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Sammanfattning 
Att ersätta friledning med kabel i högspänningsnät innebär ett antal olika utmaningar som måste 

hanteras. Det dominerade teknikvalet för högspänning har av tradition varit friledning, som är en 

kostnadseffektiv och driftsäker metod för överföring av effekt. De senaste åren har stora delar av 

lokalnäten i Sverige kablifierats i ett syfte att öka leveranssäkerheten och minska vädrets påverkan. 

Men även om en ökad mängd kabel har fungerat bra i lokalnäten innebär längre avstånd och/eller 

högre spänningsnivåer andra konsekvenser som måste hanteras. 

Rapporten är uppdelad i två delar där det inledningsvis görs en övergripande beskrivning, baserat på 

litteraturstudier, av ett antal olika konsekvenser som uppkommer med högspänningskabel. En kraft-

ledning är alltid en del av ett större system och kan påverka nätet över stora geografiska områden, där 

både över- och underliggande nät kan känna av konsekvenserna. Två aspekter som kan kräva stor 

uppmärksamhet är produktionen av reaktiv effekt och en sänkning av resonansfrekvenserna i nätet på 

grund av den ökande mängden kapacitans som kablar bidrar med. Men det finns även flera 

konsekvenser som bör övervägas både vid drift och planering, så som resonanta överspänningar, 

kopplingstransienter och ferroresonans. Även om kablar har en hög tillförlitlighet innebär ett fel ofta 

att det är bestående skador som kräver reparation. Av denna anledning är det väsentligt att elnäts-

ägaren har beredskapsplaner och lager av reservdelar för att bibehålla leveranssäkerheten. 

Den andra delen av rapporten är en redovisning av simuleringar som har genomförts med hjälp av 

programmet MATLAB. En förenklad version av Umeå Energis 145 kV-nät har använts som modell där 

avsikten har varit att genom simulering uppskatta var i frekvensområdet som resonanserna befinner 

sig. Ett antal olika driftfall har presenterats och resultaten indikerar på att det uppstår två till tre olika 

resonansfrekvenser i frekvensområdet upp till 2 kHz. Beroende på vilka komponenter som är anslutna 

till nätet visar simuleringarna att resonansfrekvensen kan flyttas både upp och ner i frekvensområdet 

när det sker förändringar genom kopplingar i nätet. Generellt för de flesta driftfall som simulerats 

befinner sig första parallellresonansen vid 400 till 500 Hz och en eller två resonansfrekvenser uppstår 

i frekvensområdet 1,4 till 2 kHz. Störst påverkan får bortfall av samtliga anslutna produktionsenheter, 

där resonansfrekvensen infinner sig vid ca 200 Hz, vilket indikerar på att framför allt stora produktions-

enheter har en inverkan på nätets resonanser. 
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Abstract 
Replacing overhead lines with cable in high voltage networks presents several different challenges that 

need to be addressed. The predominant technology choice for high voltage has traditionally been 

overhead lines, which is a cost-effective and reliable method for transmission of power. In recent years, 

overhead lines have been replaced with cables in large parts of the distribution networks in Sweden 

to increase security of supply and reduce the impact of the weather. However, even if an increased 

amount of cable has worked well in the distribution networks, longer distances and/or higher voltage 

levels mean other consequences that need to be addressed. 

The report is divided into two parts where an overall description is initially made, based on literature 

studies, of several different consequences that arise with high voltage cable. A power line is always 

part of a larger system and can affect the network across large geographical areas, where both over- 

and underlying networks can feel the consequences. Two aspects that may require a lot of attention 

are the production of reactive power and the general reduction in resonance frequencies in the 

network due to the increasing amount of capacitance. However, there are several consequences that 

should be considered both in operation and planning, such as resonant overvoltage, coupling 

transients and ferroresonance. Although cables have a high reliability, a fault often means that it is a 

permanent damage that requires repair. For this reason, it is essential that the grid owner has 

contingency plans and stock of spare parts to maintain continuity of supply. 

The second part of the report is an accounting of simulations that have been carried out using the 

MATLAB program. A simplified version of Umeå Energi's 145 kV network has been used as a model 

where the intention has been to estimate by simulation in which the frequency range the resonances 

are located. Several different operating cases have been presented and the results indicate that two 

to three different resonance frequencies occur below 2 kHz. Depending on the components connected 

to the network, the resonance frequency can move both up and down. Generally, for most simulated 

operating cases, the first resonance frequency is at 400 to 500 Hz and one or two resonance 

frequencies occur in the frequency range 1.4 to 2 kHz. The greatest impact is the loss of all connected 

production units where the resonance frequency occurs at about 200 Hz, indicating that large 

production units in particular have an impact on the resonances of the network. 
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1 Terminologi 
 

AC ”Alternating current” (växelström) 

DC ”Direct current” (likström) 

EK-batteri  Kondensatorbatteri för effektkompensering 

Friledning  Upphängda ledningar i luften som är skilda från varandra 

med isolatorer i stolparna 

Högspänning   Spänningar över 100 kV 

Kabel  Markförlagd kabel 

Luftledning  Samlingsnamn för friledningar och kablar ovan jord som 

är fastsatt i stolpe 

Lågspänning Spänningar under 1 kV 

Mellanspänning Spänningar mellan 1 kV och 100 kV 

Mellantoner Övertoner som inte är heltalsmultiplar av grundtonen 

pu   Per unit 

Remanens  Kvarvarande magnetism när yttre magnetiska fältet 

avlägsnas 

Shuntreaktor  Reaktor som ansluts mellan faserna och jord för effekt-

kompensering genom konsumering av reaktiv effekt 

Supratoner Övertoner i frekvensområdet 2 kHz till 150 kHz 

Synkroniserad in-/urkoppling In-/urkoppling av respektive fas sker med 3,33 ms 

fördröjning 

QC   Kapacitiv reaktiv effekt (uttrycks med negativa värden) 

QL   Induktiv reaktiv effekt (uttrycks med positiva värden) 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 
Luftledning har genom historien varit det dominerade teknikvalet för högspänningsförbindelser. Det 

är en beprövad och kostnadseffektiv metod med hög tillgänglighet. Mängden markförlagd kabel 

(nedan kallad kabel) har ökat i låg- och mellanspänningsnäten som ett resultat av bland annat väder-

säkring för att öka driftsäkerheten. I takt med att städerna växer och förnybar elproduktion ansluts till 

regionnät kommer en ökad mängd kabel anslutas till högspänningsnäten. Även om en hög andel kabel 

i lokalnäten fungerar väl innebär kablifiering vid högspänning andra typer av utmaningar som kräver 

uppmärksamhet både vid planering och drift. 

Kabel och friledning skiljer sig åt när det gäller deras elektriska egenskaper och vid kablifiering kan 

detta få konsekvenser i form av till exempel en ökad mängd kapacitiv reaktiv effekt, förstärkning av 

övertoner, spänningshöjning och resonanta överspänningar. Elnätägaren har en skyldighet att se till 

att överföringen av el är av god kvalitet och en ökad mängd kabel kan medföra att detta kräver åtgärder 

för att bibehålla god kvalitet trots att lasternas emission inte förändrats. 

Tidigare examensarbete hos Umeå Energi Elnät AB (nedan kallad Umeå Energi) har konstaterat att det 

finns ett behov av kompensering av den kapacitiva reaktiva effekten och kablarna på 145 kV-nivån är 

en bidragande faktor till detta [1] [2] [3]. Det finns ett intresse att utreda vidare vad 145 kV-kablarna 

har för inverkan på nätet med fokus på var resonansfrekvenserna befinner sig i frekvensområdet och 

hur käll- och överföringsimpedanserna påverkas av resonanserna. 

 

2.2 Mål och omfattning 
Syftet med denna rapport är att skapa en grundläggande förståelse för de utmaningar som kan 

uppkomma när friledning på högspänningsnivå ersätts med markförlagd kabel. En allmän kartläggning 

av de aspekter som bör övervägas vid kablifiering, generellt för alla högspänningsnät, ska översiktligt 

presenteras.  

Målet med rapporten är att genom beräkning och simulering uppskatta kring vilken frekvens 

resonanser befinner sig i Umeå Energis 145 kV-nät. Simuleringen ska presentera olika driftläge för att 

illustrera hur dessa resonanser uppför sig när förutsättningarna ändras. 

Rapporten kommer att vara uppdelad i tre delar där det inledningsvis sker en teoretisk beskrivning av 

ett antal olika utmaningarna med kablifiering. Den andra delen av rapporten kommer att presentera 

resultaten från simuleringen av resonansfrekvenser för 145 kV-nätet och i den tredje och avslutande 

delen kommer det diskuteras vad resultatet innebär. 

 

2.2.1 Frågeställningar 
Följande frågeställningar kommer att besvaras: 

• Vilka utmaningar finns det med kabel i högspänningsnät? 

• Kan simulering visa om resonanser i Umeå Energis 145 kV-nät hamnar i ett frekvensområde 

som kräver vidare undersökning?  
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2.2.2 Avgränsningar 
Den ekonomiska aspekten av kablifiering kommer inte att tas upp i denna rapport utan fokus ligger på 

den tekniska delen med en fördjupning på resonanser. Simuleringen av resonanser är begränsad till 

att behandla 145 kV-nätet och underliggande nät är endast delvis modellerat.  

 

2.3 Metod 
Genom litteraturstudier har kunskap införskaffats om de utmaningar som finns med kabel på högre 

spänningsnivåer. Då det traditionellt har varit friledning som är förstahandsalternativ i Sverige för 

högspänningsledningar finns det begränsat med svensk litteratur som berör kablifiering på högre 

spänningsnivåer så majoriteten av referenserna kommer från rapporter av CIGRÉ1 och publicerade 

forskningsrapporter. För att få en uppfattning om reaktiv effekt och elkvalitet rörande Umeå Energis 

elnät har tidigare examensarbete studerats. Intervjuer med sakkunniga personer har gjorts som 

komplettering till litteraturstudierna. 

För att kunna göra en uppskattning om i vilket frekvensområde resonanser befinner sig i Umeå Energis 

145 kV-nät har programmet MATLAB använts. Beräkningarna är baserade på en beräkningsmetod som 

använder nodimpedans- och nodadmittansmatriser. Avsnitt 4.1 beskriver denna metod mer detaljerat 

och hur komponenterna i nätet modellerats. Nätdata har inhämtas från Umeå Energi och beräkningar 

har gjorts i Microsoft Excel där samtliga ingående värden har hänförts till 145 kV och sedan matats in i 

MATLAB. Resultaten presenteras i form av grafer där käll- och överföringsimpedanserna för noderna 

illustreras som en funktion av frekvensen. 

 

2.4 Resultat 
En allmän genomgång av de utmaningar som finns med kablifiering på högre spänningsnivåer visar att 

det finns flera olika konsekvenser som bör övervägas både vid planering och drift. Produktionen av 

reaktiv effekt och en allmän sänkning av resonansfrekvensen på grund av den ökade mängden 

kapacitans är två aspekter som bör övervägas. Men även resonanta överspänningar, kopplings-

transienter och ferroresonans bör ges uppmärksamhet då det kan få konsekvenser. Kablars längre 

reparationstid jämfört med friledning är en utmaning som elnätsägaren bör vara väl förberedd på. 

Simuleringen av resonansfrekvensen i MATLAB visar att för den förenklade versionen av Umeå Energis 

145 kV-nät befinner sig första parallellresonansen vid 400 till 500 Hz beroende på aktuellt driftläge. I 

frekvensområdet 1,4 till 2 kHz uppstår det ytterligare en eller två resonanser. Att det aktuella driftläget 

har en inverkan på nätets resonanser framgår av simuleringarna som visar att det kan ske en 

förflyttning både uppåt och nedåt i frekvensrummet. Bortfall av produktionsenheterna ger en markant 

sänkning av första parallellresonansen till ca 200 Hz. Ett hypotetiskt fall med dubblering av mängden 

kabel med motsvarande minskning av friledning i nätet skulle ge en resonansfrekvens på ca 360 Hz, 

medan om hela nätet bestod av enbart kabel blir resultatet strax under 300 Hz. 

 

 

  

 
1 ”International Council on Large Electric Systems”, är en internationell organisation för forskning och 
utveckling inom högsspänningssystem 
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3 Konsekvenser av kablifiering i högspänningsnät 
När det gäller konsekvenser av kablifiering på högre spänningsnivåer finns det ett antal olika aspekter 

som måste övervägas både vid design och drift. Vissa av dessa är mindre kritiska och kräver kanske 

bara mindre övervägande medan andra ger större påföljder och därmed får mer fokus. Varje nät är 

unikt och det är inte säkert att alla dessa konsekvenser av kablifiering får samma grad av prioritering i 

alla nät då nättopologin skiljer sig åt. I kommande avsnitt beskrivs enbart de konsekvenser som är 

direkt relaterade till kablifiering. Då gränsen mellan hög- och mellanspänning definitionsmässigt kan 

vara diffus bör det klargöras att i denna rapport avses spänningar över 100 kV som högspänning. 

 

3.1 Skillnad mellan friledning och kabel 
En ledning, oavsett om det är en friledning eller kabel, är en källa av resistans, serieinduktans och 

driftkapacitans. En friledning och kabel skiljer sig åt i uppbyggnad och därmed kommer även deras 

elektriska egenskaper att skilja sig åt. En friledning är enkel i sin konstruktion då det egentligen enbart 

är ledare som är upphängda i en stolpe och skiljs åt med isolatorer. En kabel däremot är betydligt mer 

komplicerad, även om det går att grovt förenkla den till två komponenter: en ledare och isolering. 

För kablar används vanligtvis ledare av koppar för mindre ledararea och aluminium när arean är över 

50 mm2 [4]. Koppar har lägre resistivitet än aluminium men är även tyngre och dyrare. På grund av 

aluminiumens sämre ledningsförmåga är det i regel så att ledararean måste ökas för att kunna belastas 

med samma mängd ström som en kopparledare [5]. Ledaren kan vara rund eller sektorformad och är 

ofta uppbyggd av flera trådar som tvinnas ihop. För mindre ledararea kan ledaren i stället vara helt 

solid. 

När det gäller ledarvalet för en friledning är det även här koppar för mindre area och aluminium för 

större, men för högspänningsledare används ofta stålaluminiumslinor (FeAl-linor). En FeAl-lina har en 

kärna av ståltrådar för hållfasthet och en yttre ring av aluminiumtrådar med god ledningsförmåga där 

överföringen av elektricitet sker. 

Isoleringen runt ledaren i moderna kablar är oftast tvärbunden polyeten2 men det förekommer även 

vätske- och gasisolerade kablar på högre spänningsnivåer. Äldre kablar som har oljeimpregnerat 

papper som isolering finns fortfarande i drift men dessa ersätts med PEX-kablar när deras livslängd är 

slut på grund av miljöskäl. Isoleringens uppgift är att förhindra att strömmen kan gå någon annan väg 

än genom ledaren. På grund av potentialskillnaden när kabeln är i drift kommer isoleringen utsättas 

för elektrisk stress som den måste kunna klara av att motstå.  

Kablar för högre spänningsnivåer har inre halvledande skikt mellan ledaren och isoleringen och ett 

yttre halvledande skikt mellan isoleringen och skärmen för att jämna ut det elektriska fältet mellan 

delarna och på så sätt undvika glimning3 som kan skada isoleringen.   

Huvuduppgiften för skärmen är att stoppa spridningen av det elektriska fältet men fungerar även som 

en ledare för ett antal olika strömmar som till exempel laddningström från isoleringen, inducerade 

strömmar från magnetiska fält och felströmmar. Skärmen har även en sekundär uppgift i att stoppa 

fukt från att komma in i isoleringen och orsaka vattenträd som har konsekvensen att isoleringen åldras 

snabbare och till slut kan resultera i en jordslutning [6]. 

 
2 PEX på svenska. XLPE på engelska 
3 Kallas även partiella urladdningar. ”Partial discharge” (PD) på engelska 
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Om kabeln ska användas som sjökabel eller vid behov av extra förstärkning kan en armering av stålband 

användas som skydd. Runt kabeln sitter sen en mantel av PVC, PE eller gummi som ska skydda kabeln 

mot omgivningen. I figur 1 går det att se en schematisk bild på kabels beståndsdelar. 

 

Figur 1 Tvärsnitt på en enledarkabel 

 

3.1.1 Resistans 
Resistansen påverkas av materialet i ledaren, dess area och längd. För att kunna beräkna resistansen 

för en ledning kan ekvation (1) användas där 𝜌 står för materials resistivitet, 𝐴 är ledarens area i mm2 

och 𝑙 är ledningens längd i meter.  

𝑅 =
𝜌

𝐴
× 𝑙      [Ω] (1) 

Men denna ekvation är baserad på ledarens resistivitet 𝜌 vid temperaturen 20 °C och det krävs en 

omräkning enligt ekvation (2) för att få rätt resistansvärde i ekvation (1) vid aktuell drifttemperatur då 

resistansen i en ledare är temperaturberoende. 𝑅20 är resistansen vid temperatur 20 °C, 𝛼20 är 

materialet temperaturkoefficient vid 20 °C och 𝑡 är den aktuella temperaturen. En PEX-kabel, som har 

en temperaturbegräsning på 90 °C i ledaren, kommer att ha 28 % högre resistans vid den temperaturen 

än vid 20 °C [4]. 

𝑅𝑡 = 𝑅20(1 + 𝛼20(𝑡 − 20))      [Ω] (2) 

Vid stora ledarareor (> 300 mm2) måste det även tas hänsyn till en antal faktorer som påverkar 

resistansen, det vill säga strömförträngningar i ledarna och en skenbar resistansökning på grund av 

skärm och armering i kabel [4]. Strömförträningar, eller skinneffekt4 som det även kallas, är ett 

fenomen som innebär att vid grövre ledarareor kommer strömtätheten i ledaren blir störst nära ytan 

på grund av ledarens inre magnetiska flöde. Konsekvensen av detta är att ledarens effektiva resistans 

ökar vid högre frekvenser. Närhetseffekten5, som orsakas av magnetfältet från strömmen genom en 

ledare, påverkar strömfördelningen i parallella ledare och leder även detta till en ökning av den 

effektiva resistansen. Både skinneffekten och närhetseffekten bidrar till ökade försluter.  

 
4 ”Skin effect” på engelska 
5 ”Proximity effect” på engelska 
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3.1.2 Induktans 
Induktansen hos en ledning är beroende av ledarens material, area, avstånd till andra ledare och 

längden på ledningen. Detta kan beräknas med hjälp av ekvation (3) där 𝜇0 står för permeabiliteten 

för luft, 𝜇𝑟 är permeabilitetstalet för ledarmaterialet (vilket är 1 för ett omagnetiskt material så som 

koppar och aluminium), 𝑑 är avståndet mellan ledare i meter, 𝑟 är ledarens radie i meter och 𝑙 är 

ledarens längd i meter.  

𝐿 =
𝜇0

2𝜋
× (

𝜇𝑟

4
+ ln

𝑑

𝑟
) × 𝑙      [H] (3) 

Ekvation (3) kan förenklas till ekvation (4) och gäller generellt både för friledning och kabel.  

𝐿 = 0,05 + 0,2 × ln (
𝑑

𝑟
)      [mH km⁄ ] (4) 

En kabel kan förläggas som en treledarkabel där alla tre fasledarna befinner sig i samma kabel med 

gemensam skärm eller som tre enledarkablar som läggs antingen i ett plan eller staplad i en triangel-

formation enligt figur 2. Om kablarna, eller friledningarna, läggs i ett plan behövs det räknas med det 

logaritmetriska medelavståndet för ledarna som är √2
3

× 𝑑 ≈ 1,26 × 𝑑 för att få ett korrekt värde på 

induktansen. Förläggningssätt i plan har bättre värmeavledning medan triangelform reducerar de 

cirkulerande strömmarna i skärmen som induceras av det magnetiska flödet. 

 

Figur 2 Olika typer av markkabel. A är en trefaskabel. B är tre enledarkablar i ett plan. C är tre enledarkablar i 
triangelform. 

Från ekvation (4) går det att konstatera att induktansen i en ledning ökar med avståndet 𝑑 mellan 

ledarna och minskar med ledarens radie 𝑟. Då en friledning har längre avstånd mellan fasledarna blir 

därmed induktansen högre jämfört med motsvarande kabel. Ett allmänt riktmärke är att friledning har 

ungefär 3 till 5 gånger högre induktans [7]. 

När en lednings induktans är känd kan den induktiva reaktansen beräknas enligt ekvation (5) där 𝜔 är 

vinkelhastigheten i radianer per sekund och 𝑓 är frekvensen i Hertz. 

𝑋𝐿 = 𝜔 × 𝐿 = 2𝜋𝑓 × 𝐿      [Ω] (5) 
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3.1.3 Kapacitans 
En isolerad ledare i närheten av jord kan elektriskt sätt betraktas som en kondensator och finns det 

dessutom en annan ledare i närheten skapas det även en kapacitans mellan dessa. Driftkapacitansen 

för en ledning är det resulterade värdet av dels kapacitansen mellan ledarna, dels av ledarnas 

kapacitans mot jord. För en enledarkabel eller en treledarkabel med enskilda skärm kring varje ledare 

och sen en gemensam skärm beräknas driftkapacitansen 𝐶𝐷 enligt ekvation (6) där 휀 är isoler-

materialets dielektriska konstant, 𝐷 är isoleringens diameter i meter och 𝑑 är ledarens diameter i 

meter inklusive alla ledande skikt [4]. 

𝐶𝐷 = 0,0556 ×
휀

ln (
𝐷
𝑑

)
      [μF km⁄ ] (6)

 

Då avståndet mellan ledarna och avståndet till jord är betydligt mindre för kablar jämfört med fri-

ledning och kabelisoleringen har högre dielektricitetstal än luft resulterar detta i att driftkapacitansen 

blir betydligt större för en kabel. Generellt kan denna skillnad vara 20 till 30 gånger högre för en kabel 

[7]. 

Den kapacitiva reaktansen beräknas enligt ekvation (7). 

𝑋𝐶 =
1

𝜔 × 𝐶𝐷
=

1

2𝜋𝑓 × 𝐶𝐷
      [Ω] (7) 

 

3.2 Belastningsförmåga och förluster 
För kablar är det temperaturen som sätter gränsen för dess belastningsförmåga eftersom det finns ett 

samband mellan temperatur och åldrandet av isoleringen i kabeln. För friledningar är det även 

temperaturen som indirekt påverkar belastningsförmågan men den avgörande faktorn är i stället ned-

hänget av ledningen. När metallen i en ledare utsätts för värme kommer den expandera vilket ökar 

nedhänget hos friledningen och kan resultera i ett överslag om den kommer för nära ett träd eller 

annan vegetation under friledningen. 

Temperaturen i kabeln påverkas av ett antal olika faktorer som kan grupperas i värmeutveckling i 

kabelns olika delar samt kabelns och omgivningens förmåga att avleda värme. Förluster i ledaren, 

isoleringen och skärmen är de största bidragen till värmeutveckling. Strömberoende resistiva förluster 

varierar med strömmen 𝐼 genom ledaren och kan beräknas med hjälp av ekvation (8). Tillsatsförluster 

i skärmen och armeringen kommer från cirkulerande strömmar och virvelströmmar [4] [5]. 

𝑃𝑓 = 3 × 𝑅 × 𝐼2      [W] (8) 

De dielektriska förlusterna i isoleringen är beroende av spänningen och isoleringens egenskaper och 

kan beräknas enligt ekvation (9). Tan 𝛿 som är den dielektriska förlustfaktorn är en materialegenskap 

och för en PEX-kabel är denna faktor lika med 1,0 x 10-3. 

𝑃𝑑 = 𝜔 × 𝑈𝑓
2 × 𝐶𝐷 × tan 𝛿       [W] (9) 

Förmågan att avleda värmen kallas värmeresistivitet6 och är ett mått på vilket motstånd något har mot 

flödet av värme. Markens värmeresistivitet är inte konstant utan beror på framför allt markens 

fuktighet som lokalt kan variera mycket. Vid hög värmealstring från kabeln finns det risk att jord-

massorna omkring kabeln torkar ut vilket höjer markens värmeresistivitet och försämrar dess värme-

 
6 Jämför med resistivitet för elektriska komponenter 
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avledningsförmåga. Detta får konsekvensen att kabeltemperaturen ökar och en ond cirkel som kallas 

termisk instabilitet börjar med snabbt ökande temperaturer. För att detta ska uppstå krävs en 

överbelastning av kabeln över en längre tidsperiod vid höga marktemperaturer [5].   

Den stora mängden av jordmassa omkring kabeln innebär en stor termisk kapacitet och förändringar i 

markens temperatur sker därmed relativt långsamt. Fördelen med detta är att en kabel generellt sätt 

kan överbelastas betydligt längre än motsvarande friledning. En studie från STRI och ABB visar att vid 

120 % överbelastning kommer en 130 kV friledning nå sitt gränsvärde för temperaturen redan efter ca 

15 minuter medan en 130 kV PEX-kabel klarar ca 18 timmar [8]. Omgivningstemperaturen har dock en 

stor påverkan på en frilednings belastningsförmåga som därmed varierar kraftigt mellan sommar och 

vinter. För en kabel har tidigare belastningshistorik betydelse för den aktuella belastningsförmågan 

eftersom kabelns och omgivningens tid för avsvalningen inte är lika snabb som för en friledning.  

 

3.3 Parallella ledningar 
Som tidigare konstaterat har en kabel lägre serieimpedans än en motsvarande friledning och detta kan 

ställa till problem i maskade nät. Att rakt av byta ut en av till exempel två parallella friledningar till 

markkabel kan medföra att effektflödet kan bli obalanserat i respektive ledning och även i värsta fall 

riskera att kabeln blir överbelastad. Detta är dock inget som är unikt för kabel utan samma problem 

existerar vid parallellkopplade friledningar eller parallellkopplade kablar där impedansen skiljer mellan 

ledningarna.  

 

3.4 Reaktiv effekt 
En stor påverkan som en kabel har i ett elnät, framför allt på högre spänningsnivåer, är den reaktiva 

effekten. En friledning kan anses vara induktiv och kommer framför allt att konsumera reaktiv effekt 

medan en kabel anses vara kapacitiv och kommer att producera reaktiv effekt. Den induktiva reaktiva 

effekten är beroende på ledningens induktiva reaktans och den aktuella strömmen enligt ekvation (10). 

Konsekvensen av detta är att den reaktiva effekten som ledningen konsumerar inte är konstant utan 

beror på belastningen.  

𝑄𝐿 = 3 × 𝑋𝐿 × 𝐼2      [VAr] (10) 

Den kapacitiva reaktiva effekten beräknas enligt ekvation (11) och är däremot relativt konstant oavsett 

belastning då spänningsnivån inte varierar allt för mycket.  

𝑄𝐶 = − 𝜔 × 𝐶𝐷 × 𝑈𝐻
2      [VAr] (11) 

En lednings totala bidrag till den reaktiva effekten är summan av den induktiva och kapacitiva reaktiva 

effekten enligt ekvation (12). Ekvationen förutsätter att den kapacitiva reaktiva effekten uttrycks med 

negativa tecken.  

𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝐿 + 𝑄𝐶       [VAr] (12) 

Av föregående resonemang framgår det att vid höga spänningsnivåer kommer en kabel bidra med en 

avsevärd mängd netto kapacitiv reaktiv effekt beroende på kabels längd. Figur 3 visar hur den totala 

resulterande reaktiva effekten för olika belastningar ser ut för en kabel avsedd för 145 kV. Oavsett 

belastning kommer kabeln att producera reaktiv effekt då värdet på Q är negativt från 0 till 100 %.  
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Figur 3 Resulterande reaktiv effekt per km för AXKJ 1000 145kV [9] 

Motsvarande diagram för en friledning går att se i figur 4. Här får ledningen en netto förbrukning av 

reaktiv effekt vid ca 10 % belastning. 

 

Figur 4 Resulterande reaktiv effekt per km för FeAl 774 145 kV [9] 

 

3.5 Kompensering av reaktiv effekt 
Att ersätta friledning med kabel på högre spänningsnivåer ger ett bidrag av kapacitiv reaktiv effekt som 

kan ha både för- och nackdelar. Lagom mängd kabel kan vara bra om det matchar nätets behov av 

reaktiv effekt då kabeln kan ersätta eventuella kondensatorbatterier för effektkompensering. Men till 

skillnad från kondensatorbatterier kan kabelns produktion av reaktiv effekt inte regleras då mängden 

driftkapacitans är linjärt proportionell mot kabelns längd och kvadratiskt proportionell mot spännings-

nivån vilket framgår av ekvation (11).  

I tidigare visad figur 3 går det att se att en kabel för 145 kV kommer att ha netto produktion av reaktiv 

effekt även vid 100 % belastning. Vid längre kablar eller stor andel kabel i nätet kommer det att krävas 
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kompensering av den reaktiva effekten av främst tre skäl: hålla spänningsnivån inom tillåtna gränser, 

maximera kapaciteten för överföring av aktiv effekt och minska förlusterna. 

Mängden reaktiv effekt i nätet påverkar spänningsnivån då för mycket induktiv reaktiv effekt (reaktiv 

effekt förbrukas) sänker spänningen och för mycket kapacitiv reaktiv effekt (reaktiv effekt produceras) 

ökar spänningen. Detta kan skapa problem i ett nät med långa kablar/stor andel kabel, framför allt vid 

låg last riskerar spänningen att öka så pass mycket att lindningskopplarna i transformatorerna når sitt 

ändläge och spänningen kan överskrida tillåten gräns. Ett sätt att uppskatta spänningsförändringen 

med avseende på den reaktiva effekten är att använda ekvation (13). Här är det viktigt att komma ihåg 

att kapacitiv reaktiv effekt vanligtvis betecknas med negativa värden. 

∆𝑈 = 𝑅 ×
𝑃

𝑈
+ 𝑋 ×

𝑄

𝑈
(13) 

Kapacitansen i en ledning kommer att ge upphov till en kontinuerlig ström som flödar genom 

driftkapacitansen och är oberoende av belastningen. Denna ström kallas kapacitiv tomgångsström och 

beräknas enligt ekvation (14). Driftkapacitansen ökar med längden på ledningen vilket medför att den 

kapacitiva tomgångströmmen också ökar. Konsekvensen av detta är att det kommer att finnas en 

kritisk gräns på längden av ledningen där hela kabelns tillåtna belastningsström upptas av den 

kapacitiva tomgångsströmmen och därmed kan ingen aktiv effekt längre överföras [7]. Kompensering 

av reaktiv effekt löser detta.  

𝐼𝐶 = 𝜔 × 𝐶𝐷 × 𝑈𝑓      [𝐴] (14) 

För att kompensera den kapacitiva reaktiva effekten används oftast shuntreaktorer som kan kopplas 

in antingen direkt på ledningen, på stationens samlingsskena eller på transformatorns tertiärlindning. 

En shuntreaktor liknar en krafttransformator i sin uppbyggnad med kärna, lindningar och är vätske- 

eller luftkyld. Det finns både fasta och reglerbara shuntreaktorer som innehåller lindningskopplare 

eller kraftelektronik [10]. Generellt sker 100 % kompensering av långa kablar för att minska dess 

påverkan på övriga nätet. 

 

3.6 ”Zero-missing” fenomen 
Vid kompensering av kapacitiv reaktiv effekt på framför allt långa högspänningskablar kan ett fenomen 

som kallas ”Zero-missing” inträffa vid spänningssättning av obelastad kabel [11]. Fenomenet kan 

inträffa när kabeln är mer än 50 % direktkompenserad och shuntreaktorn tillsammans med kabeln 

spänningssätts samtidigt.  

Det som händer är att den resulterande strömmen genom brytaren kommer att innehålla en av-

klingande DC-komponent och därmed finns risken att strömmen inte får en nollgenomgång under den 

första tiden efter inkoppling då detta kan ta uppemot ett par sekunder att dämpa. Skulle ett fel inträffa 

i samband med spänningssättning kan detta innebära att brytaren inte kan manövreras utan att riskera 

skada, om brytaren enbart kan bryta strömmen vid nollgenomgång [11].  

Ett översiktligt sätt att förklara ”Zero-missing” fenomenet är att skapa en ekvivalent RLC-krets enligt 

figur 5 där benet med R och L motsvarar shuntreaktorn och C motsvarar kabeln.  
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Figur 5 Förenklad ekvivalent krets av en direktkompenserad kabel 

En ideal induktor kommer att ha strömmen 90° efter spänningen och en ideal kondensator kommer 

att ha strömmen 90° före spänningen. Om reaktansen för kondensatorn och induktor (𝑋𝐶  och 𝑍𝐿) sätts 

till samma värde kommer strömmarna 𝐼𝐿 och 𝐼𝐶  ha samma amplitud och 180° fasopposition. Enligt 

Kirchhoffs strömlag och ekvation (15) kommer då dessa två strömmar att ta ut varandra. Strömmen 

från en induktor kommer dock innehålla en DC-komponent som bestäms av amplituden på spänningen 

vid inkoppling.  

𝐼𝐵𝑅 = 𝐼𝐿 + 𝐼𝐶 (15) 

Figur 6 visar en simulering av kretsen i figur 5 där den lila linjen är strömmen genom kondensatorn, 

orangea linje är strömmen genom induktorn och den svarta linjen är den resulterade strömmen genom 

brytaren. Brytaren sluter vid 20 ms vilket innebär att momentanvärdet på spänningen är 0 V. I grafen 

går det att se att strömmen genom brytaren består av en avklingande DC-komponent som tar flera 

perioder innan den når noll. Värdet på resistansen avgör dämpningen och därmed hur snabbt DC-

komponenten minskar. 

 

Figur 6 Simulering av strömmarna i kretsen från figur 5 

Skulle inkopplingen i det här fallet med en ekvivalent RLC-krets i stället ske vid spänningens 

momentana toppvärde, vilket innebär att inkopplingen därmed sker vid strömmens nollgenomgång, 

resulterar detta i att DC-komponenten blir 0 A och ”Zero-missing” fenomenet undviks men detta får 

dock andra konsekvenser i form av kopplingstransienter [11]. 
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3.7 Resonanser och resonansfrekvensen 
De flesta fysiska system innehåller någon form av självsvängning, även kallad egenfrekvens, och så är 

det även i ett elnät. För en elektrisk krets kommer denna självsvängning ifrån det oscillerade energi-

utbytet mellan det magnetiska fältet i induktanser och det elektriska fältet i kapacitanser. Skulle den 

elektriska kretsen bli utsatt för en yttre pådrivande källa vid frekvensen för systemets självsvängning 

kan resonans uppstå och en förstärkning sker. Denna frekvens där det kan uppstå en resonans kallas 

för resonansfrekvensen. 

Från ekvation (5) och (7) framgår att reaktansen är frekvensberoende då induktiv reaktans ökar linjärt 

med frekvensen och kapacitiv reaktans minskar omvänt proportionellt med frekvensen. För ett 

elektriskt system uppstår resonans vid den frekvens där den induktiva reaktansen 𝑋𝐿 har samma värde 

som den kapacitiva reaktansen 𝑋𝐶  och denna frekvens kan approximeras med hjälp av ekvation (16). 

Det bör noteras att denna ekvation är en metod för att uppskatta var resonansfrekvensen befinner sig 

men för studier i spridning av övertoner och andra resonansfenomen bör mer avancerade simulerings-

program användas [12]. 

𝑓𝑟 =
1

2𝜋√𝐿𝐶
(16) 

Det finns två typer av kretsar för resonansfrekvens: parallellresonans- och serieresonanskrets. Båda 

använder ekvation (16) för att uppskatta resonansfrekvensen, det vill säga båda kretsar uppnår 

resonans när 𝑋𝐿 är lika med 𝑋𝐶. För en serieresonanskrets är impedansen lägst vid resonansfrekvens 

och för parallellresonanskrets är det tvärtom, impedansen är som högst vid resonans. Det som skiljer 

dessa åt är om kretsen drivs av en yttre pådrivande källa i form av en ström- eller spänningskälla [13]. 

Figur 7 illustrerar förenklade ekvivalenta kretsar för parallell- och serieresonans. 

 

Figur 7 Parallellresonans- och serieresonanskrets 

I praktiken är det sällan som elnätet kommer att uppföra sig som en ideal parallell- eller serie-

resonanskrets utan är snarare en kombination av de båda vilket innebär att ström- eller 

spänningskällan kommer att avgöra hur impedansen vid resonansfrekvens ser ut [13]. En ökad mängd 

kabel på framför allt högre spänningsnivåer kommer att kraftigt öka mängden kapacitansen i nätet 

vilket får konsekvensen att resonansfrekvensen minskar. Kommande avsnitt kommer att beskriva hur 

resonanser påverkar nätet genom förstärkning av övertoner och olika tillfälliga överspänningar. 
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3.8 Förstärkning av övertoner 
Linjära laster, som glödlampor eller ett värmeelement, drar en sinusformad ström från nätets 

sinusformade spänningen. Men en olinjär last, som till exempel TV, datorer, frekvensstyrda motorer, 

nätaggregat för likströmsapparater och andra komponenter med kraftelektronik kommer i stället att 

dra en icke-sinusformad ström från nätet på grund av lasten inte använder hela sinusformen. 

Denna periodiska och icke-sinusformad vågform kan representeras av grundtonen och ett oändligt 

antal överlagrade sinusformade vågformer, så kallade övertoner, som tillsammans bildar den 

distorderade vågformen. Övertonerna är heltalsmultiplar av grundtonen där grundtonen (50 Hz) är 1:a 

tonen, 100 Hz är 2:a tonen, 150 Hz är 3:e tonen och så vidare. För frekvenser över 2 kHz och upp till 

150 kHz kallades dessa överlagade vågformer i stället för supratoner. Då modern kraftelektronik är 

baserad på helvågslikriktare som drar en ström från både den positiva och negativa delen av 

spänningens sinusvåg kommer det därmed till största del enbart finnas udda multiplar av ström-

övertoner [14]. 

Strömövertoner likställs med en strömkälla och vid spridning av dessa i nätet är det då, enligt tidigare 

beskrivning av resonansfrekvensen, alltså nätets parallellresonans som kommer att ha en inverkan. 

Spänningsövertoner skapas när en förvrängd ström passerar genom nätets linjära källimpedans och 

orsakar ett spänningsfall över impedansen för varje ton. Storleken på strömövertonerna och 

impedansen kommer att avgöra hur mycket distorsion spänningen får. För att få en uppfattning av 

storleken på spänningsövertonerna kan Ohms lag tillämpas enligt ekvation (17) där 𝑉ℎ, 𝑍ℎ  och 𝐼ℎ står 

för spänningen, impedansen och strömmen för övertonen med ordningsnummer ℎ.  

𝑉ℎ = 𝑍ℎ × 𝐼ℎ (17) 

Vid parallellresonans är impedansen som högst vilket får konsekvensen att även med en moderat 

storlek på strömövertonen kan spänningsövertonen blir stor. En sänkning av resonansfrekvensen på 

grund av ökad mängd kabel kan medföra att även om lasternas emission inte förändras kan gräns-

värdena för spänningsövertoner plötsligt överskridas vid inkoppling av kabel om resonansfrekvensen 

befinner sig vid ett frekvensområde där strömövertonerna är relativt höga, det vill säga de lägre 

ordningstalen av övertonerna. Att ha kunskap om nätets resonansfrekvens är med andra ord en viktig 

komponent i arbetet med elkvalitet.  

Ett konkret exempel på hur resonansfrekvensen kan förstärka övertonerna syns i figur 8 som visar 7:e 

ström- och spänningsövertonen i en industrianläggning med ett kondensatorbatteri för effekt-

kompensering. När EK-batteriet är inkopplad, låga värden på reaktiv effekt i översta grafen, sker en 

tydlig förstärkning av övertonerna [15].   
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Figur 8 Förstärkning av övertoner efter inkoppling av kondensatorbatteri [15] 

 

3.9 Tillfälliga överspänningar på grund av parallellresonans 
Om en transformator spänningssätts tillsammans med en kabel kan en resonant överspänning uppstå 

som kan hålla i sig i flera sekunder och ibland upp till flera minuter. Inkopplingsströmmen7 vid 

spänningssättning av en transformator innehåller mycket strömövertoner med höga magnituder, 

framför allt 2:a (100 Hz) och 3:e ton (150 Hz), när kärnan inledningsvis mättas. Dessa strömövertoner 

kommer att fungera som en strömkälla och om det finns en parallellresonans i närheten av dessa 

övertoner kommer en resonant överspänning skapas.  

För att minska risken för resonanta överspänningar vid transformatorinkoppling kan synkroniserad 

inkoppling användas då storleken på inkopplingsströmmen är beroende på tidpunkten för 

inkopplingen, eventuell kvarvarande remanens och transformatorns mättningsegenskaper [16]. Men 

vid ett fel i nätet kan resonanta överspänningar uppstå även om transformatorns brytare använder 

synkroniserad inkoppling. Under ett pågående fel kommer transformatorn i närheten känna av en 

spänningssänkning (”spänningsdipp”) och när sedan felet är åtgärdat kommer den plötsliga spännings-

ökningen innebära en situation som motsvarar en okontrollerad spänningssättning. Detta kan 

resultera i höga tillfälliga överspänningar om det finns resonans i närheten av de låga ordningstalen av 

övertoner och överspänningen kan uppnå högre amplituder än vid en normal spänningssättning [7]. 

Lastens dämpning har en inverkan på hur omfattande de resonanta överspänningar blir. Figur 9 visar 

två driftsituationer där inkoppling av en transformator sker med synkroniserad inkoppling och en 

kvarvarande remanens på 0,8 pu. I den övre grafen finns det laster anslutna och överspänningen blir 

marginell medan i den nedre grafen finns det inga laster och högsta överspänningen blir 1,4 pu [17].  

 
7 ”Inrush current” på engelska 
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Figur 9 Resonanta överspänningar när synkroniserad inkoppling används vid ansluten last (övre) och utan last 
(nedre) [17] 

 

3.10 Tillfälliga överspänningar på grund av serieresonans 
I avsnittet ovan beskrevs hur det kan uppstå resonanta överspänningar vid spänningssättning av en 

transformator på grund av inkopplingsströmmens höga nivåer av övertoner och en samverkan med 

parallellresonans. Det finns även situationer där det kan uppstå tillfälliga överspänningar till följd av 

serieresonans. Till exempel vid inkoppling av en kabel till en transformator kan detta skapa en 

serieresonanskrets med induktansen från transformator och kapacitans från kabel. Spännings-

distorsionerna från kopplingstransienterna i kabeln (se avsnitt 3.12) kommer att agera som en yttre 

pådrivande källa och orsaka höga tillfälliga överspänningar.  

 

3.11 Ferroresonans 
Ferroresonans kan förenklat beskrivas som ett fenomen som uppstår när en icke-linjär induktans, som 

till exempel en transformators ferromagnetiska kärna, skapar resonans med en kapacitans. Detta kan 

resultera i stora skador då det kan bli väldigt höga spänningsnivåer och/eller strömmar som varar 

länge. Till skillnad från ”vanlig” linjär resonans som uppstår vid endast den frekvens där den induktiva 

reaktansen är lika med den kapacitiva reaktansen är ferroresonans betydligt svårare att förutse då 

detta kan utlösas från olika typer av grundlägen och det finns flera faktorer som påverkar [18].  

Den icke-linjära induktansen i kärnan är inte bara beroende av frekvensen utan även av det magnetiska 

flödet som varierar med spänningen vilket får konsekvensen att det finns ingen definierbar frekvens 

där resonansen inträffar. Det behövs någon form av transient händelse som åsknedslag eller en 

kopplingsmanöver som till exempel spänningssättning av transformator för att utlösa fenomenet [19]. 

Transformatorer som är lågt belastade är särskilt utsatta för ferroresonans då det inte finns mycket 

dämpning. Spänningstransformatorer är en typisk kandidat för detta men det kan även inträffa i en 

krafttransformator. Det är dock inte så stor sannolikhet att framkalla ferroresonans när transformatorn 

och kabeln är i normal drift. Däremot kan detta inträffa vid en isolerad spänningssättning av en 

transformator och en lång kabel. Eller vid ett fel där brytaren (eller säkring) enbart öppnar en fas 
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medan övriga är slutna vilket leder till i att hela transformatorn ändå spänningssätts genom ömsesidig 

induktans mellan faserna och höga spänningsnivåer uppstår [7].  

 

3.12 Kopplingstransient vid inkoppling av kabel 
En transient är en snabb och mycket kortvarig händelse som ofta är över på mindre än en period och 

uppstår vid plötsliga förändringar i elektriska kretsar som till exempel åsknedslag, nät- och 

lastkopplingar eller inkoppling av kapacitiva komponenter. Något förenklat kan det beskrivas som en 

kaotisk eller obalanserad övergång från ett stationärt tillstånd till ett annat [20]. En transient kan vara 

i form av en kortvarig icke-oscillerande ström-/spänningsspik eller kortvarig oscillerande överlagrad 

ström-/spänningsförlopp som snabbt klingar av på grund av dämpning [21]. Figur 10 illustrerar 

utseendet på en spänningsspik respektive en oscillerande spänningstransient.  

 

Figur 10 Spänningsspik och en oscillerande spänningstransient [22] 

En kabel kan jämföras med en kondensator och likt vid inkoppling av ett kondensatorbatteri kan det 

uppstå en kopplingstransient vid spänningssättning som beror på när inkopplingen sker med avseende 

på spänningens amplitud. Om inkoppling sker när momentanvärdet på spänningen är 0 V fås det 

minsta toppvärdet på spänningstransienten men sker inkopplingen vid spänningens toppvärde blir 

toppvärdet teoretiskt maximal. Kopplingstransienten för en kabel kommer dock inte att bli lika kraftig 

som för ett kondensatorbatteri eftersom kapacitansen är distribuerad längs ledningen och bidrar till 

dämpning [7].  

Frekvensen på oscillationen i en transient kommer inte vara densamma som kraftsystemets frekvens 

(50 Hz) utan kommer att vara en högfrekvent svängning som är överlagrad på grundfrekvensen och är 

baserad på energiutbytet mellan de kapacitiva och induktiva delarna av kabeln. Maxvärdet för 

transienten uppnås normalt inom de första svängningarna och hålls inom 2 pu (nominell spänning är 

1 pu) men ofta betydligt lägre på grund av dämpning [23]. Nätets styrka, kortslutningseffekten, 

kommer att påverka kopplingstransientens toppvärde och hur länge transienten håller i sig. Ett svagare 

nät kommer att få en lägre frekvens på transientens oscillation vilket resulterar i högre överspänning 

som varar längre på grund av mindre dämpning.  

Att spänningssätta två parallella kablar är väldigt likt att koppla två parallella kondensatorbatterier. 

När ett kondensatorbatteri kopplas in samtidigt som det redan finns ett annat inkopplat kommer 

inkopplingsströmmen innehålla högre frekvens och amplitud än när det första kondensatorbatteriet 
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kopplas in. Detta kan innebära en överspänning på 2 till 4 pu. Då en kabel har distribuerad kapacitans 

kommer spänningssättningen av parallella kablar inte resultera i lika hög inkopplingsström som för ett 

kondensatorbatteri. Detta bör ändå tas hänsyn till vid planering då brytare kan ta skada av detta om 

den ej är dimensionerad för att hantera amplituden och frekvensen på inkopplingsströmmen [11]. 

 

3.13 Kombinerad ledning och kopplingstransient 
En kombinerad ledning8 kan ha flera betydelser men i det här fallet handlar det om när en ledning 

mellan två samlingsskenor består av både en friledning och kabel.  

Transienter förklaras ofta med hjälp av vågteori/ledningsteori för att förstå hur spänning- och 

strömvågar fortplantar sig i ledningen. När en elektromagnetisk våg breder ut sig i en ledning kommer 

vågen mötas av en impedans som kallas vågimpedans9 eller karakteristiska impedansen 𝑍0. Denna 

impedans kan ses som en ”initialimpedans” som vågen känner av inledningsvis och är inte detsamma 

som ledningens impedans mellan ledningsändarna. Den går inte att mäta på ett enkelt sätt men kan 

uppskattas enligt ekvation (18), dock för avancerade komponenter så som transformatorer krävs mer 

komplicerad beräkning [24]. 

𝑍0 = √
𝐿

𝐶
      [Ω] (18) 

Skillnaden i induktans och kapacitans för en friledning och en kabel innebär att vågimpedansen enligt 

ekvation (18) är ungefär 10 gånger lägre för en kabel. Typiska värden för en kabel är mindre än 40 Ω 

och 300 till 400 Ω för en friledning. När vågen möter en förändring av vågimpedansen, som kan vara 

en kabelskarv eller en övergång till friledning, kommer en del av vågen fortsätta vidare som en 

transmitterad våg och en del reflekteras tillbaka. Hur fördelning av detta blir beror på skillnaden i den 

nya vågimpedansen som vågen möter [25]. 

Med hjälp av vågimpedansen kan en reflektions- och en transmissionskoefficient beräknas för att få 

en uppfattning på hur spänningsvågarna ser ut. I ekvation (19) kan reflektionskoefficienten 𝛼 beräknas 

med hjälp av 𝑍𝐴 som är vågimpedansen före övergången och 𝑍𝐵 är vågimpedansen efter.   

𝛼 =
𝑍𝐵 − 𝑍𝐴

𝑍𝐴 + 𝑍𝐵

(19) 

Ekvation (20) används för att beräkna transmissionskoefficienten 𝛽. 

𝛽 =
2 × 𝑍𝐵

𝑍𝐴 + 𝑍𝐵

(20) 

Om spänningsvågen går från en kabel till en friledning kommer den möta ett större motstånd och 

transmissionsvågen, det vill säga den våg som fortsätter framåt, kommer att förstärkas. Om man gör 

antagandet att kabeln och friledningen har en vågimpedans på 40 respektive 400 Ω kommer 

spänningsvågen förstärkas teoretiskt med en faktor på ca 1,818 enligt ekvation (20).  

Den reflekterande vågen kommer att vara överlagrad på den inkommande vågen, så beroende på 

reflektionsfaktorn kommer den resulterande inkommande vågen öka eller minska. Om man gör 

antagandet om en förlustfri ledning innebär en minskning/ökning av spänningen samma motriktad 

 
8 Benämns ibland ”Hybrid line” på engelska 
9 ”Surge impedance” på engelska 
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förändring av strömmen då energibalans måste råda. Den elektromagnetiska vågen kommer att 

fortsätta att reflekteras/transmitteras vid varje förändring av vågimpedansen och kommer till slut 

konvergera mot samma amplitud över hela ledningen. Om spänningsvågen i stället utgår från en 

friledning och fortsätter in i en kabel kommer den transmitterande vågen inledningsvis minskas. 

Ovanstående förklaring av vågteorin stämmer bra överens om vågen är likspänning men om vågen är 

växelspänning blir förklaringsmodellen betydligt mer komplicerad och framför allt vid väldigt höga 

frekvenser. På grund av skillnaden i vågimpedans mellan en kabel och friledning kommer vågen 

fortplanta sig med olika hastigheter. Resultatet av detta innebär att vågen kommer att uppleva flera 

reflektioner och transmissioner som tillsammans kommer att öka amplituden på spänningen. Generellt 

kommer en kopplingstransient för en kombinerad ledning innebär högre spänningar än en ledning med 

enbart kabel eller friledning. Hur kablarnas skärmar är kopplade (se avsnitt 3.18) kommer även att 

påverka hur kraftig kopplingstransienten blir. 

 

3.14 Urladdning av spänningssatt kabel 
En kabel som har varit spänningssatt kommer att innehålla upplagrad energi som behöver laddas ur 

när kabeln kopplas från. Kapacitansen i kabeln kombinerat med den relativt låga resistansen innebär 

att det kan ta ett par sekunder innan kabeln har tömts på sin energi genom resistiva förluster i 

resistansen. Figur 11 visar spänningen i en seriekopplad RLC-krets där brytaren öppnas efter 105 ms. 

Energin som finns i kapacitansen vid bryttillfället dämpas via resistansen och spänningen på RC-sidan 

av brytaren blir en avklingande DC-komponent.    

 

Figur 11 Urladdning av en RLC-krets 

Vid kompensering av en kabel med en shuntreaktor kommer urladdningen av kabeln inte längre vara 

en avklingande DC-komponent utan en oscillerande AC-komponent. Induktansen i reaktorn 

tillsammans med kapacitansen i kabeln kommer att skapa en resonansfrekvens enligt ekvation (16). 

För att ge exempel på hur urladdningen av en kabel med ansluten shuntreaktor ser ut modellerades 

en krets med en resistans och induktans som ligger parallellt med en kapacitans. Efter 105 ms öppnar 

brytaren och utseendet på den oscillerande AC-komponenten går att se i figur 12. 
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Figur 12 Urladdning av RL parallellt med C 

Varken urkoppling av en enskild kabel eller urkoppling av en kabel tillsammans med en shuntreaktor 

kommer innebär att det blir någon överspänning. Om synkroniserad urkoppling sker när det finns en 

ansluten shuntreaktor kan en liten överspänning förekomma på grund av ömsesidig koppling mellan 

faserna i reaktor men generellt ger detta inga problem då dämpningen sker direkt vid urkoppling [11].  

 

3.15 Återtändning 
Normalt bryts strömmen vid nollgenomgången vilket innebär att spänningen över en ideal 

kondensator då är som högst vid bryttillfället. En kabel, som kan jämställas med en kondensator, tar 

som tidigare konstaterat i avsnitt 3.14 ett par sekunder för att urladdas och därmed går det att göra 

antagandet att spänningen i kabeln är konstant 1 pu första tiden efter brytningen. Efter en halv period 

(10 ms) har spänningen på nätsidan, som fortfarande är en sinuskurva, gått från ett toppvärde till nästa 

vilket medför att potentialskillnaden över brytaren blir 2 pu. Denna spänning över brytaren kallas för 

transient återvändande spänning10. Figur 13 illustrerar hur spänningarna ser ut vid urkoppling av en 

ren kapacitiv krets. Detta är dock en förenklad bild på spänningarna vid urkopplingen, i verkligheten är 

det många olika faktorer som påverkar spänningarnas utseende. 

 

Figur 13 Urkoppling av en kapacitiv krets 

Om den transienta återvändande spänningen över brytaren överstiger spänningshållfastheten mellan 

kontakterna, som ökar linjärt med tiden efter brytning, kan en återtändning ske genom att en ny 

ljusbåge uppstår över brytarens kontakter. En kopplingstransient, som är proportionell till den 

transienta återvändande spänningen, uppstår när strömmen åter flödar genom brytaren och potential-

 
10 ”Transient recovery voltage” (TRV) på engelska 
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skillnaden mellan de olika sidorna utjämnas. I engelskspråkig litteratur görs det skillnad på när denna 

återtändning sker, om återtändningen sker inom första fjärdedelen av perioden kallas detta 

”reignition” och om det sker senare används benämningen ”restrike” [11].  

Om brytaren lyckas släcka den ljusbåge som uppstår vid återtändningen kommer det uppstå en ny 

”tävling” mellan brytarens spänningshållfasthet och den återvändande spänningen som kan resultera 

i ny återtändning, så kallad multipel återtändning. Detta kan upprepas fler gånger till dess att brytaren 

klarar av att stå emot den återvändande spänningen. Multipla återtändningar kan leda till en 

spänningseskalering med omfattande skador som följd.  

I avsnitt 3.14 konstaterades det att vid urkoppling av en kompenserad kabel kommer urladdningen av 

den upplagrade energin ske som en avklingande sinuskurva med en resonansfrekvens som beror på 

värdena på induktansen och kapacitansen. Frekvensen på de två sidorna av brytaren kommer att vara 

olika och därmed kommer inte den maximala återvändande spänningen inträffa efter en halv period 

utan troligtvis senare. Att längre tid hinner gå innan den återvändande spänningen når sitt toppvärde 

innebär att brytaren får möjligheten att bygga upp spänningshållfastheten och därmed minskar risken 

för att en återtändning sker [11]. 

När en ledning består av en kombination av friledning och kabel kan den resulterande överspänningen 

vid återtändning bli högre än för en motsvarande kabel eller friledning. Anledningen till detta är den 

reflekterande och transmitterande vågen som uppstår när ledningen har olika vågimpedanser.   

 

3.16 Självmagnetisering av synkrongeneratorer 
Om en synkrongenerator utsätts för en tillräckligt stor kapacitiv last kan självmagnetisering uppstå och 

resultera i höga spänningar som kan orsaka stora skador. Detta kan inträffa vid svaga nät, som till 

exempel dödnätsstart, eller vid långa och lågt belastade ledningar då det är för lite shunt-

kompensering av reaktiv effekt [26]. Vid normal drift med stora maskade nät är detta ingen risk. 

En grundförutsättning för att självmagnetiseringen ska inträffa är att generatorns interna synkrona 

reaktans är högre än den externa reaktansen och en lång kabel som är kopplad i serie till en synkron-

generator via en transformator uppfyller denna förutsättning [7].  

 

3.17 Kabelfel och fellokalisering 
Friledningar har ofta övergående fel, som till exempel överslag vid blixtnedslag, vilket innebär att 

automatisk återinkoppling kan användas för att minska driftstörningen. En kabel däremot har oftare 

kvarstående fel som innebär att kabeln måste tas ur drift för felsökning. Vid en kombinerad ledning 

kan automatisk återinkoppling användas om skydden har möjlighet att detektera om felet var i 

sektionen med friledning [27]. 

Det vanligaste förekommande felet på en högspänningskabel är isolationsfel på grund av åldring. 

Isoleringen åldras naturligt och har en begränsad livslängd då isolationsegenskaperna försämras över 

tid. Den termiska påfrestningen, som beskrivs i avsnitt 3.2, är huvudorsaken till en ökad åldringen och 

kan kraftigt förkorta kabels livslängd. Grävskador är mindre vanligt på högspänningskablar då dessa 

ofta grävs ner djupare än låg- och mellanspänningskablar och därmed minskar risken att kabeln 

oavsiktligt grävs av.  

Genom åren har tillverkningsprocesserna för PEX-kablar förbättrats och dagens moderna kablar har 

hög renhet i isoleringen och jämnare gränssnitt för att minska risken att vattenträd och glimning 
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uppstår. Vattenträd är ett fenomen som kan uppstå vid håligheter i isoleringen där fukt i kombination 

med det elektriska fältet skapar trädliknande mönster som växer med tiden och kan till slut nå ledaren 

som då förbinds med skärmen. Glimning, eller partiell urladdning, är små elektriska urladdningar som 

sker i hålrum och kan leda till en ökad åldring av isoleringen. Kabelavslut och skarvar är särskilt utsatta 

då inkorrekt installation och materialdefekter snabbt kan orsaka kabelfel efter idrifttagning [28]. För 

att minska risken för kabelfel görs omfattande tester i tillverkningsfabriken11 och sedan mantel-

provning efter markförläggning för att utesluta installationsfel [4]. 

Kabelavsluten och skarvar i högspänningskablar designas för att ge en jämn fördelning av det elektriska 

fältet och därmed minska stressen på isolermaterialet. Fältstyrningen kan uppnås med hjälp av 

geometrisk fältstyrning eller den enklare och billigare metoden med fältstyrningsmassa. Detta 

fungerar väl för frekvenser runt nätfrekvensen (50 Hz) men vid högre frekvenser i supratonsområdet 

blir det elektriska fältet distorderat och orsakar accelererad åldring av den resistiva fältstyrnings-

massan som kan gå sönder och resultera i kabelfel. I en rapport från Energiforsk diskuteras hur den 

ökade mängden vindkraftparker, solcellsparker och elbilsladdare i näten kan medföra en ökad 

emission av supratoner och att det finns en risk att detta har en negativ påverkan på kabelavslut med 

resistiv fältstyrning [29].  

För att hitta ett kabelfel görs först en grovlokalisering av felet med till exempel pulsekometri (TDR12) 

som innebär att en puls skickas in i kabeln och denna reflekteras tillbaka till sändarenheten när 

pulsvågen möter en förändring i vågimpedansen. Utseende på den reflekterande vågen kan sen avgöra 

vilken typ av fel det är. Om kabelns löphastighet 𝑣 är känd kan uppmätning av tiden för reflektion ge 

avstånd till felet enligt ekvation (21), där 𝑥 är avståndet till felet och 𝑡 är tiden från utsändning av 

pulsen till retur [21]. 

𝑥 = 𝑣 ×
𝑡

2
(21) 

Efter att grovlokaliseringen är gjord och kabelfelet hittat inom några meter, görs en finlokalisering med 

hjälp av stötgenerator eller tongenerator och markmikrofon. Felstället kan fastställas inom ett par 

decimeter och reparation kan påbörjas.  

Reparationstiden för en kabel är betydligt längre än för en friledning där ofta fellokalisering och 

reparation kan göras inom ett tiotal timmar. Det är av förklarliga skäl betydligt mer tidskrävande att 

lokalisera ett fel på en kabel, gräva upp kabeln och skapa en ren och torr miljö där reparationen kan 

genomföras. Elnätsföretaget har inte alltid egen kompetens för att utföra reparation vilket kan öka 

tiden då kabeln är ur drift. Reparationen innebär även att kabeln får nya skarvar som kan bli möjliga 

felkällor i framtiden. 

Valet av brytare för ledningar med kabel är viktigt av flera skäl. För att minska risken för att 

återtändning (se avsnitt 3.15) sker bör brytare av klass C2 användas som har mycket låg sannolikhet 

för återtändning [30]. En luftledning har induktiva felströmmar men då kablar införs i nätet kan 

felströmmen i stället bli kapacitiv och det är viktigt att verifiera att brytaren klarar av dessa strömmar 

samt att skyddssystemen kan detektera felen [25]. 

 

  

 
11 Benämns ofta FAT (“Factory Acceptance Test”) 
12 ”Time Domain Reflectometry” på engelska 
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3.18 Jordning av kabel 
Växelströmmen i en enledarkabel kommer att ge upphov till en inducerad spänning i den metalliska 

skärmen som måste hanteras med jordning. Det finns ett par olika sätt att jorda kablar för att minska 

denna inducerade spänning och reducera de cirkulerade strömmarna i skärmen. Beroende på bland 

annat kabelns längd kan öppen skärm, stängd skärm eller korskopplad skärm användas. Samtliga 

metoder har sina för- och nackdelar och valet av metod för koppling av kabelns skärm beror på de 

individuella förutsättningarna för kabelsträckan och kan bli en kompromiss av tekniska och 

ekonomiska aspekter.  

Vid korta ledningar kan jordningstekniken öppen skärm användas som innebär att kabelns tre skärmar 

från enledarkablarna endast jordas i en ände vilket går att se i figur 14. Fördelen med detta är att de 

cirkulerande strömmarna i skärmen får ingen sluten krets att färdas i och förlusterna minskas. Det 

kommer dock att induceras en spänning i skärmen som är direkt proportionell med kabels längd och 

strömstyrkan vilket innebär att det krävs överspännings- och beröringsskydd i den ojordade änden. 

Korta kablar eller väldigt låg belastningsström kan hålla den inducerade spänningen inom tillåtna 

gränser men en hög felström kan resultera i överslag [31].  

 

Figur 14 Öppen skärm 

För lite längre kablar kan metoden stängd skärm, som illustreras i figur 15, används där skärmarna från 

de tre enledarkablarna är förbundna med varandra och jord på varje ände av ledningen. Det är 

förekommande att en jordledare13 läggs parallellt med ledning och jordtagen kopplas ihop. Stängd 

skärm innebär att det kommer att uppstå cirkulerande strömmar i skärmen som ger upphov till 

förluster och värmealstring men teoretiskt ingen potentialskillnad mellan kabeländarna. Den ökade 

värmen har en negativ påverkan på kabelns belastningsförmåga. Som tidigare nämnts i avsnitt 3.1 

reduceras de cirkulerande strömmarna om kablarna förläggs i triangelform.  

 

Figur 15 Stängd skärm 

 
13 Oisolerad ledare 
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Långa ledningar kan kräva en mer avancerad lösning där skärmarna korskopplas på flera ställen längs 

ledningen för att i princip helt eliminera de cirkulerande strömmarna i skärmarna vid symmetrisk 

belastning. Ledningen sektioneras upp i olika större delar som i sin tur sektioneras i tre mindre delar, 

som kan vara från ett par hundra meter upp till 2 km långa, där skärmarna korskopplas [32]. Varje 

större sektion är sedan jordad. Då det kan bli en potentialskillnad vid länkboxarna där korskopplingen 

sker kan överspänningsskydd krävas. Vid en väldigt lång ledning, eller parallella ledningar, kan även 

fasledarna skruvas samtidigt som skärmarna för att undvika fasobalans. Figur 16 visar en större sektion 

som är uppdelad i tre mindre delar och i detta fall är enbart skärmarna korskopplade och ingen 

skruvning av fasledarna. 

 

Figur 16 Korskopplad skärm 

Korskopplingarna innebär att den elektromagnetiska vågen vid ett transient tillstånd kommer att 

reflekteras och transmitteras flera gånger på grund av en markant förändring av vågimpedansen. 

Konsekvensen av detta blir att den transienta överspänningen blir högre för en kabel med korskopplad 

skärm än för en kabel med stängd skärm. Vid analys av transienter i kabelsystem är det viktigt att 

skärmkoppling modelleras korrekt då den kan ha en påverkan på resultatet [11] [32].  
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4 Resonanser i Umeå Energis 145 kV-nät 

4.1 Beskrivning av MATLAB-kod 
Simulering av resonansfrekvensen och impedans som en funktion av frekvensen har gjorts i 

programmet MATLAB och är baserad på en metod som använder nodimpedans- och nodadmittans-

matrisen. Varje samlingsskena i nätet motsvarar en nod och värdena för resistans, induktans och 

kapacitans matas in i koden för respektive sträcka. Ledningarna modelleras enligt Pi-modellen (se figur 

17) där resistansen och induktansen ligger i serie och driftkapacitansen läggs parallellt mot en referens-

nod som motsvarar jord.  

 

Figur 17 Pi-modellen av en ledning 

Laster, generatorer, EK-batteri och kabel i underliggande nät modelleras som parallella mot jord enligt 

figur 18. Transformatorernas resistans och induktans läggs i serie och fungerar som en koppling mellan 

noderna i 145 kV-nätet och underliggande nät. För generatorerna har deras subtransienta reaktans 

använts då denna är mest lämplig för övertonsstudier.  

 

Figur 18 Modellering av laster, generatorer, EK-batterier och kabel i underliggande nät samt transformatorer 

Baserad på antalet noder i nätmodellen skapas en matris med nollor som har storleken 𝑛 × 𝑛, där 𝑛 är 

antalet noder. Impedansen för varje gren, som kan vara impedansen mellan två noder eller mellan en 

nod och 0, beräknas som en funktion av frekvensen och inverteras till admittans enligt ekvation (22). 

Dessa admittanser för respektive gren kommer att adderas till de diagonala elementen i matrisen och 

subtraheras från de icke-diagonala. Resultatet blir en nodadmittansmatris. För varje frekvensvärde 

inverteras nodadmittansmatrisen till en nodimpedansmatris och utvalda element av matrisen plottas 

som en funktion av frekvensen. 

𝑌𝑔𝑟𝑒𝑛 =
1

𝑍𝑔𝑟𝑒𝑛

(22) 
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Resonansfrekvenserna kommer att presenteras baserad på två olika impedanser. Källimpedansen 

definieras som impedansen mellan spänningskällan och en punkt i nätet, som avgör hur stor spännings-

förändring det blir i förhållande till en ändring av strömmen i punkten. 

Överföringsimpedansen14 är impedansen mellan två punkter i ett elnät och avgör hur mycket en ström 

i en punkt i nätet påverkar spänningen hos den andra punkten i nätet. Denna ekvivalenta impedans 

mellan de två punkterna representerar alla parallella vägar mellan punkterna. I denna simulering av 

resonansfrekvenser har skinneffekten ej tagits med, det vill säga resistansen kommer att ha samma 

värde oavsett vad frekvensen är. 

 

4.2 Simulering av resonansfrekvenser 
I figur 19 går det att se det förenklade nät som använts vid simuleringen. Nätet består av sju noder där 

inmatningen från överliggande nät sker i nod A. Tre produktionsenheter är anslutna till 145 kV-nätet 

samt två EK-batterier som är i drift under vintern. Vid alla noder utom A och E är det laster anslutna. 

Det förenklade nätet består av ca 80 % av de ledningar som kommer att vara i drift i 2027 års nät och 

25 % av de anslutna transformatorerna. Alla värden för resistans, induktans och kapacitans är hänförda 

till spänningsnivån 145 kV då denna simulering enbart fokuserar på resonansfrekvenser i 145 kV-nätet. 

 

Figur 19 Förenklad version av Umeå Energis 145 kV-nät 

  

 
14 Kallas även för transferimpedans 
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Tabell 1 visar hur fördelningen av friledning och kabel mellan respektive nod. Av totalt ca 86 km 

ledningar är 20,7 km kabel.   

Tabell 1 Data för ledningarna 

Från Till Sträcka Friledning (km) Kabel (km) Total längd (km) 

A E L1 7,6 0,0 7,6 

E B L2 7,9 1,3 9,2 

B C L3 15,5 6,2 21,7 

C D L4 0,0 2,4 2,4 

A D L5 20,0 2,3 22,3 

E F L6 0,0 3,0 3,0 

F G L7 2,5 4,0 6,5 

A G L8 12,0 1,5 13,5 

 86,2 

 

Lasterna kommer att påverka resonansfrekvensen på olika sätt beroende på hur lasten modelleras 

men ju lägre resonansfrekvensen är desto mindre inflytande har lasten. I denna simulering kommer 

det antas att enbart resistiva laster är anslutna även om verkligheten ser annorlunda ut. Resistansen 

står för dämpningen av systemet. När resistansen minskar, det vill säga att lasten ökar, kommer även 

magnituden på impedansen vid resonansfrekvensen sjunka och tvärtom när resistansen ökar.  

Då den här simuleringen av resonansfrekvenser för Umeå Energis 145 kV-nät är baserad på ett 

förenklat nät kommer det enbart göras en uppskattning av lasterna då underliggande nät inte är 

modellerat i detalj. Lasternas resistans beräknas enligt ekvation (23) där 𝑆 är transformatorns 

märkeffekt. Vid simuleringen beräknas transformatorerna vara lågt lastade, vilket är 10 % av märk-

effekt. 

𝑅 = √3 ∗
𝑈2

𝑆
 (23) 

Med anslutna laster, transformatorer och generatorer ser frekvensspektrumet ut som i figur 20. Den 

första parallellresonansen befinner sig vid ca 510 Hz och nästa vid ca 1 400 Hz. Att det uppstår flera 

resonansfrekvenser är vanligt förekommande men oftast är bara ett par av de första intressanta då 

det är vid de lägre ordningstalen av övertonerna som mest emission finns. Den översta grafen visar 

källimpedansen för varje samlingsskena (nod) där varje linje representerar en nod, det vill säga nod A 

till E enligt tabell 1. Den nedersta grafen visar överföringsimpedansen mellan två noder som är 

sammankopplade med en ledning (ledning L1 till ledning L8).  
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Figur 20 Källimpedans (ovan) och överföringsimpedans (nedan) för 145 kV-nätet med anslutna laster, 
transformatorer och generatorer 

Med en uppskattning att det finns 50 km kabel anslutet per fördelningsstationerna på 10,5 kV kommer 

simuleringen visa att första resonansfrekvensen sjunker till ca 440 Hz medan nästa resonansfrekvens i 

stället ökar till ca 1 580 Hz enligt figur 21. En jämförelse med figur 20 visar en dämpning av första 

resonansfrekvensen och en ökning av magnituden för den andra resonansfrekvensen. 

 

Figur 21 Källimpedans och överföringsimpedans för 145 kV-nätet med inkopplad kabel i underliggande nät 

 

4.2.1 Lasternas påverkan på dämpningen 
Tidigare beskrevs det att lasternas resistans har en påverkan på dämpningen av impedanserna vid 

resonans. Om nätet inte skulle ha någon last ansluten skulle det inte heller ske någon dämpning av 

käll- och överföringsimpedanserna vilket går att se i figur 22. En jämförelse med figur 21 visar markant 

högre impedanser samt ett flertal nya resonanser i området 0,8 till 1,2 kHz. 
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Figur 22 Källimpedans och överföringsimpedans för 145 kV-nätet utan inkopplade laster 

En ökning av den anslutna lasten till 80 % av transformatorernas märkeffekt ger ett frekvensspektrum 

enligt figur 23. Här framgår det tydligt hur en ökning av belastningen även ökar dämpningen. Den första 

resonansfrekvensen är nästan helt utslätad medan den andra resonansfrekvensen är kvar vid ungefär 

samma frekvens som i figur 21, dock med lägre käll- och överföringsimpedans. 

 

Figur 23 Källimpedans och överföringsimpedans för 145 kV-nätet med laster som motsvarar 80 % av 
transformatorernas märkeffekt  

Då det är tydligt att lastens storlek påverkar impedanserna vid resonans och därmed kan ha en 

inverkan på resultatet kommer simuleringarna i kommande avsnitt utgå från en form av ”värsta fall”, 

det vill säga att transformatorerna är lätt belastande i form av 10 % av deras märkeffekt.  
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4.3 Olika driftläge 
I detta avsnitt kommer resultatet av simuleringen för ett antal olika driftlägen presenteras. En 

sammanställning av samtliga simulerade driftlägen finns i bilaga A. Grundförutsättningarna vid dessa 

olika driftläge är att det finns anslutna laster, generatorer, transformatorer samt 50 km kabel per 

fördelningsstation i underliggande nät (10,5 kV). 

 

4.3.1 Med inkopplade EK-batterier 
EK-batterierna, som är i drift under ett par månader vintertid, kommer att påverka resonans-

frekvensen när dessa är inkopplade till 10,5 kV-nätet då de innehåller en avsevärd mängd kapacitans. 

Första parallellresonansen flyttas till ett lägre frekvensområde som är ca 400 Hz enligt figur 24 och den 

andra parallellresonansen hamnar nu på ca 1 480 Hz.    

 

Figur 24 Källimpedans och överföringsimpedans för 145 kV-nätet med inkopplade EK-batterier 
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4.3.2 Ledning L1 ur drift 
Om en ledning kopplas ur kommer detta påverka resonanserna i nätet då förhållandena mellan 

induktans och kapacitans förändras. Figur 25 visar resonansfrekvensen när ledningen L1 är ur drift och 

inga EK-batterier är inkopplade. En jämförelse med figur 21 visar att det har skett en förflyttning av 

första resonansfrekvensen från ca 440 till ca 420 Hz. 

 

Figur 25 Ledning L1 är tagen ur drift och inga inkopplade EK-batterier 

Om EK-batterierna är inkopplade samtidigt som ledning L1 blir tagen ur drift kommer första resonans-

frekvensen att minska mer än driftfallet ovan och nu befinna sig på ca 370 Hz enligt figur 26. Det kan 

vara av intresse att notera att ledningen L1 inte innehåller någon kabel. 

 

Figur 26 Ledningen L1 tagen ur drift med inkopplade EK-batterier 
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4.3.3 Ledning L3 ur drift 
Ledningen L3 är en kombinerad ledning som består av ca 15 km friledning och ca 6 km kabel. När denna 

sträcka är tagen ur drift i simuleringen kommer första resonansfrekvensen befinna sig vid ca 490 Hz. 

Som synes i figur 27 verkar det vara lite ”osymmetri” i resonansfrekvenserna i det övre frekvens-

området. Jämfört med tidigare driftfall blir både käll- och överföringsimpedansen för vissa noder 

betydligt högre vid ca 1,6 kHz. Tidigare har impedansen varit under 2 kΩ vid den andra resonans-

frekvensen men här är den nästan 3 kΩ. 

 

Figur 27 Ledning L3 tagen ur drift och inga inkopplade EK-batterier 

Figur 28 visar resonansfrekvenserna när samma ledning som ovan är tagen ur drift men denna gång är 

EK-batterierna i underliggande nät inkopplade. Det sker endast en viss förändring av första resonans-

frekvensen, från ca 490 till ca 440 Hz. Den andra resonansfrekvensen ligger kvar vid ungefär samma 

frekvens. 

 

Figur 28 Ledningen L3 tagen ur drift med inkopplade EK-batterier 
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4.3.4 Ledning L7 ur drift 
Denna ledning, som är ca 60 % kabel och ca 40 % friledning, är ungefär lika lång som ledningen L1. Vid 

urkoppling kommer första resonansfrekvensen flytta sig och ligga kring 470 Hz enligt figur 29. 

 

Figur 29 Ledning L7 tagen ur drift och inga inkopplade EK-batterier 

Om EK-batterierna är anslutna i underliggande nätet kommer resonansfrekvensen befinna sig vid ca 

420 Hz. I figur 30 går det att se att en tredje resonansfrekvensen verkar uppstå vid ett frekvensområde 

strax efter 2 kHz. 

 

Figur 30 Ledningen L7 tagen ur drift med inkopplade EK-batterier 
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4.3.5 Sammanfattning av driftfallen 
En sammanställning av de simulerade driftfallen i avsnitt 4.3.2 till 4.3.4 samt bilaga A visar att vid en 

urkoppling av en ledning kan resonanserna flyttas både uppåt och nedåt i frekvensområdet. Figur 31 

visar hur den första parallellresonansen förändras vid olika driftlägen där ledning L3 orsakar en relativt 

stor förändring. Urkoppling av ledningen L4 kommer att ha den effekten att den första resonansen nu 

befinner sig vid ca 450 Hz, alltså vid frekvensen för 9:e ton. När det gäller 145 kV-nätet bör dock 

emissionen vid denna frekvens inte vara hög. 

 

Figur 31 Sammanställning av olika driftfall där en ledning kopplas ur 

 

4.3.6 EK-batteriers inverkan på resonansfrekvensen vid urkopplad ledning 
Tabell 2 visar en sammanställning av hur EK-batterierna i 10,5 kV-nätet påverkar första resonansen när 

en ledning är ur drift. I tabellen är endast uppgifter om systemets första resonansfrekvensen med, för 

mer detaljer om övriga resonanser se bilaga A. Störst procentuell förändringen sker i ledningen L1 men 

övriga ledningar ligger på ungefär samma nivå av förändring. Två sträckor kommer att få en 

resonansfrekvens under 400 Hz. Som referens till resultaten i tabellen konstaterades det i avsnitt 4.2 

och 4.3.1 att resonansfrekvensen med samtliga ledningar inkopplade var ca 440 Hz utan EK-batterier 

och ca 400 Hz med EK-batterier.  

Tabell 2 EK-batteriernas inverkan på första resonansfrekvensen 

Sträcka 
urkopplad 

Procent kabel 
i ledning (%) 

Resonansfrekvens 
utan EK-batteri (Hz) 

Resonansfrekvens 
med EK-batteri (Hz) 

∆f (Hz) ∆f (%) 

L1 0 420 370 - 50 - 11,9 

L2 14 430 400 - 30 - 6,98 

L3 28 490 440 - 50 - 10,2 

L4 100 450 400 - 50 - 11,1 

L5 10 420 380 - 40 - 9,52 

L6 100 460 410 - 50 - 10,9 

L7 62 470 420 - 50 - 10,6 

L8 11 440 400 - 40 - 9,09 
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4.3.7 Urkoppling av produktionsenheter 
Produktionsenheter anslutna till nätet bidrar med kortslutningseffekt och påverkar nätets styrka. 

Skulle samtliga tre generatorer kopplas ur detta nät som använts vid simuleringen skulle det ske en 

markant sänkning av den första resonansfrekvensen enligt figur 32. Från att tidigare varit ca 440 Hz 

utan inkopplade EK-batterier i underliggande nät befinner sig nu resonansfrekvensen vid ca 220 Hz 

med en ökning av både käll- och överföringsimpedanserna. Urkoppling av generatorerna verkar inte 

ha någon direkt påverkan på den andra resonansfrekvensen som ligger kvar i närheten av 1,6 kHz. 

 

Figur 32 Källimpedans och överföringsimpedans när samtliga produktionsenheter är ur drift 

Skulle däremot båda EK-batterier vara inkopplade när samtliga produktionsenheter kopplas från 

nätet sker ytterligare en sänkning av resonansfrekvensen till ca 190 Hz enligt figur 33.  

 

Figur 33 Källimpedans och överföringsimpedans när samtliga produktionsenheter är ur drift och inkopplade EK-
batterier 
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4.4 Känslighetsanalys för regionnätet 
För att få en uppfattning om hur regionnätets friledning påverkar resonansfrekvensen i Umeå Energis 

145 kV-nät kan en känslighetsanalys genomföras. Med en utgångspunkt att friledningarna har en drift-

kapacitans på 10 nF per kilometer görs tre olika simuleringar för att avgöra hur mycket friledningarna 

påverkar. Vid dessa simuleringar är EK-batterierna i 10,5 kV-nätet inte inkopplade. Den första 

simuleringen utgår från att det finns 300 km ansluten friledning i regionnätet och simuleringen visar i 

figur 34 att första resonansfrekvensen hamnar strax under 400 Hz, den andra vid ca 1 490 Hz och en 

tredje resonansfrekvens får hög impedans vid ca 1 820 Hz. 

 

Figur 34 Källimpedans och överföringsimpedans för 300 km friledning i regionnätet 

En ökning av längden till 600 km resulterar i att första resonansfrekvensen sjunker till ca 360 Hz, både 

andra och tredje resonansfrekvensen flyttas respektive ca 100 Hz till ett lägre område. Det sker även 

en dämpning av framför allt den tredje resonansfrekvensens impedans enligt figur 35. 

 

Figur 35 Källimpedans och överföringsimpedans för 600 km friledning i regionnätet 

Vid grundläget där regionnätets driftkapacitans har försummats såg frekvensspektrumet ut som i figur 

22 i avsnitt 4.2 där första resonansfrekvensen uppstod vid ca 440 Hz. En halvering av den uppskattade 
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friledningens längd från 300 km till 150 km ger en första resonansfrekvens på ca 420 Hz och nästa vid 

1 540 Hz. Som synes i figur 36 har den tredje resonansfrekvensen flyttas upp till ett frekvensområde 

strax under 2 kHz med en betydligt högre källimpedans än tidigare. 

 

Figur 36 Källimpedans och överföringsimpedans för 150 km friledning i regionnätet 

Av dessa tre olika simuleringarna framgår det att friledningarna i regionnätet har en viss inverkan på 

resonansfrekvensen till Umeå Energis 145 kV-nätet. Hur stor inverkan beror på det aktuella driftläget. 

Med en uppskattning att regionnätet består av 600 km friledning flyttar sig den första resonans-

frekvensen ca 80 Hz. Detta kan verka försumbart i det stora hela men 80 Hz kan vara skillnaden mellan 

att resonansfrekvensen befinner sig i ett mellantonsområde och att den befinner sig nära en udda 

överton med hög distorsion. Det som är intressant att notera i dessa tre simuleringar är hur 

resonanserna förändras i det övre frekvensområdet och då främst den tredje resonansfrekvensen. I 

grundläget (driftkapacitansen i regionnätet försummas) som går att se i figur 21 syns enbart två 

resonanser i frekvensområdet upp till 2 kHz men när det tas hänsyn till friledningarna i regionnätets 

bidrag syns en tredje resonansfrekvens i området 1,7 till 2 kHz. 

 

4.5 Ökad mängd kabel i 145 kV-nätet 
För att få en uppfattning om hur stor påverkan kablarna i 145 kV-nätet har på resonansen kommer två 

simuleringar göras för hypotetiska fall där längderna på kablarna ökas till 40 km respektive 86 km. 

4.5.1 Med 40 km kabel 
145 kV-nätet som använts tidigare i simuleringen består av ca 20 km kabel och en total ledningslängd 

på ca 86 km. Första driftfallet med ökad mängd kabel baseras på en dubblering av kabellängden. Den 

totala längden ledning mellan samlingsskenorna är samma som tidigare, det är bara förhållandet 

mellan kabel och friledning som ändrats. Tabell 3 visar sammanställningen som använts vid denna 

simulering. 

  



37 
 

Tabell 3 Data för ledningarna 

Från Till Sträcka Friledning (km) Kabel (km) Total längd (km) 

A E L1 7,6 0,0 7,6 

E B L2 6,6 2,6 9,2 

B C L3 7,4 14,3 21,7 

C D L4 0,0 2,4 2,4 

A D L5 14,2 8,2 22,4 

E F L6 0,0 3,0 3,0 

F G L7 0,0 6,5 6,5 

A G L8 10,5 3 13,5 

 86,3 

 

En simulering i MATLAB visar att en fördubbling av mängden kabel i 145 kV-nätet kommer att ge en 

första resonansfrekvens vid ca 360 Hz, det vill säga en sänkning på 80 Hz från motsvarande simulering 

när nätet innehåller ca 20 km kabel. I denna simulering har EK-batterierna i underliggande nät inte 

tagits med. Enligt den övre grafen i figur 37 får en nod betydligt högre källimpedans än de övriga medan 

överföringsimpedanserna inte avviker lika mycket.  

 

Figur 37 Källimpedans och överföringsimpedans för ett 145 kV-nät med 40 km kabel och inga anslutna EK-
batterier i underliggande nät 

Om EK-batterierna i 10,5 kV-nätet är inkopplade kommer i stället första resonansfrekvensen infinna 

sig vid 340 Hz. I avsnitt 4.3.1 framgick det att vid inkoppling av EK-batterierna, när 145 kV-nätet bestod 

av ca 20 km kabel, sjönk första resonansfrekvensen från ca 440 till 400 Hz. Med en dubblering av 

mängden högspänningskabel får EK-batterierna i det här fallet mindre inverkan då driftkapacitansen 

från kablarna redan står för majoriteten av kapacitansen. Både käll- och överföringsimpedanserna för 

noderna, som går att se i figur 38, får ett liknande utseende som i det tidigare driftfallet. Återigen är 

det en nod med avvikande hög källimpedans. 
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Figur 38 Källimpedans och överföringsimpedans för ett 145 kV-nät med 40 km kabel med anslutna EK-batterier i 
underliggande nät 

 

4.5.2 Med 86 km kabel 
Det andra simuleringen utgår från att alla ledningar består av kabel enligt tabell 4. Även här är den 

totala ledningslängden mellan samlingsskenor detsamma som tidigare och den totala längden är ca 

86 km. 

Tabell 4 Data för ledningarna 

Från Till Sträcka Friledning (km) Kabel (km) Total längd (km) 

A E L1 0,0 7,6 7,6 

E B L2 0,0 9,2 9,2 

B C L3 0,0 21,7 21,7 

C D L4 0,0 2,4 2,4 

A D L5 0,0 22,4 22,4 

E F L6 0,0 3,0 3,0 

F G L7 0,0 6,5 6,5 

A G L8 0,0 13,5 13,5 

 86,3 

 

Precis som i avsnittet ovan utgår första simuleringen från att inga EK-batterier är inkopplade i under-

liggande nät. Med ett 145 kV-nät som enbart består av kabel kommer första resonansfrekvensen 

uppstå vid ca 280 Hz. Den nedre grafen i figur 39, som visar överföringsimpedanserna mellan noderna, 

uppvisar en situation som inte tidigare förekommit i simuleringarna. Tidigare har den andra eller tredje 

resonansfrekvensen varit den som haft högst magnitud på impedansen men här är det i stället den 

första resonansfrekvensen som får högst värde.   
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Figur 39 Källimpedans och överföringsimpedans för ett 145 kV-nät med 86 km kabel och inga anslutna EK-
batterier i underliggande nät 

Med inkopplade EK-batterier sker endast en liten förändring av resonanserna. En jämförelse mellan 

figur 39 och figur 40 visar att första resonansfrekvensen sjunkit 10 Hz till ca 270 Hz och resonans-

frekvenserna i det övre frekvensområdet ligger kvar på ungefär samma värde. 

 

Figur 40 Källimpedans och överföringsimpedans för ett 145 kV-nät med 86 km kabel med anslutna EK-batterier i 
underliggande nät 
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5 Diskussion 

5.1 Samhällsrelaterade utmaningar med kablifiering 
Allmänheten har många gånger synpunkter på byggnationer av nya ledningar och vill att luftledningar 

grävs ner av framför allt visuella skäl. Ofta kommer Danmark och Nederländerna upp som exempel på 

där kablifiering har genomförts i region- och stamnät. Energinet15 i Danmark hade tidigare en plan att 

markförlägga större delen av transmissionsnätet men detta beslut är omprövat efter främst 

ekonomiska men även tekniska svårigheter. I januari 2021 gjorde Svenska Kraftnät och ett par större 

regionnätsägare en gemensam skrivelse till Infrastrukturdepartementet där det bland annat uttrycktes 

önskemål om kortare ledtider när det gäller tillståndsprocessen för koncession [33]. Det som kanske 

är mer intressant i skrivelsen är företagens och affärsverkets åsikt om att kablifiering bör endast 

användas på korta sträckor där luftledning inte är möjligt och att detta ska klargöras från offentligt håll. 

För stamnät och regionnät bör alltså luftledning alltid vara förstahandsalternativet och detta ska inte 

behöva ifrågasättas vid ansökan om linjekoncession (nätkoncession för linje). 

Då luftledningar traditionellt varit den dominerade tekniken för högspänning och kabeln endast har 

använts där luftledning inte är en optimal lösning, finns kanske inte samma kompetens hos elnäts-

företagen för högspänningskabel som luftledning och detta kan kräva externa resurser. Tillgången på 

kablar och skarvar är något som är beroende på respektive tillverkare och därmed kan leveranstiden 

kan vara lång för vissa komponenter. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet på ledningar med kabel 

bör elnätsägaren ha tillgång till ett lager med reservdelar och en handlingsplan för hantering av 

kabelfel. Huruvida det är nödvändigt med redundanta ledningar på grund av den längre reparations-

tiden för kablar kontra luftledning är något som nättopologin får avgöra. I vissa nät kanske N-2 är en 

nödvändighet eftersom den lägre reparationstiden kan innebär att nytt fel inträffar inom denna tids-

period och systemet måste därmed klara bortfall av två enheter. För andra nät är kanske N-1 fullt 

tillräckligt. 

Med de utmaningar som det svenska elnätet står inför, integration av förnybar produktion och 

förändringar i lastbehovet, kommer befintliga ledningar behöva utnyttjas till sin maximala förmåga. 

Att bygga nya ledningar är kostsamt och tidskrävande. Och som tidigare konstaterats i denna rapport 

innebär en ökad mängd kabel i högspänningsnät ett antal utmaningar som måste lösas. En alternativ 

lösning skulle kunna vara att införliva ett system för dynamisk belastbarhet16. Genom att mäta 

temperaturen i kabeln kan belastningsförmågan utnyttjas mer optimalt än om strömmen får sätta 

gränsen [5]. Detta kan naturligtvis även implementeras för friledningar där det kan finns en betydande 

potential att öka överföringsförmågan beroende på omgivningens rådande temperatur. Om fri-

ledningarna kan utnyttjas mer kanske behovet att bygga ut nätet kring städer minskar, detta för att 

kabel är ett måste då det kan råda utrymmesbrist på grund av bebyggelse. 

 

5.2 Tekniska utmaningar med kablifiering 
När det gäller utmaningar vid kablifiering på högre spänningsnivåer är den reaktiva effekten en faktor 

som kan kräva stor uppmärksamhet. Hur stor uppmärksamhet är väldigt beroende på hur övriga delar 

av nätet ser ut. För ett induktivt nät kan kablifiering innebära att nätets och lastens behov av reaktiv 

effekt kan ombesörjas genom kabelns generering och eventuella EK-batterier kan avvecklas. Men för 

mycket generering innebär ett överskott på reaktiv effekt som kommer att matas upp i överliggande 

nät med bland annat konsekvensen överspänning. Historiskt sett har reaktiv effekt varit ett huvudbry 

 
15 Danska motsvarigheten till Svenska Kraftnät (systemansvarig för transmissionsnätet) 
16 DLR = ”Dynamic Line Rating” 
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vintertid och då i form av ett underskott. Men det har skett en generell förändring mot att i stället vara 

ett överskott under sommaren när lasten är låg. Svenska Kraftnät och regionnätsägarna har på senare 

år börjat ställa krav på att begränsa utbytet av reaktiv effekt för att minska förlusterna och kontrollera 

spänningen. Det har genomförts tre examensarbeten för Umeå Energis räkning de senaste åren med 

fokus på den reaktiva effekten där det konstaterades att 145 kV-kablarna står för en betydande del av 

den reaktiva effekten i nätet och för att minska inmatning till överliggande nät kommer shuntreaktor 

installeras [1] [2] [3]. 

En ledning är alltid en del av ett större system och förändringar kan påverka både över- och 

underliggande nät över stora geografiska områden. Det finns rapporterade exempel från Danmark där 

en förhållandevis kort 400 kV kabel (8 km) togs i drift och 90 km längre bort i nätet observerades en 

tydlig förstärkning av 11:e tonen [34]. Konsekvenser av denna förstärkning innebar att planerings-

nivåerna för emission överskrevs, även om övertonen inte gick över gränsvärdet, och detta medförde 

en begränsning av utrymmet för nyanslutning. Energinet var tvungna att göra åtgärder för att minska 

förstärkningen av övertonerna. 

Även om kablifiering på stamnätsnivå har andra utmaningar än vid en spänningsnivå på 145 kV kan det 

vara intressant att nämna en forskningsrapport som berör Svenska Kraftnäts planerade utbyggnad i 

Stockholmsområdet där kablar ska integreras på både 400 kV och 220 kV [35]. Rapporten fokuserar på 

resonanta överspänningar vid spänningssättning av transformator och resultaten visar att även om 

första parallellresonansen uppstår vid ca 150 Hz (nära 3:e ton) är risken för allvarlig överspänningen 

liten i detta specifika nät. Hur komponenter reagerar på ihållande överspänningar som innehåller flera 

frekvenser är dock oklart enligt författarna av rapporten och anser att detta kräver vidare under-

sökning. 

 

5.3 Resonansfrekvens 
Resonanser förekommer i alla nät oavsett vilka komponenter som är anslutna men en ökad mängd 

kabeln kommer att innebära att befintliga resonansfrekvenser flyttas till lägre frekvensområde samt 

att även nya resonansfrekvenser kan uppstå. Det som är viktigt att ha i åtanke är att systemets 

egenfrekvens, självsvängning, i sig inte är ett problem och den finns där oavsett om vad man gör. Utan 

det är först när självsvängningen interagerar med en yttre pådrivande källa som till exempel nätets 

övertoner som komplikationer kan uppstå.  

Generellt sätt har Umeå Energi god elkvalitet och har inga problem med att hålla övertonerna inom 

tillåtna gränsvärden. Tidigare examensarbete har emellertid upptäckt tillfällen då ett resonans-

fenomen kan ha orsakat en förstärkning av emissionen. Vid ett driftfall där en fabrik var inkopplad till 

en annan fördelningsstation än normalt, samtidigt som EK-batteri var i drift, överskrevs gränsvärdena 

för 5:e ton [36]. I rapporten diskuteras det om kondensatorbatteriet kunde vara orsaken till denna 

förstärkning av övertonerna och det rekommenderas att koppla ut detta om gränsvärdet för övertonen 

vid denna fördelningsstation överskrivs igen för att avgöra om ökningen av övertonerna kom från 

emission eller en resonans.  

Lasterna anslutna i nätet kan ha en stor påverkan på hur resonanser uppför sig och är en källa av 

osäkerhet [16]. Lasten varierar hela tiden och det går inte med någon exakthet att veta vilken typ av 

last som är ansluten vid varje tidpunkt. Det konstaterades tidigare i avsnitt 4.2.1 att lasten står för en 

stor del av dämpningen av impedansen vid resonansfrekvens. Den allmänna trenden är att dagens och 

framtidens laster går mot laster som innehåller alltmer kraftelektronik. Den resistiva delen av lasten 

kommer att minska och det kan även uppkomma emission i frekvensområden där det inte förväntas. 



42 
 

Lasterna i lågspänningsnäten har dock troligtvis en försumbar inverkan på resonansfrekvensen i 

högspänningsnäten, där har komponenterna i mellanspänningsnätet förmodligen större påverkan, 

men dessa bör ändå tas med vid simuleringen för att inte ge en underskattning av dämpningen [16].  

Simuleringarna i avsnitt 4.3 visar hur resonansfrekvenserna skiftar beroende på det aktuella driftläget. 

Resonansfrekvenserna kan flyttas både uppåt och nedåt i frekvensområdet och nya resonanser kan 

även uppstå. Dämpningen eller förstärkningen av impedansen vid resonansfrekvens påverkas också av 

nätets kopplingar och anslutna laster. I avsnitt 4.3.7 görs en simulering med samtliga produktions-

enheter urkopplade och resultatet visar att det sker en halvering av den första resonansfrekvensen 

som går från ca 440 till 220 Hz. Det är ett tydligt tecken på att nätets styrka har stor inverkan på 

resonansfrekvensen och bortfall av en eller flera produktionsenheter kan få oväntade konsekvenser. 

I simuleringen i MATLAB har skinneffekten, som innebär att en ledarens effektiva resistans ökar med 

frekvensen, försummats. Resultaten från simuleringen kommer alltså innehålla en viss mätosäkerhet 

för impedansen vid framför allt de högre frekvenserna. Att resistansen ökar med frekvensen medför 

att förlusterna ökar vid högre frekvenser beroende hur stor emissionen är där. Det finns matematiska 

metoder för att modellera skinneffekten i friledningar och kablar men närhetseffekten är betydligt 

knepigare att modellera. För transformatorer och synkrongeneratorer är det även svårare att få fram 

en anpassad modell för den frekvensberoende ökningen av resistansen [37]. Hur den resistiva delen 

av lasten ska modelleras för sitt frekvensberoende är osäkert då lasten varierar med tiden och risken 

finns att det kan ge ett allt för pessimistiskt resultat. 

Det förenklade nät som använts vid simuleringen består av ca 80 % av ledningarna och 25 % av de 

anslutna transformatorer och laster i det verkliga nätet. Där detaljerade data inte finns tillgänglig har 

uppskattning gjorts. Hur pass tillförlitliga resultaten är svårt att värdera då det finns många osäkerheter 

men för just detta förenklade nät borde rimligtvis resonansfrekvensen befinna sig i närheten av 

simuleringsresultatet. En bättre modellering av hela nätet i ett program avsett för att simulera 

resonanser hade gett ett resultat som troligtvis varit närmare det verkliga värdet. Simuleringen i kapitel 

4 visar att både över- och underliggande nät har en inverkan på resonanserna i 145 kV-nätet och för 

att få ett resultat från simuleringen som ligger i närheten av verkligheten är det viktigt att dessa tas 

med vid modelleringen av nätet. 
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6 Slutsatser 
När det gäller frågeställningarna i avsnitt 2.2.1 går det att konstatera att det finns ett antal utmaningar 

med kablifiering i högspänningsnät. Kapitel 4 presenterar överskådligt vissa av dessa och slutsatsen 

som går att dra från detta är kanske inte helt oväntat att det finns ett antal konsekvenser med 

kablifiering som kan utvecklas till problem om inte rätt åtgärder tas. Luftledning är en väl beprövad 

teknik där det finns omfattande kunskaper och erfarenheter av att hantera i princip alla före-

kommande driftfall. Kablifiering på framför allt högre spänningsnivåer har inte samma historik av 

tillämpning. Det kan dyka upp nya konsekvenser som tidigare varit okända när nättopologin förändras 

och nya driftfall uppstår. Men forskningen och utvecklingen går framåt och i framtiden tar kanske kabel 

över som det dominerande teknikvalet. 

Den andra frågeställningen rör simuleringen av Umeå Energis 145 kV-nät och där var frågan om 

simuleringen visade att resonansfrekvensen befann sig i ett frekvensområde som krävde vidare 

undersökning. Resultaten av simuleringen indikerar att resonansfrekvenserna i det förenklade 145 kV-

nätet befinner sig i huvudsakligen två områden, först ett frekvensområde kring 400 till 500 Hz och sen 

ytterligande ett område från 1,4 till 2 kHz där det kan uppstå flera resonanser. Baserat på detta kan 

det konstateras att det finns incitament att undersöka detta vidare. Mellan 400 och 500 Hz är 

visserligen inte ett frekvensområde där det bör finnas mycket emission men simulering av olika driftfall 

har visat att resonansfrekvensen kan sjunka till i närheten av 7:e ton (350 Hz) vid vissa situationer. Men 

simuleringen är baserad på ett förenklat nät och det går därmed inte att kunna dra någon form av 

slutsats ifall detta resultat även stämmer för Umeå Energis verkliga 145 kV-nät om det hade modellerat 

i mer detalj. 

Hur lasterna modelleras vid resonansstudier kan påverka resultatet. I denna rapport har det förutsatts 

att lasterna är helt resistiva för att få en uppfattning om dämpningen av impedanserna vid resonans. I 

avsnitt 4.2.1 gjordes simuleringar för att visa vilken inflytande lasterna har på magnituden av 

impedanserna och det konstaterades att beroende på hur stora lasterna antas vara kan resultatet skilja 

stort. I verkligheten är lasterna inte rent resistiva utan det finns även induktans och kapacitans som 

kan påverka resultatet. Hur mycket lasterna i lågspänningsnätet påverkar när modellering görs mer 

detaljerad är svårt att avgöra och det är något som skiljer sig för olika nät men en känslighetsanalys 

bör göras för att avgöra detta. Det finns med andra ord en svaghet med metoden för simulering av 

resonanserna och detta bör man ha i åtanke vid utvärdering av resultaten.  

Då resonansförhållanden kan vara svåra att simulera till någon form av exakthet på grund av det 

resurskrävande jobbet att modellera nätet i detalj då det finns många faktorer som påverkar. Därför 

rekommenderas det att fortsätta mätningen av elkvalitet för att kunna upptäcka förändringar av 

övertonsnivåer i nätet. Om övertonerna oväntat får en förstärkning efter en koppling i nätet kan detta 

indikera på ett resonansförhållande så som tidigare konstaterats i Umeå Energis nät (se avsnitt 5.3). 

”Att mäta är att veta”17 är ett citat som den tyske ingenjören Werner von Siemens myntade på 1800-

talet och som även idag är högst relevant. Teoretiska beräkningar och simuleringar kan ge resultat men 

i vissa fall där det finns många faktorer, som i fallet med resonanser och övertoner, kan verkliga 

mätningar av elkvaliteten i näten ge mer tillförlitliga värden. Men att bara mäta är inte hela lösningen, 

det är även viktigt att mätresultaten analyseras regelbundet för att kunna dra slutsatser om nätets 

elkvalitet, se trender och fatta motiverade beslut om eventuellt åtgärder. Med en framtida eventuell 

ökning av kablar i nätet och en allmän ökning av kapacitans i nätet från laster kommer troligtvis 

resonanser bli en viktig del i arbetet med elkvalitet.  

 
17 ”Messen ist Wissen” på tyska  
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6.1 Förslag på fortsatta studier 
För att fortsätta arbetet med vad denna rapport kom fram till när det gäller resonansfrekvenser 

rekommenderas att Umeå Energis 145 kV-nätet modelleras i detalj i ett lämpligt program avsett för 

denna typ av simulering. Både överliggande- och underliggande nät bör tas med i simuleringen för att 

få ett resultat med hög tillförlitlighet. Det pågår just nu vid denna rapports skrivning ett forsknings-

projekt som berör beräkningsmetoder för osäkerheter i elnät med fokus på elkvalitet och isolations-

koordination [12] [16]. Resultatet av denna forskning kan vara ett bra stöd, inte bara för Umeå Energis 

framtida undersökning av nätets resonansförhållande men även för andra elnätsföretag.  
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Bilaga A 
Resultat från simuleringar av olika driftfall där EK-batterierna är antingen inkopplade eller urkopplade. 

LEDNING L1 

 

Figur 41 Ledning L1 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 42 Ledning L1 urkopplad med EK-batterier 
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LEDNING L2 

 

Figur 43 Ledning L2 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 44 Ledning L2 urkopplad med EK-batterier 
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LEDNING L3 

 

Figur 45 Ledning L3 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 46 Ledning L3 urkopplad med EK-batterier 
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LEDNING L4 

 

Figur 47 Ledning L4 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 48 Ledning L4 urkopplad med EK-batterier 
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LEDNING L5 

 

Figur 49 Ledning L5 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 50 Ledning L5 urkopplad med EK-batterier 
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LEDNING L6 

 

Figur 51 Ledning L6 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 52 Ledningen L6 urkopplad med EK-batterier 
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LEDNING L7 

 

Figur 53 Ledning L7 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 54 Ledning L7 urkopplad med EK-batterier 

  



VIII 
 

LEDNING L8 

 

Figur 55 Ledning L8 urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 56 Ledning L8 urkopplad med EK-batterier 

  



IX 
 

SAMTLIGA GENERATORER URKOPPLADE 

 

Figur 57 Samtliga generatorer urkopplade utan EK-batterier 

 

Figur 58 Samtliga generatorer urkopplade med EK-batterier 

  



X 
 

GENERATOR I NOD A URKOPPLAD 

 

Figur 59 Generator i nod A urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 60 Generator i nod A urkopplad med EK-batterier 

  



XI 
 

GENERATOR 1 I NOD B URKOPPLAD 

 

Figur 61 Generator 1 i nod B urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 62 Generator 1 i nod B urkopplad med EK-batterier 

  



XII 
 

GENERATOR 2 I NOD B URKOPPLAD 

 

Figur 63 Generator 2 i nod B urkopplad utan EK-batterier 

 

Figur 64 Generator 2 i nod B urkopplad med EK-batterier 

  



XIII 
 

BÅDA GENERATOR I NOD B URKOPPLADE 

 

Figur 65 Generator 1 och 2 i nod B urkopplade utan EK-batterier 

 

Figur 66 Generator 1 och 2 i nod B urkopplade med EK-batterier 
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