och förhållande R/X inverkan på nollföljdsspänningen i ett mer komplext nät än 

det som är gjort i [7] där endast två radialer studerats.  
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Appendix A 
Tabell 1 Elektriska data för AXLJ-TT 6/10(12) kV (3-led) [8] 

 

Tabell 2 Elektriska data för AXLJ-TT 12/20(24) kV (3-led) [8] 

 

För luftledning kan det bidraget av kapacitiva jordfelsström approximeras enligt: [4] 

𝐼𝑐0 =
𝑈ℎ ∗ 𝑙

300
 

(5) 

Där Uh är nätets huvudspänning i kV och l är ledningslängden i km. För en 12 kV-ledning är det 

kapacitiva bidraget till jordfelsströmmen således 0,04 A/km. Motsvarande ström för en 24 kV-ledning 

är 0,08 A/km. 
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Appendix B 
Nedan visas simuleringsresultat hämtade ur [2] där nät med och utan lokal kompensering jämförs vid 

enfasigt jordfel längst ut på ledning 1. Streckad linje utgör luftledning och heldragen linje utgör kabel. 

Strömmarna vid utgående radial visar 3I0. 

 

Figur 7 Nät utan lokal kompensering. Nollpunktsspänningen är betydande lägre än fasspänningen och fasvriden. Höga 
strömmar i utgående ledningar. [2] 

 

Figur 8 Nät med lokal kompensering. Nollpunktsspänningen ökar och minskar i fasvridning. Strömmarna i utgående 
ledningar minskar. [2] 


