
Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 
Högskoleingenjörsexamen för Energiingejörsutbildningen med inriktning Elkraft 180p 

Nr 2016.23.16/2016 

 

 

Utredning avseende förhöjd 
nollpunktsspänning i Ljungs 

distributionsnät 
 

Investigation regarding an elevated 
residual voltage in Ljung’s 

distribution grid 
 

Joakim Svensson  
Alex Tackmann 



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 
Högskoleingenjörsexamen för Energiingejörsutbildningen med inriktning Elkraft 180p 

Nr 2016.23.16/2016 

 

Utredning avseende förhöjd nollpunktsspänning i Ljungs distributionsnät 

Investigation regarding an elevated residual voltage in Ljung’s distribution grid 

Joakim Svensson, s123840@student.hb.se 

Alex Tackmann, s121949@student.hb.se 

 

Examensarbete, 15 hp 

Ämneskategori: Teknik 

Högskolan i Borås  
Institutionen Ingenjörshögskolan 
501 90 BORÅS 
Telefon 033-435 4640 

Examinator: Peter Axelberg 

Handledare, namn: Anders Mannikoff & Thomas Erikson 

Handledare, adress: Herrljunga Elektriska 

 524 31 Herrljunga 

Uppdragsgivare: Herrljunga Elektriska 

Datum: 2016-08-10 

Nyckelord: nollpunktsspänning, kablifiering, osymmetri, spoljordning, felsökning 
elnät 

 
 



Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och ingår som ett obligatoriskt moment i 
Högskoleingenjörsexamen för Energiingejörsutbildningen med inriktning Elkraft 180p 

Nr 2016.23.16/2016 

 

Förord:  

Detta examensarbete genomfördes som en avslutande del av vår utbildning till 
energiingenjörer med inriktning mot elkraft på Högskolan i Borås. Examensarbetet omfattar 
15 högskolepoäng vilket motsvarar 8 veckors arbete. 

Vi vill härmed tacka Herrljunga Elektriska AB för att de givit oss möjligheten att utföra vårat 
exjobb hos dem. Ett särskilt stort tack till våra handledare på Herrljunga Elektriska VD 
Anders Mannikoff samt elnätschef Thomas Erikson för all hjälp och allt stöd som vi fått 
under genomförandet av examensarbetet. Det har varit enormt roligt att arbeta med dem och 
fått ta del av deras mångåriga erfarenhet och kloka idéer vid diskussioner. 

Vi vill även rikta ett stort tack till vår examinator och handledare Peter Axelberg, 
universitetslektor på Högskolan i Borås som hittade detta fantastiskt roliga examensarbete åt 
oss och för allt stöd. 

Alex Tackmann och Joakim Svensson
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Sammanfattning 

För att öka driftsäkerheten i distributionsnäten pågår kablifiering av luftledningsnät i stora 
delar av landet. I takt med ökad andel kabel i nätet samtidigt som andelen luftledning minskar 
medförs betydande tekniska förändringar vad gäller nätets egenskaper.  

Herrljunga elektriska har sedan en tid tillbaka ett problem med en förhöjd nollpunktsspänning 
i deras mellanspänningsnät. Följande nollpunktsspänning ligger på en relativt konstant nivå 
oberoende av väder och aktuell belastning. Det är för Herrljunga Elektriska okänt när och 
varför denna nollpunktsspänning uppstod men det finns en teori om att problemet uppstod i 
samband med kablifiering av deras luftledningsnät. 

Denna rapport redogör kortfattat om för exjobbet relevant teori om elkraftsystemet. Därefter 
genom litteraturstudie, undersökningar och observationer tas olika hypoteser om felorsaker 
fram som skulle kunna vara orsaken till den förhöjda nollpunktsspänningen i elnätet.  

I rapporten beskrivs problematiken som uppstår i samband med kablifiering av 
luftledningsnät, t.ex. det ökade bidraget av kapacitiva jordslutningsströmmar samt åtgärder åt 
dessa problem. 

Syftet med denna rapport är att närmare studera och förklara förhållanden som orsakar en 
förhöjd nollpunktsspänning och om möjligt kunna identifiera och lokalisera den eller de 
grundorsaker som ger upphov till nollpunktspänningen så att dessa kan åtgärdas. 
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Abstract 

In order to increase reliability in the distribution networks overhead lines are being replaced 
by underground cables in large parts of the country. In pace with the increased share of the 
cable network while the proportion of overhead lines are reduced, carries significant 
technological changes in the network characteristics. 
 
Herrljunga Electric has for some time had a problem with an elevated residual voltage in their 
medium voltage network. The following residual voltage is at a relatively constant level 
regardless of the weather and the current load. It is for Herrljunga Electrical unknown when 
and why this residual voltage occurred but there is a theory that the problem arose in 
connection with the replacing of their overhead lines with underground cables. 
 
This report describes briefly about the thesis relevant theory of the power system. Then, 
through literature, surveys and observations a number of hypotheses about the causes that 
would be the reason for the elevated residual voltage are developed. 
 
The report describes the problems that arise in connection with the move towards 
underground cables from overhead lines, for example, the increased contribution of capacitive 
earth fault currents and the measures to counteract these problems. 
 
The purpose of this report is to study and explain the circumstances that cause an increased 
residual voltage and, if possible, to identify and locate the root causes which give rise to the 
neutral point voltage so that these can be addressed. 
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1. Inledning 

Uppdragsgivare för detta projekt är Herrljunga Elektriska AB som är en lokal aktör inom 
infrastruktur och startade sin elektrifiering av Herrljunga redan 1906 och har sedan dess byggt 
upp verksamheter inom el, värme och stadsnät. Företaget är även engagerade inom bl.a. 
förnybar elproduktion från sol, vind och vatten. 

  

1.1 Bakgrund 

När stormen Gudrun drog in över Sverige den 8 januari 2005 orsakades stor förödelse 
runtomkring i landets elnät, vilket ledde till omfattande störningar i elförsörjning och 
medförde att myndigheterna initierade utredningar som gav upphov till olika funktionskrav på 
nätföretagen.  

Bland annat att elnätet ska tåla framtida katastrofer liknande stormen Gudrun samt att 
avbrottsersättning skall betalas ut till berörda kunder för avbrott som varar över 12 timmar 
från och med 1 januari 2016. Dessa krav på nätföretagen har lett till ökad kablifiering av 
luftledningar, framförallt på landsbygden och på sådana områden där det är mest ekonomiskt 
lönsamt då kabelnät ger bättre driftsäkerhet jämfört med luftledningsnät.  

Vid kablifiering medförs betydande tekniska förändringar vad gäller systemvillkor för elnätet. 
Bland annat att kabelnät genererar mer reaktiv effekt eftersom driftkapacitansen blir högre vid 
normal drift, vilket resulterar i att jordfelsströmmarna blir kapacitiva och mycket större än för 
luftledningsnät. På grund av detta har nya strategier och lösningar för begräsning av de 
kapacitiva jordfelsströmmar tagits fram, bl.a. inkoppling av en komponent s.k. 
nollpunktsreaktor också kallad petersénspole mellan jord och transformatorns nollpunkt. 

I mindre nät är det oftast tillräckligt att kompensera dessa kapacitiva felsströmmar genom en 
centralt placerad nollpunktsreaktor i ställverket, inkopplad till den matande transformatorns 
nollpunkt. I större nät där det kapacitiva bidraget är större kan lokalkompensering med 
utlokaliserade nollpunktsreaktorer i nätstationer användas för ytterligare kompensering, vilket 
är lämpligt för nät som består av såväl luftledning som kabel.  

 

1.2 Problembeskrivning  

Herrljunga Elektriska AB är nätägare av Herrljungas samt Ljungs mellanspänningsnät, 10kV. 
Båda ställverken för Herrljunga samt Ljung består var för sig av två transformatorer T1 & T2 
med en gemensam impedansjordad nollpunkt, ett system med kombinerad resistans- & 
reaktansjordning, där reaktansdelen är en spole med fast eller reglerbart lindningsvarv.  

Luftledningsnätet i både Herrljunga & Ljung har med tiden blivit allt mer och mer kablifierat 
och består nu av majoritet kabel, omkring 80-85%. Detta innebär att behovet av 
kompensering ökar i takt med det ökande kapacitiva bidraget i nätet vid kablifiering. Ett stort 
antal utlokaliserade nollpunktsreaktorer finns i och med detta utplacerade i Herrljungas och 
Ljungs elnät. Beteendet vid bl.a. jordfel i denna typ av nät blir annorlunda jämfört med 
tidigare när näten huvudsakligen bestod av luftledningar. 
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I mellanspänningsnätet i Ljung finns sedan en tid tillbaka ett problem med en förhöjd 
nollpunktsspänning som ligger på en tämligen konstant nivå oberoende av väder och aktuell 
belastning. Det är för Herrljunga Elektriska AB okänt när och varför denna 
nollpunktsspänning uppstod.  

Under stormen Egon 10 januari 2015 blåste 6 luftledningsstolpar omkull i ett område i Ljung. 
Kablifiering av detta område pågick sen tidigare och kabel för sträckan var redan nedgrävd så 
direkt efter stormen kopplade Herrljunga Elektriska in kabelnätet istället för att reparera 
luftledningsnätet. Det dröjde inte länge innan ett reläskydd i Ljungs ställverk började larma 
för 20kΩ jordfel i samma linje ut där den nya kabeln satts i drift.  

Under det första dygnet larmades väldigt många 20kΩ jordfel, ibland så ofta som var femte 
minut. Ungefär en vecka senare började ett reläskydd för ett annat område också larma för 
20kΩ jordfel. En månad efter det första reläskyddet började larma för 20kΩ jordfel så började 
det tredje reläskyddet för ytterligare ett område larma för just 20kΩ jordfel i den linjen ut 
med.  

Så småningom var det 5st reläskydd som larmade för 20kΩ jordfel ut till fem olika områden i 
Ljung. Herrljunga Elektriska AB har under tiden efter stormen 10 januari 2015 och fram till 
våren 2016 okulärt inspekterat de berörda delarna av luftledningsnätet 4-5 gånger såväl som 
sökt efter dolda fel i t.ex. nätstationer med hjälp utav värmekamera utan att finna något. 
Under dessa felsökningar gjordes även mätningar och ganska tidigt upptäcktes den förhöjda 
nollpunktsspänningen, d.v.s. att systemets nollpunkt var förskjuten. 

 

1.3 Syfte & Mål 

Examensarbetet syftar till att närmare studera och förklara förhållanden som orsakar en 
förhöjd nollpunktsspänning. Önskvärt är att kunna identifiera och lokalisera den eller de 
grundorsaker som ger upphov till nollpunktspänningen så att dessa kan åtgärdas. 

 

1.4 Genomförande 

Projektet inleds med att data för elnätet lämnas över utav Herrljunga Elektriska AB och 
därefter påbörjar arbetet med att sätta sig in i elnätets uppbyggnad samt problemets art. Nästa 
steg är att utforma preliminära mät- och kontrollplaner över vilka kontroller som bör göras för 
att samla in ytterligare relevanta data. 

Därefter skall data analyseras och med hjälp av teori och teknisk beräkning formuleras 
hypoteser kring tänkbara felorsaker. Hypoteser som vid teoretisk testning inte kunnat 
falsifieras prövas också genom felsökning i fält. Felsökningsarbetet utförs av personal från 
Herrljunga Elektriska och Vattenfall Service där studenterna deltar som observatörer. 

Efter eventuell upptäckt av felorsaker utformas en plan för möjliga åtgärder för att eliminera 
den förhöjda nollpunktsspänningen. 
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2. Teori 

2.1 Elkraftsystemet 

2.1.1 Spoljordat system med central och utlokaliserad kompensering 
 
Nätets egenskaper påverkas enormt av storleken på det kapacitiva bidraget mellan fas och 
jord. En kabel har avsevärt högre kapacitans jämfört med luftledningar, det beror dels på att 
fasavståndet i ett kabelnät är betydligt mindre skilt från varandra och dels för att 
dielektricitetstalet hos kabelns isolationsmaterial är mycket större än för luft. Vid t.ex. 
enfasigt jordfel inträffar vid felstället en urladdning av ström från nätets övriga friska fasers 
kapacitans till jord, se figur 2.2.1a. [7] 

Nästintill samtliga nätsystem matas från transformators sekundärlindning. Normalt är följande 
lindning antingen Y- eller Z-kopplad vilket i och med detta erhåller en neutralpunkt även 
kallad nollpunkt. Vid systemjordning är det denna nollpunkt som jordas. [7] 

I högspänningsnät mellan 6 till 70kV utförs systemjordning för mestadels med 
högimpedansjordad nollpunkt. D.v.s. en nollpunktsresistans R0 parallellt med en 
nollpunktsreaktans X0 (Nollpunktsreaktor) mellan transformators nollpunkt och jord. se figur 
2.1.1a. [7] 

Syftet med nollpunktsreaktorn är att vid jordfel åstadkomma en induktiv ström Ix0 som skall 
kompensera bort bidraget av den eller de kapacitiva jordfelsströmmarna Icj. Om 
kompenseringen sker fullständigt blir den resulterande jordfelsströmmen Ij rent aktiv och 
mycket lägre än de reaktiva jordfelsströmmarna. Strömmen genom felstället kan således 
uttryckas som Ij = Icj – Ix0. Beroende på hur väl nollpunktsreaktorn är avstämd efter nätets 
kapacitans kan man teoretiskt sett uppnå en jordfelsström Ij≈0 A. [7] 

Resistansen R0 är vanligtvis kontinuerligt ansluten och ger upphov till en bestämd 
väldefinierad ström IR0, oftast 10-20A, vid jordslutning. Vid detektering av jordfel mäter 
reläskydden denna ström för säker selektiv bortkoppling av den felbehäftande linjen. [7] 

 
Figur 2.1.1a – Visar ett spoljordat system med central samt utlokaliserad kompensering. 
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2.1.1.1. Central kompensering 
 
Vanligtvis sker det förändringar i nätet med jämna mellanrum, dessa förändringar kan t.ex. 
vara en pågående kablifiering av ett tidigare luftledningsnät, omkopplingar, avbrott mm. 
Dessa förändringar påverkar nätets egenskaper och där med kompenseringsbehovet. För att 
undvika att behöva byta ut den centrala nollpunktsreaktorn vid dessa förändringar är reglerbar 
kompensering att föredra, vilket genomförs med en central nollpunktsreaktorn. [3] 

 

2.1.1.2. Utlokaliserad kompensering 
 
Ett problem med större kabelnät är att de kapacitiva jordfelsströmmarna blir för stora för den 
centrala nollpunktsreaktorn att kompensera fullt ut. Man kompletterar därför den centralt 
placerade automatavstämda nollpunktsreaktorn i ställverket med mindre utlokaliserade icke 
reglerbara nollpunktsreaktorer, se figur 2.1.1.2a. De utlokaliserade nollpunktsreaktorerna är 
vanligtvis i storleksordning 10A kompensering för varje enskild lokalkompensering i ett 
10kV system. [3] 

De utlokaliserade nollpunktsreaktorerna ansluts till lämpliga nätstationers transformatorer ute 
i elnätet och minskar behovet av kompensering från den centrala nollpunktsreaktorn. De 
placeras där den kapacitiva strömmen uppkommer, d.v.s. där kabeln är förlagd.  Detta görs av 
den anledningen att man vill minimera transport av de kapacitiva strömmarna i ledningarna. 
[5] 

Vid utplacering av utlokaliserade nollpunktsreaktorer fördelas de jämt utifrån och in mot 
matande station tills att önskat resultat uppnåtts för graden av kompensering från den centrala 
nollpunktsreaktorn. Hela kompenseringen bör inte ske lokalt utan man bör lämna minst 20A 
åt den centrala nollpunktsreaktorn om möjligt och det av den anledningen att det skall finnas 
möjlighet att minska den induktiva kompenseringsströmmen utifall nätets kapacitans minskar 
vid t.ex. eventuella omkopplingar eller felbortkopplingar. [3] 

Beakta att utlokaliserade nollpunktsreaktorer inte är helt ideala utan innehåller en viss 
resistivitet. Vid jordfel förekommer det aktiva (resistiva) felströmmar genom de 
utlokaliserade nollpunktreaktorerna. Dessa strömmar kan påverka IR0 från den centrala 
nollpunktsresistansen. Till följd av detta kan detektering samt felbortkoppling av 
jordslutningar äventyras. [3][5] 
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Figur 2.1.1.2a – Visar utplacering av central och utlokaliserad kompensering. [5]   

 

2.1.1.3. Avstämning nollpunktsreaktor 
 
Avstämning av systemets nollpunktsreaktorer mot nätets kapacitans sker vanligen med 
reglering av den centralt placerade nollpunktsreaktorn. Problemet med en helt avstämd 
kompensering av nätets kapacitans, dvs. om Icj=Ix0, är att resonansfenomen med förhöjd 
nollpunktsspänning uppstår. Endast det aktiva strömbidraget i felstället existerar och 
spänningen över nollpunkten kommer att vara som störst. Till följd av detta avstäms 
nollpunktsreaktorn att ligga något under- eller överkompenserat. [5] 

En liten snedavstämning tillsammans med låg dämpning är en förutsättning för att erhålla ett 
system med bra detektering av jordfel. När andel kabel ökar bidrar det till en minskad 
osymmetri samt högre dämpning, med andra ord att resonanskurvan inte är lika spetsig.  
Om nollpunktsreaktorn ställs in med en stor snedavstämning försvåras detekteringen av 
jordfel samt så ges stora jordfelsströmmar som kan orsaka en hög nivå av spänningssättning 
av utsatta delar. [5] 

För att minimera risken för resonansproblem används högre dämpning i systemet, detta gör så 
att man kan använda sig av en liten snedavstämning utan att få problem med resonans. 
Användning av utlokaliserade nollpunktsreaktorer minskar systemets dämpning p.g.a. att 
transporten av den kapacitiva jordfelsströmmen minskar. En konsekvens av detta är att 
nollföljdsspänningen blir högre, vilket är en positiv effekt ur detekteringssynpunkt. [5] 

I stora nät med hög andel kabel eller nät som har låg osymmetri mellan faserna kan det finnas 
behov av injicering i nollpunkten för att få till en mätbar avstämningskurva. Denna injicering 
tillämpas eftersom att den centrala nollpunktsreaktorn i dessa typer av nät kan ha svårt att 
finna en lämplig avstämningspunkt, vilket kan resultera i en stor snedavstämning. Injiceringen 
görs med en injiceringsutrustning som ansluts till systemets nollpunkt och skapar en viss 
osymmetri i nätet, en osymmetri som nollpunktsreaktorn sedan kan stämma av emot. [5] 
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2.1.2 Symmetriska komponenter 
 
Vid felfritt drifttillstånd i trefasigt högspänningssystem kan god symmetri nästintill 
garanteras, eftersom nätsystemet är uppbyggt av impedanssymmetriska komponenter såsom 
transformatorer, generatorer, ledningar etc. Med impedanssymmetri innebär det att 
fasspänningarna blir lika med hänsyn till dess amplitud & vinkel. [10] 

Ett osymmetriskt tillstånd inträffar vid bl.a. enfasigt eller tvåfasigt jordfel där strömmarna för 
de tre faserna blir olika stora. Dessa fasströmmar i systemet väljs att betecknas som IL1, IL2 
och IL3. Vid beräkningar av ett osymmetriskt tillstånd används mestadels metoden med 
symmetriska komponenter. [4] 

De tre symmetriska komponenter som beskriver det osymmetriska förhållandet består av 
plusföljdströmmen, minusföljdströmmen och nollföljdströmmen och betecknas som I1, I2 och 
I0 där: 

 I1  Plusföljd 
 I2  Minusföljd 
 I0  Nollföljd 

Genom att införa dessa tre strömmar i ett linjärt matematiskt ekvationssystem är det möjligt 
att ta fram dess relation till fasströmmarna. Vridningsoperatorn a används som en hjälpvisare 
och förskjuter fasvinkeln 120°. Om IL1 används som referensfas kan ekvationssystemet för 
fasströmmarna skrivas som följande:  

 IL1 = I1 + I2 + I0  Fasström i L1 
 IL2 = a2·I2 + a·I2 + I0  Fasström i L2 

 (1) 

 IL3 = a·I1 + a2·I2 + I0  Fasström i L3 

 a = ej120   Vridningsoperator  
 a2 = ej240 

Genom att lösa ut de symmetriska trefaskomponenterna ur ekvationen (1) erhålls: 

 I1 = 1
3
 (IL1 + a·IL2 + a2·IL3)  Plusföljdström 

 I2 = 1
3
 (IL1 + a2·IL2 + a·IL3)  Minusföljdström  (2) 

 I0 = 1
3
 (IL1 + a·IL2 + a·IL3)  Nollföljdström 

Figur 2.1.2a representerar vektorerna för plus-, minus-, och nollföljdsströmmarna. Visarna I1, 
a2I1 och aI1 visar ett symmetriskt system med fasföljden a-b-c, samtidigt som I2, aI2 och a2I2 
visar ett symmetriskt system med omkastad fasföljd a-c-b. I0 har samma storlek och fasläge i 
alla faser. [4] 
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Figur 2.1.2a – Demonstrerar vektorerna för plus-, minus-, och nollföljdsströmmarna för symmetriska 

komponenter. 

 

Som ovanstående där symmetriska komponenter för strömmar i ett trefassystem beskrivs kan 
detta på samma sätt tillämpas för spänningar. För fasspänningar erhålls ekvationerna:  

 UL1 = U1 + U2 + U0  Fasspänning i L1 
 UL2 = a2·U2 + a·U2 + U0  Fasspänning i L2 (3) 

 UL3 = a·U1 + a2·U2 + U0  Fasspänning i L3 

 U1 = 1
3
 (UL1 + a·UL2 + a2·UL3) Plusföljdspänning 

 U2 = 1
3
 (UL1 + a2·UL2 + a·UL3) Minusföljdspänning  (4) 

 U0 = 1
3
 (UL1 + a·UL2 + a·UL3) Nollföljdspänning 

Vid normal drift i elnätet förekommer principiellt endast plusföljdskomponenter av 
spänningar och strömmar men på grund av bl.a. vissa osymmetrier samt snedbelastningar i 
nätet etc. kan det även förekomma vissa minusföljd- och nollföljdskomponenter. Det är med 
hjälp av nollföljd och minusföljd som gör det möjligt för reläskydden att detektera olika 
feltillstånd som uppstår. Se vidare under avsnitt 2.3. [4] 
 
Plus-, minus, - och nollföljdsimpedanser kan beräknas fram genom att dividera kvoten av 
spänningen samt strömmen för resp. system. Ekvationen blir enligt följande:  
 
 Z1 = U1

I1
   Plusföljdsimpedans  

 Z2 = U2
I2

   Minusföljdsimpedans 

 Z0 = U0
I0

   Nollföljdsimpedans 
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2.1.2.1. Nollpunktspänning/förskjuten nollpunkt 
 
Nollpunktsspänningen är en konsekvens av osymmetri i nätet. I spoljordade nät ska det vid 
normal drift teoretiskt sett inte finnas någon nollpunktsspänning. För att det ska vara uppfyllt 
förutsätts att nätet är symmetriskt belastat, vilket i praktiken är omöjligt att uppnå, utan man 
får i regel alltid en naturlig nollpunktsspänning, även om den i många fall är väldigt låg. [5] 

En annan orsak till uppkomsten av den naturliga nollpunktsspänningen för spoljordade system 
med en kombination av central samt utlokaliserad kompensering är att även korrekt placerad 
utlokalisering innebär ett bidrag till nollpunktsspänningen genom det aktiva bidraget av ström 
från reaktorernas resistiva förluster. [3] 

 

 
Figur 2.1.2.1a – Visar en skiss på transformatorns nollpunkt och nollpunktsutrustningen. [5] 

 

Nollpunktsreaktorn stäms av mot nätets naturliga nollföljdsspänning, som uppstår av 
osymmetrier i nätet. I ett friskt nät under vanlig drift är nollföljdsspänningen låg och ger inte 
upphov till någon större ström genom nollpunktsutrustningen, med andra ord så finns det inte 
heller någon osunt hög nollpunktsspänning. [3] 

Förhållandet mellan spänningsfallet över transformatorns nollföljdsimpedans och 
nollpunktsutrustningen är lika under såväl normal drift som vid jordfel, med huvuddelen av 
spänningsfallet finner vi över nollpunktsutrustningen, d.v.s. över nollpunktsreaktorn och 
nollpunktsmotståndet, se figur 2.1.2.1a ovan. [3] 

Vid inträffandet av ett jordfel med väldigt lågt övergångsmotstånd ökar strömmen genom 
nollpunkten dramatiskt och spänningsfallet över nollpunktsreaktorn sjunker relativt 
nollföljdsspänningen.  
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Ekvation 5 nedan beskriver sambandet mellan spänningsfallet över nollpunktsutrustningen 
samt kompenseringsströmmen från nollpunktsreaktorn med en ekvation. Ur ekvation ekvation 
5 framgår även att om spänningen över nollpunktsutrustningen sjunker med 10 % så minskas 
även kompenseringsströmmen i samma grad. [3] 

IL =  𝑈𝑈𝑛𝑛
2𝜋𝜋𝜋𝜋∗𝐿𝐿

      

 (5) 

Ett problem med spänningsfall över transformatorns nollföljdsimpedans är att strömmen 
genom nollföljdsimpedansen ger upphov till en fasvridning av spänningen. Problemet med 
fasvridningen är att jordfelsskydd använder sig av en spänningsreferens som ofta hämtas från 
transformatorns nollpunkt och om det då uppstått en fasvridning av spänningen så fås det 
vinkelfel som kan orsaka att jordfelsskydden fungerar felaktigt. [3] 

När en nollpunktsspänning uppstått, förskjuts nollpunkten A i figur 2.1.2.1b från sin 
nollpotential och får istället en potential skild från noll med en viss vinkel. Fasspänningarna 
mätt till den förskjutna nollpunkten blir nu olika då en osymmetri har uppstått. I figur 2.1.2.1b 
demonstreras hur spänningarna påverkas vid en förskjuten nollpunkt. Fasspänningarna Ea, Eb 
och Ec får nya värden (röd) i förhållande till den förskjutna nollpunkten B i figur 2.1.2.1b. 
Huvudspänningarna (blå-streckade) förblir de samma med opåverkad amplitud & vinkel. 

 
Figur 2.1.2.1b – Visar fasspänningarna vid förskjuten nollpunkt (röd). I Figuren framgår även att 
huvudspänningarna (blå) förblir detsamma med fasspänningarna mätt till nollpunktspotentialen är 

olika. 
 

Följande stycke är från Anna Guldbrands ’Earth Faults in Extensive Cable Networks’ och 
behandlar vad som händer med nollpunktsspänningen vid inträffade av ett högohmigt jordfel 
vid olika storlek på kabelnäten. 

I figur 2.1.2.1c visas i vilken grad nollpunkten blir förskjuten, d.v.s. vilken 
nollpunktsspänning i förhållande till fasspänningen som uppstår vid ett 5kΩ jordfel i änden av 
ett kabelnät med varierad storlek mellan 5 och 150km. Det visas klart och tydligt att storleken 
på kabelnätet har en enorm betydelse för hur stort inflytande jordfelet har på 
nollpunktsspänningen. 
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När storleken på kabelnäten ökar så minskar de högohmiga jordfelens inflytande på 
nollpunktsspänningen. Inflytandet av de högohmiga jordfelen minskar i väldigt hög takt vid 
ökad storlek på kabelnät mellan 5 och 50km, som visas i figur 2.1.2.1c. 

 

  
Figur 2.1.2.1c – Visar nollpunktsspänning i förhållande till fasspänning vid 5kΩ jordfel. 

 

I figur 2.1.2.1d under visas hur stor nollpunktsspänningen blir i förhållande till fasspänningen 
i ett 100 km stort kabelnät vid varierad storlek på övergångsmotståndet för jordfelet. 
Nollpunktsspänningen på Y-axeln anges i % av fasspänningen och i ett 10kV nät är 1 % av 
fasspänningen ungefär 60-70V. Utifrån diagrammet i figur 2.1.2.1d går det att utläsa att 
övergångsmotståndet för jordfelet spelar stor roll för hur inflytelserikt jordfelet blir på 
nollpunktsspänningen. 

 
Figur 2.1.2.1d– Visar storleken på nollpunktsspänningen i förhållande till fasspänningen vid ett 100 

km lång kabelnät. 
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2.2 Jordslutningstyper 
 

Jordslutningstyper innebär olika feltillstånd som kan uppstår i distributionsnätet. Under 
avsnitt 2.2 ges en redogörelse på vanligt förekommande typer av jordslutningar, där ingår 
bland annat en beskrivning av enpolig jordslutning, tvåpolig jordslutning etc.  

Figur 2.2a används för att karaktärisera för olika jordslutningstyper i ett symmetriskt 
trefassystem. [4] 

 

 

Figur 2.2a – Karakteriserar ett symboliskt schema för ett symmetriskt trefassystem med brytare som 
illustrerar olika typer av feltillstånd i nätet.  

 

Beteckningen Ea-c visar spänningarna i nätet innan ett fel har inträffat. Motsvarande gäller för 
spänningarna för symmetriska komponenter som betecknas till E1,2 & 0. Spänningarna 
betecknas som Ua-c efter att ett fel har uppstått och motsvarande för spänningar i symmetriska 
komponenter U1,2 & 0. [3] 

De tre oberoende näten för symmetriska komponenter kan konstruktionstecknas enligt figur 
2.2b. 

 
Figur 2.2b – Visar de tre oberoende näten för symmetriska komponenter. 
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Sambandet för respektive komponentnät redogörs enligt följande:  

   U1 = E1 – Z1I1 

   U2 = E2 – Z2I2    (6) 

   U0 = E0 – Z0I 0 

Vid felfritt nät där en symmetri fastställs existerar endast plusföljd, dvs.:  

   E1 = Ea  och  
   E2 = E0 = 0 

 Ekvationen (6) kan därmed behandlas till:   

   U1 = E1 – Z1I1 

   U2 = – Z2I2     (7) 

   U0 = – Z0I 0 

Genom att öppna och sluta brytaren i figur 2.2a kan vi illustrera olika typer av jordfel. 
Beroende på felets art kan ett ekvationssystem för jordslutningsströmmarna framställas 
genom ekvationerna (7) samt ekvationerna (1), (2), (3) och (4) från avsnitt (2.1.2). Observera 
även att storleken av jordslutningsströmmen beror fullkomligt på vilken typ av 
systemjordning som används. I denna rapport behandlas endast impedansjordat system. [3]     
 

2.2.1 Enpolig jordslutning 
 
Vid enfasig jordslutning innebär förflyttning av felströmmar mellan fas till jordpotentialen. 
Detta kan bland annat bero på att isolationen hos en ledare är föråldrad och börja brista eller 
att ett träd har kommit i kontakt med en ledare. [9] 

På grund av oväntad spänningsändring i en fas vid enfasigt jordfel, inträffar vid felstället en 
transient av urladdningstiden RC. En urladdning av ström från nätets övriga friska fasers 
kapacitans till jord kommer därefter att flyta genom den felbehäftande fasen enligt figur 
2.2.1a. [8] 

 

Figur 2.2.1a– karakteriserar urladdningar från de friska faserna mot felfasen L3 samt hur den 
centrala och utlokaliserade kompenseringen motverkar felströmmen. 
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Figur 2.2.1a karakteriserar strömbanan i trefassystem vid enfasigt jordfel. Strömmarna från 
faserna L1 och L2 förflyter nu genom kapacitansen till den felbehäftande fasen L3. Denna 
kapacitiva jordslutningsströmmen Icj flödar därefter till nollpunkten via återledare och jord. 
[8] 

Nollpunktspänningen V0 kallas den spänningen över nollpunktsutrustning. Observera att i 
felfritt symmetriskt trefasnät skall denna spänning teoretiskt sett vara noll. Vid en enfasig 
stum (mycket lågohmig) jordslutning inträffar ett osymmetriskt tillstånd i systemet som ger 
upphov till en spänningshöjning i de friska faserna med faktorn √3 (huvudspänning) i 
förhållande till nollpunkten. Nollpunkten har alltså fått samma potential som fasspänningen i 
den fas där jordfelet inträffat från, se figur 2.2.1b. Fenomen med ökad spänningsnivå i övriga 
friska faser kan leda till påfrestningar i nätet och resultera i ytterligare jordfel. [8][2] 

 

Figur 2.2.1b– Bilden till vänster karakteriserar visardiagram för fasspänningar innan enfasigt jordfel.  
Bilden till höger karakteriserar visardiagram över fasspänningarna vid enfasig jordslutning. Jordfel 

har inträffat i Ea och därmed förflyttas nollpunktspotentialen till faspotentialen Ea. 
 

En enfasig jordslutning orsakar ett osymmetriskt tillstånd i trefasnätet. Som enligt avsnitt 
2.1.2 samt 2.2 kan beräkningen av den totala jordslutningsströmmen beräknas fram genom 
metoden med symmetriska komponenter. [4] 

Genom att sluta brytaren A & 0 i figur 2.2.1 erhålls teoretiskt ett enfasigt jordfel. Vilket 
betyder att:       

 Ib = Ic = 0 
 Ua = Zf·Ia 

Ekvation (2) ger därmed:  

 I1 = I2 =I0 = 𝐼𝐼𝐼𝐼
3

  

Och ekvationen (3) ger:  

 U1 + U2 + U0 = Ua = Zf·Ia 
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Genom användning av ekvationen (7) fås: 

 Ea - Z1· 𝐼𝐼𝐼𝐼
3

 – Z2· 𝐼𝐼𝐼𝐼
3

 – Z0· 𝐼𝐼𝐼𝐼
3

 = Zf · Ia 

Genom att lösa ut jordslutningsströmmen Ia = Ij erhålls:  

  Ij = 3·𝐸𝐸𝐼𝐼
𝑍𝑍1+𝑍𝑍2+𝑍𝑍0+3𝑍𝑍𝜋𝜋 

 

Där:  

Ea = Fasspänningen innan felet inträffar 
Ij = jordslutningsströmmen 
Zf = Övergångimpedans  
Z1,2&0 = Plus-, Minus- och nollföljdsimpedans  

 

 

Figur 2.2.1c - Visar ekvivalent beräkningsschema per fas vid enfasig jordslutning genom impedans i 
symmetriska komponenter. Vid impedanslös enfasig jordslutning försummas 3Zf. 

 

Övergångsimpedansen Zf försummas vid så kallad stum jordslutning. Jordfelsströmmen 
bestäms då enbart av nätets plus-, minus- & nollföljdsimpedans. [4] 
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2.2.2 Tvåpolig jordslutning 
 
Tvåfasig jordslutning är ett vanligt jordfel som innebär i sin enklaste förklaring att två faser 
kommer i kontakt med jord. Ett tvåfasigt jordfel uppstår vanligtvis efter fenomen med 
spänningshöjning mellan faserna enligt avsnitt 2.2.1. Den tvåfasiga jordslutningen kan t.ex. 
inträffa om isoleringen hos kablarna är utsliten och en spänningshöjning i en fas orsakad av 
ett jordfel ger upphov till en spänningshöjning i en annan fas som därmed orsakar ytterligare 
ett jordfel i de tidigare friska faserna. Figur X2.2.2.1. [7][8] 

 

 
Figur 2.2.2a – Visar exempel på tvåpolig jordslutning i trefassystem. 

 

Vid beräkning av jordslutningsströmmen för tvåpolig jordslutning används metoden med 
symmetriska komponenter enligt avsnitt 2.1.2 samt 2.2. 

Genom att sluta brytaren B, C & 0 i figur 2.2a illustreras tvåfasig jordslutning. För tvåfasig 
jordslutning utan impedanser i felstället innebär att:    

Ia = 0 
Ub = Uc = 0 

Ekvation (4) ger därmed:  

 U1 = U2 =U0 = 𝑈𝑈𝐼𝐼
3 

     (8) 

Och ekvationen (1) ger:  

 I1 + I2 + I0 = 0 

Genom att utnyttja ekvationen (7) erhålls: 

  𝐸𝐸𝐼𝐼−𝑈𝑈1
𝑍𝑍1 

 - 𝑈𝑈2
𝑍𝑍2 

 - 𝑈𝑈0
𝑍𝑍0

 = 0 samt 

 1
𝑍𝑍1

·(Ea - 
𝑈𝑈𝐼𝐼
3

) - 𝑈𝑈𝐼𝐼
3𝑍𝑍2 

 - 𝑈𝑈𝐼𝐼
3𝑍𝑍0 

 = 0 
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Detta innebär att Ua är: 

 Ua = 3·𝐸𝐸𝐼𝐼·𝑍𝑍2·𝑍𝑍0
𝑍𝑍1·𝑍𝑍2+𝑍𝑍1·𝑍𝑍0+𝑍𝑍2·𝑍𝑍0

 

Genom att använda ekvationerna (7) samt (8) kan uttrycket för jordslutningsströmmen för 
respektive felaktig fas framställas:  

 Ijb = Ea · 
𝑍𝑍2(𝐼𝐼∧2−1)+𝑍𝑍0(𝐼𝐼∧2−𝐼𝐼)
𝑍𝑍1·𝑍𝑍2+𝑍𝑍1·𝑍𝑍0+𝑍𝑍2·𝑍𝑍0

 samt 

 Ijc = Ea · 
𝑍𝑍2(𝐼𝐼−1)+𝑍𝑍0(𝐼𝐼−𝐼𝐼∧2)
𝑍𝑍1·𝑍𝑍2+𝑍𝑍1·𝑍𝑍0+𝑍𝑍2·𝑍𝑍0

  [4] 

 

2.2.3 Simultana jordslutningar 
 
Simultana jordslutningar eller dubbel jordslutning innebär att två eller flera enfasiga 
jordslutningar inträffar, det kan t.ex. vara ett jordfel som orsakar ett annat följdfel i en annan 
del av nätet. Simultana jordfel kan förekomma på en fas i olika områden, se figur 2.2.3a, eller 
på två faser i gemensam ledning, se figur 2.2.3b. Dessa kan vidareutvecklas och efter en viss 
tidsfördröjning orsaka ytterliga fel på andra ställen i nätet om de inte åtgärdas. [8] 

Simultana jordslutningar kan ibland betraktas som tvåpolig kortslutning där faserna kortsluts 
via jordpotentialen, vilket innebär att amplituden av felströmmen som erhålls i felstället kan 
blir oerhört hög och jordade anläggningsdelar utsätts för farlig beröringsspänning. [8]   

Som tidigare nämnt i texten så uppstår en förhöjd spänning i två övriga friska faser vid 
enfasigt jordfel.  Orsaken till simultana jordslutningar kan vara ett följdfel anknuten till dessa 
spänningshöjningar. [8] 

 

Figur 2.2.3a – Visar simultana jordslutningar på en fas i två skilda ledningar. Första felstället 
inträffar i den mellersta fasen i punkt A som i sin tur leder till ett följdfel i den yttre fasen i punkt B. Zf 

1 & 2 är övergångsimpedans i de olika felställena. 
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Notera att strömbanan hos majoriteten av felströmmen Ij inte flyter genom transformator vid 
denna typ av fel enligt figur 2.2.3a ovan, vilket är på grund av att motståndet i 
nollpunktskyddet är betydligt högre än motståndet i ledningarna samt samlingsskenan. [8] 

 

 

Figur 2.2.3b – Visar simultana jordslutning på två faser (tvåfasig jordslutning) i gemensam ledning. 
Observera att avståndet mellan felstället 1 & 2 kan vara kilometer isär. 

 

2.2.4 Intermittent jordslutning 
 
Problemet med intermittenta jordslutningar blir allt vanligare i takt med kablifiering av 
distributionsnät. Med intermittent jordslutning innebär i korthet återkommande överslag i 
felstället, dvs. att felet upprepande tänds och släcks.  

När en sådan problematik uppstår når spänningen i felstället sitt toppvärde. Det innebär att 
under en kort period sker en omfördelning av laddningar mellan ledare och skärm, vilket leder 
till höga strömspikar som därmedelst resultera till överslag, se figur 2.2.4a.  

Under urladdningen avtar spänningen åter mot noll och felet självslocknar, detta på grund av 
att när jordslutningsströmmen är begränsad av nollpunktsutrustningen blir tendensen för 
självsläckning mycket hög. Under nästföljande halvperiod stiger spänningen på nytt tills 
överslag inträffar på nytt och processen upprepas. [3][5] 

De vanligaste orsakerna till intermittenta jordslutningar är spruckna isolatorskikt, dåliga 
kabelskarvar, vatteninträngsel i kablar etc. [3][5] 



18 

 
Figur 2.2.1a – Karakteriserar intermittenta jordfel i ett ledningsfack. [5] 

 

2.3 Reläskydd och dess funktion 

I slutet av 1800-talet infördes kontrollutrustning i elanläggningar. Dess huvuduppgift är att 
skydda anläggningen genom att förhindra eller minimera skador på materiel samt personer 
som uppstår till följd av elektriska fel i elkraftsystemet och även minska de ogynnsamma 
konsekvenserna som uppstår i nätet vid feltillstånd. [4] 

Den viktigaste komponenten i kontrollutrustningen är reläskyddet. Ett reläskydds primära 
uppgifter är att övervaka, styra samt detektera olika feltillstånd i anläggningar. Vid 
detektering av fel sänder reläskyddet ut impulser för att frånkoppla den felbehäftande 
anläggningsdelen.  

Transformatorer, generatorer samt kablar är ett par exempel på anläggningsdelar som 
övervakas av reläskydden. Reläskydden kan antingen arbeta momentant eller tidsfördröjt. 
Utlösningstiden för momentant reläskydd får maximalt vara 40 ms medan ett tidsfördröjt 
reläskydd erhålls en fast tidsfördröjning beroende på storleken av den påverkande storheten.  
[7] 

För att reläskyddssystem ska fungera på ett acceptabelt sätt eftersträvas en selektivplan, vilket 
innebär att inställningar av reläskyddet ska vara inriktade för selektivitet. Selektivitet innebär, 
i elkraftsammanhang, att frånkopplingen ska ske endast i eller närmast den felbehäftande 
anläggningsdelen och därmed undvika bortkoppling av de felfria delarna i anläggningen. 
[2][7][9] 

För att erhålla god selektivitet i distributionsnätet betraktas följande begrepp:  

• Absolut selektivitet: innebär således att reläskyddet endast har tillstånd att detektera 
samt har förmågan att lösa ut tillfälligt vid fel inom sitt skyddsområde. Följande 
erhålls t.ex. vid användning av differentialskydd som mäter och jämför strömmarna 
på ömse sidor av skyddsobjektet. [8][9]   

• Riktningsselektivitet: fungerar som namnet tyder. Med riktningsselektivitet innebär 
alltså att reläskyddet detekterar riktningen på felet, antingen i framriktning eller i 
backriktning, och på så sätt bortkopplar fel i den defekta riktningen. [8] 
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• Tidsselektivitet: baserar sig i att selektivitet erhålls genom inställningar i 
reläskyddets funktionstider samt tidsfördröjning, vilket innebär att skydden inte 
kopplar bort fel vid samma tidpunkt. [8] 

• Funktionsselektivitet: innebär att reläskydden funktionerar med hänsyn till dess 
funktionsvärde. Ett exempel på funktionsvärde kan vara strömselektivitet. 
Funktionprincipen för detektering baseras således på att de ingående skydden i 
systemet erhåller varierande ströminställningar i förhållande till varandra. [8] 

Tillförlitlighet och tillgänglighet för ett reläskydd är mycket nödvändigt annars kan problem 
och störningar i elnätet uppstå till följd av felaktig detektering och bortkoppling av 
anläggningsdelar. Skulle reläskydden däremot inte lösa ut över huvud taget vid jordfel erhålls 
stora ogynnsamma konsekvenser. Material i anläggningsdelar kan bland annat ta skada och 
leda till höga reperationskostnader eller att personsäkerheten kompromissas.  

För att minimera problem och öka tillförlitligheten hos reläskydden används olika 
genomförande av reservskydd. I reservskydden ingår bland annat överlastsskydd, 
nollpunkspänningsskydd etc. Följande redogörs för i kommande avsnitt. [8] 

Ur säkerhetssynpunkt är det nödvändigt att känsligheten hos reläskyddet säkerställs för att 
skydden skall kunna lösa ut korrekt vid fel. Inställningar för känsligheten av reläskyddet 
bestäms framförallt av startströmmar samt inkopplingsströmmar och kompromissas normalt 
med avseende på de strömmar som uppstår vid normal drift samt vid olika feltillstånd. [8] 

Problematiken som kan förekomma i samband med för hög känslighet hos reläskydden är risk 
för obefogade avbrott av elnätet. Olika tidsfördröjningar i blockeringslogiken under 
inkopplingar samt starförloppet utnyttjas för att minimera problemet. [8] 

Utifrån hur distributionsnätet är utformat ställs olika krav beträffande bortkoppling av 
förekommande feltillstånd. Det finns fattningssamlingar med regler samt allmänna råd 
gällande felbortkopplingskravet från Elsäkerhetsverket som skall följas. I dessa redogörs hur 
starkströmsanläggningar skall utarbetas samt vilka felbortkopplingskrav som ställs på de olika 
anläggningarna med hänsyn till dess nätstruktur, systemspänning samt systemjordning.  

 

2.3.1 Överströmsskydd 
 
Överströmsskydd omfattar de skydd mot överströmmar som eventuellt uppstår vid 
kortslutning eller överbelastning. Det är mycket önskvärt att möjliggöra minimeringen av den 
tid som överströmmar belastar anläggningen då sådana strömmar kan orsaka enorma skador i 
systemet. Överströmsskydd används bland annat för att skydda transformatorer, generatorer, 
kablar och ledningar. [2][8][13] 

Det är inte ovanligt att överströmsskydden är utrustade med momentan och tidsfördröjd 
funktion eller med ett så kallad tidsöverströmsskydd med inverttidskarakteristik. 
Inverttidskarakteristik innebär kortfattat att tiden är en funktion av strömmen, dvs. ju högre 
överströmmar som uppstår desto kortare blir bortkopplingstiden. [9] 

Överströmsskyddet mäter antingen två eller tre fasströmmar. Tvåfasig mätning innebär att 
felströmmarna mäts i ytterfaserna av kabeln. Metoden används oftast i spoljordade nät. [13] 
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2.3.1.1. Överlastsskydd 
 
Som tyder på namnet så har överlastsskydd till uppgift att koppla bort strömmar som 
förekommer vid överbelastningar, vilket skall ske selektivt i förhållande till anläggningens 
märkströmmar. Hänsyn till förekommande av maximala belastningsströmmar bör studeras för 
inställningar av överlastsskyddet och därmed undvika oselektiv bortkoppling. [8][13] 

 

2.3.1.2. Kortslutningsskydd 
 
Vid kortslutningar erhålls i allmänhet höga amplituder på felströmmar. Dessa strömmar är i 
genomsnitt mycket högre än anläggningens märkström. Kortslutningsskyddet har till uppgift 
att på ett snabbt och effektiv sätt frånkoppla felströmmarna och därmed minska skadorna som 
kan uppstå i anläggningen. [8][13] 

 

2.3.2 Jordfelsskydd 
 
Jordfelsskydds uppgift är att detektera jordslutningar i distributionsnätet genom uppmätning 
av nollföljdsströmmen samt nollföljdsspänningen. Inställningar på skydden bestäms utifrån de 
myndighetskrav som ställs på bortkoppling av jordslutningar samt av hur nätet är utformat, 
d.v.s. om nätet är av rent luftledningsnät eller kabelnät eller om det är ett blandnät. De krav 
som ställs på bortkoppling av jordslutningar är varierande och beror på den typen av 
systemjordning som utnyttas i systemet samt systemets specifika spänningar. [13] 

Det förekommer två typer av jordfelsskydd, riktat & oriktat, vardera beskrivs vidare i avsnitt 
2.3.2.1 och 2.3.2.2 

 

2.3.2.1. Riktat jordfelsskydd 
 
Vid jordslutning skapas ett osymmetriskt tillstånd och som därmed ger upphov till en 
nollföljdsspänning samt en nollföljdsström i nätet. Ett riktat jordfelsskydd använder dessa 
nollföljdskomponenter för detektering av jordfel. [1] 

Beroende på skyddets modelltyp arbetar den öppningsvinkelmätande funktionen antingen av 
sin(φ)- eller cos(φ)-karakteristik. Vilken typ av skydd som rekommenderas för användning 
väljs utefter utformningen av distributionsnätet samt dess systemjordning. Ett riktat 
jordfelsskydd med cos(φ)-karakteristik används vanligtvis i spoljordade system. För 
detektering mäter skyddet öppningsvinkeln φ som erhålls mellan nollföljdspänningen U0 och 
nollföljdströmmen I0 inom dess funktionsområde se figur 2.3.2.1a. [1][11] 
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Figur 2.3.2.1a – Demonstrerar öppningsvinkel samt funktionsområde för riktat jordfelsskydd. I 
figuren visas även definitionen av fram- & backriktning samt felfri zon. Figuren är konstruerad med 

inspiration från Schneider Electric manual.  

 

Det riktade jordfelsskyddet är utformat att detektera fel inom öppningsvinkelsintervallet ±90° 
samt endast i framriktning. Detta innebär att om det sker ett jordfel i punkt A samt att 
jordfelsskyddet erhåller ett korrekt utlösningsvillkor kommer felet att registreras och den 
felbehäftande delen bortkopplas. För säker detektering av jordslutning tillåts normalt en 
korrigeringsvinkel på ±2°. Inträffar felet däremot i punkt B erhålls endast en registrering av 
felet men inga åtgärder utförs av jordfelsskyddet. [1][11] 

 

2.3.2.2. Oriktat jordfelsskydd 
 
Till skillnad från riktat jordfelskydd mäter oriktat jordfelsskydd enbart värdet av 
nollföljdsströmmen. Skyddet begär alltså ingen riktning för bortkoppling av jordfel. Vid 
användning av oriktat jordfelsskydd bör man ha goda kunskaper angående de kapacitiva 
jordslutningsströmmar som förekommer i elnätet för att uppnå god selektivetet. [1][12] 

 

2.3.3 Nollpunktsspänningsskydd (NUS) 
 
Som nämndes tidigare i avsnitt 2.1.2.1 och 2.2.1 uppstår nollpunktspänning till följd av 
jordslutningar. Nollpunktspänningsskydd fungerar som ett slags jordfelsskydd och utnyttjas 
som reservskydd för anläggningens övriga jordfelsskydd.  

Nollpunktsspänningsskyddets uppgift är att detektera förekommande nollpunktsspänningar. 
Frånkopplingen sker vanligtvis i tre olika steg utefter skyddets tidsinställningar. I det första 
steget bortkopplas de ledningar med högst felfrekvens. I steg två frånkopplas hela 
samlingsskenan och slutligen i steg tre bryts transformatorns brytare på primärsidan. Ur 
selektivitetssynpunkt krävs det att inställningar hos NUS-skyddet är avstämt och anpassat 
utefter anläggningens jordfelsskydd. [2][8] 
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2.4 Konsekvenser vid kablifiering av luftledningsnät  

2.4.1 Allmänt 
 
De kapacitiva jordfelsströmmarna i traditionella luftledningsnät är förhållandevis små, men i 
takt med att andel kabel ökar i elnäten så ökar behovet av kompensering av den kapacitiva 
jordfelsströmmen. De kapacitiva jordfelsströmmarna kompenseras bort med central och lokal 
kompensering, men reaktorerna har en egenskap som är svår att komma runt, dess spole är 
resistiv och medför därför en aktiv ström som inte går att kompensera bort. En typisk reaktor 
har förlusteffekten motsvarande 2 % av dess märkström. [3] 

Om den centrala nollpunktsreaktorn är avstämd för ett stort kabelnät blir strömmen genom 
transformatorns nollpunkt stor och då ändras spänningen över reaktorn. Amplituden på 
spänningen över reaktorn sjunker och dess vinkel ändras gentemot det symmetriska nätets 
nollpunkt. Konsekvenserna av detta fenomen blir att kompenseringsströmmen inte blir så stor 
som det var tänkt och den aktiva strömmen från nollpunktsreaktorn ökar skenbart. [3] 

 

2.4.2 Kortslutningar 
 
Kablar har två till tre gånger lägre seriereaktans än ledningar, vilket innebär att kortslutningar 
ger upphov till större strömmar. Detta kan ses som en gynnsam effekt eftersom att man får ett 
starkare nät med mindre problem med spänningsvariationer orsakade av spänningsfall. 
Eftersom att nätet är starkare blir också felbortkoppling enklare. [3] 

 

2.4.3 Jordfel 
 
Vid kablifiering av luftledningsnät visar sig jordfel vara den största förändringen, kabelns 
egenskaper tillför väsentligt mer kapacitiva jordfelsström än motsvarande luftledning. Ett 
problem som i nuläget motverkas genom att öka kompenseringsströmmen från den centrala 
nollpunktsreaktorn eller installation av fler utlokaliserade nollpunktsreaktorer. [3] 

De typer av jordfel som skall detekteras kommer att vara annorlunda i rena kabelnät jämfört 
med luftledningsnät. Till skillnad från luftledningsnät där de flesta jordfel är högohmiga, 
kommer de flesta jordfel i kabelnät att vara lågohmiga överslag mellan fas och skärm eller 
mellan faser i samband med kabelskador. Dock bör inte högohmiga jordfel i kabelnät bortses 
från. Dessa är ovanligare och kan t.ex. orsakas av dåliga skarvar eller ändavslutningar. [3] 

Blandnät förekommer vid pågående kablifiering av distributionsnät. Detta innebär att 
känsligheten hos reläskydden måste vara tillräcklig för snabb och säker bortkoppling av 
högohmiga fel som kan uppstå i delar av luftledningsnätet samt lågohmiga jordfel som kan 
förekomma i delar av kabelnätet.  

Samtidigt får det inte förekomma risk för sympatiutlösning, d.v.s. att skydden t.ex. löser ut på 
grund av osymmetrier som uppstå vid normaldrift. Osymmetrin vid ett felfritt drifttillstånd 
förväntas att minska i samband med att kablifieringen av nätet utökas och luftledningsnätet 
minskas. [3] 
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3. Metod 

3.1 Tabeller & Diagram från tidigare arbete 

 

 
Figur 3.1a – Visar principiellt driftschema för fördelningsstationen i Ljung. 

 

I Figur 3.1a visas ett principiellt driftschema för fördelningsstationen i Ljung och ur 
driftschemat går det att utläsa att transformator 1 (T1) matar områdena Ljung 3, Vesene, 
Asklanda och Ljung 1 och att transformator 2 (T2) matar Ljung 2, Vimle och Molla. I 
driftschemat visas även vart nollpunktsutrustningen är ansluten, d.v.s. mellan jord och de båda 
transformatorernas nollpunkt.  

De båda transformatorerna omvandlar 40 kV ned till 10 kV som sedan fördelas ut i elnätet i 
Ljung och förser industri med högspänning samt spänningssätter 10/0.4 kV nätstationer för 
matning av lågspänningsnätet på 400 V. 
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Provning 2015-07-31 
med brytning av hela 

stationen 
       Nollpunkt (V) T1-N T2-N Förändring 

 
U1 U2 U3 

Före avbrott 5,94 5,92 
  

6,47 6,2 5,95 
Molla bruten 5,1 5,03 -0,865 

 
6,48 5,95 6,18 

Ljung 1 och 3 brutna 7,05 6,96 1,94 
 

6,58 5,88 6,26 
Övriga linjer brutna 0,31 0,31 -6,695 

 
6,25 6,24 6,26 

Ljung 1 till 1,24 1,24 0,93 
 

6,2 6,32 6,26 
Ljung 3 till 1,88 1,85 0,625 

 
6,13 6,27 6,1 

Ljung 2 (P) till 2,74 2,73 0,87 
 

6,05 6,33 6,21 
Vimle (P) till 4,44 4,42 1,695 

 
6,34 5,9 6,27 

Vesene till 5,59 5,56 1,145 
 

6,48 5,92 6,14 
Molla till 5,93 5,88 0,33 

 
6,48 6,18 5,9 

Asklanda till 5,48 5,44 -0,445 
 

6,44 6,21 5,92 
Figur 3.1b – Visar diagram över fasspänningar och nollpunktspänningar vid felsökning, matning av 
hela Ljung via transformator 1, skenorna för transformator 1 & transformator 2 sammakopplade. 

 

I figur 3.1b visas en tabell sammansatt för en felsökning som Herrljunga Elektriska gjorde 
2015-07-31 där de då kopplade ihop skenorna för transformator 1 & 2 och matade hela Ljung 
via transformator 1 med transformator 2 ur drift. Vid felsökningen bröt de olika linjer ut för 
att sedan mäta och se hur nollpunktsspänningen samt fasspänningarna förändrades.  

Denna felsökning gjordes med förhoppningen om att se en markant skillnad på förändring av 
nollpunktsspänningen då en av linjerna kopplades ur drift, vilket i det fallet skulle betyda att 
det fel som orsakar nollpunktsspänningen blivit lokaliserat till ett utav områdena i Ljung. 
Dessvärre blev det ingen markant förändring vid från- & tillkoppling av drift för de olika 
linjerna utan alla bidrog med olika stora delar. 

Ett intressant fenomen vid från- & tillkoppling av drift för de olika linjerna ut är hur 
fasspänningarnas amplitud varierar och skiftar i storleksordning. Det tycks finnas olika 
osymmetri för fasspänningarna som uppstår ute i nästan varje område i Ljung, vilket vanligen 
brukar indikera att det finns flertalet jordfel ute i elnätet i Ljung. 

I figur 3.1.c har bl.a. värdena ur tabellen i figur 3.1b visualiserats med diagram. I diagrammet 
för fasspänning syns tydligt hur fasspänningarna byter plats vid från- och tillkoppling av olika 
linjer. Då alla linjer tagits ur drift syns att fasspänningarna glider ihop till symmetri och även 
nollpunktsspänningen sjunker kraftigt. 

Nollpunktsspänningen är mätt med spänningstransformatorer som har ett omsättningstal på ca 
30, vilket betyder att en nollpunktsspänning på t.ex. 7V i diagram innebär en 
nollpunktsspänning på 7 * 30 = 210 V i verkligheten. 
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Figur 3.1c – Visar diagram med spänningar från tidigare arbete utfört av Herrljunga Elektriska. 

 

Mätningar gjordes även vid normalt drifttillstånd, då T1 matar Ljung 3, Vesene, Asklanda och 
Ljung 1 samt T2 matar Ljung 2, Vimle och Molla. Under en av dessa mätningar ser vi ett vid 
första blick mycket märkligt fenomen. Fasspänningarna för T1 & T2 är inte desamma, de 
skiljer i både amplitud och fasförskjutning, vilket inte ska förekomma i någon större grad 
eftersom att de har en gemensam nollpunkt. Se figur 3.1d.  

Fasspänningarna för T2 i figur 3.1d visar en mycket bättre symmetri då det kommer till 
amplitud, men fasförskjutningen som skall vara 120 grader för U2 och 240 grader för U3 i 
förhållande till referensen U1 som är riktfas och satt till 0 är inte ens i närheten.  

Förklaringen till detta fenomen är den att jordkabeln till mätutrustningen inte var ansluten, 
vilket fick mätutrustningen till att skapa en egen nollpunkt baserad på att fasspänningarna ska 
vara symmetriska och utgå från den. Där av uppstod detta fenomen, som kallas för svävande 
nollpunkt. Det visade sig alltså vara så att de uppmätta värdena för spänningarna från T2 inte 
stämde utan fasspänningarna från T1 & T2 hade lika amplitud & fasförskjutning. 
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Figur 3.1d – Visar fasspänningar uppmätta i Ljung. Diagrammet till vänster gäller för transformator 

1 och till höger transformator 2. 
 

3.2 Referensvärden från Metrum före arbete 

I Figur 3.2a visas ett diagram från Metrum där nollpunktsspänningen i Ljung (lila) & 
Herrljunga (grön + röd) åskådliggörs. I diagrammet framställs nollpunktsspänningen i Ljung 
för T1 & T2 som exakt samma, med en färg (lila). Den ohälsosamma nivån på 
nollpunktsspänningen i Ljung ligger på omkring 220 V. Nivån på nollpunktsspänningen i 
Herrljunga för T1 & T2 där ligger på en mycket lägre nivå, omkring 60-70 V, som kan ses 
som någorlunda normalt.  

Ytterligare referensvärden tas fram i figur 3.2b där fasspänningarna i Ljung framställs och det 
åskådliggörs en kraftig osymmetri mellan fasspänningarna, där U1 har en amplitud på 
omkring 6,5 kV, U2 en amplitud på omkring 6,2 kV samt U3 en amplitud på omkring 5,9 kV.   
 

 
Figur 3.2a – Visar nollpunktsspänningar i Ljung från Metrum. 
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Figur 3.2.b – Visar fasspänningar från transformator 1 & 2 i Ljung. 

 

3.3 Hypoteser om felorsaker 

3.3.1 Jordslutning 
 
Vanligtvis så uppstår nästan alltid betydelsefulla storlekar av osymmetri och andra problem i 
nätet endast vid jordfel & kortslutningar. Anledningen till det är för att nätet är dimensionerat 
för att vara symmetriskt. 

Reläskydden i fördelningsstationen i Ljung indikerar att enligt deras mätinsamling så finns det 
20kΩ jordfel ute i 5 utav områdena i Ljung. Sannolikt skulle det kunna vara så att det finns 
jordfel ute i Ljung som ställer till med problemen, Herrljunga Elektriska drog samma slutsats 
och har därför arbetat under en längre tid med att försöka lokalisera vart jordfelen befinner 
sig. Dessa typer av jordfel skulle t.ex. kunna vara träd som blåst omkull och kommit i kontakt 
luftledningsnätet. 

Reläskydden larmar för 20kΩ jordfel vid 0,2A jordfelsström primärt och 100 V 
nollpunktsspänning om vinkeln mellan dessa är liten nog, d.v.s. en aktiv jordfelsström. 
Reläskyddet löser ut vid 0,7A jordfelsström primärt och 290 V nollpunktsspänning om 
vinkeln mellan dessa är liten nog. NUS (Nollpunktsspänningsskyddet) är inställt på 750 V 
nollpunktsspänning och löser då ut hela fördelningsstationen i Ljung. 

Under tiden sedan Herrljunga Elektriska upptäckte problemet med nollpunktsspänningen har 
de kollat över hela elnätet i Ljung 4-5 gånger och då även sökt med värmekamera, trots det 
utan att finna något synligt jordfel. Det tycks alltså inte vara jordfel som ger uppkomsten till 
nollpunktsspänningen och osymmetrin mellan fasspänningarna. Sannolikt är det något annat 
som får reläskydden att larma för 20kΩ jordfel. 
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3.3.2 Nollpunktsutrustning 
 
Vid antagandet att det möjligen är något annat än jordslutningar som ger uppkomst till 
nollpunktsspänningen undersöks andra områden som potentiellt kan ge uppkomst till 
fenomenet med den förhöjda nollpunktsspänningen. 

En ny teori tas fram, att det finns fel hos den centrala nollpunktsreaktorn i 
fördelningsstationen, ett fel skulle t.ex. kunna vara att den ställer in sig så att de kapacitiva & 
induktiva strömmarna kompenserar ut varandra helt och ett fenomen kallat resonans uppstår. 

Som nämndes under avsnitt 2.1.1.3 uppstår en maximal spänningshöjning över 
nollpunktsreaktorn i samband med resonansfenomen (Icj=Ix0) då endast det aktiva 
strömbidraget förekommer vid felstället. Detta skulle därmed kunna vara orsaken till den 
förhöjda nollpunktsspänningen.  

Vid fel på nollpunktutrustningen antas det normalt spoljordat systemet övergå till ett 
direktjordat system. Problemställningen som uppstår i samband med detta är att vid 
uppkomsten av jordslutning på transformators sekundärledningar kan de oriktade 
jordslutningsskydden på tranformatorns primärsida inleda registrering och detektering av 
jordfel.  

Skulle kortslutningseffekten vid samma tillfälle vara väldigt liten, kommer felstömmarna inte 
att vara tillräckligt stora för kortslutningsskydden på transformatorns sekundärsida att lösa ut. 
Om överströmsskyddet mäter tvåfasigt registreras inte jordslutningsströmmen ifall den flyter i 
den tredje fasen som inte mäts.  

Detta leder till att de oriktade jordslutningsskydden kopplar bort brytaren på primärsidan av 
transformatorn innan skyddet på sekundärsidan hinner koppla bort den felbehäftande linjen då 
skyddet på primärsidan normalt har kortare tidsfördröjning än skyddet på sekundärsidan. 

Vid det fall då nollpunktsreaktorn är trasig och resterande nollpunktsutrustningen består av 
nollpunktsresistans blir nätet snedavstämt, vilket innebär att stora kapacitiva felströmmar 
flödar direkt till felstället utan någon kompensering från nollpunktsreaktorn.  

 

3.3.3 Kapacitiva kopplingsenheter 
 
Herrljunga Elektriska använder sig av ett mätinsamlingssystem kallat Addax, där kapacitiva 
kopplingsenheter ansluts till en utav faserna i nätstationerna. Dessa kopplingsenheter skickar 
information genom elnätet till mätinsamlingsinstrument som samlar data. 

Kopplingsenheterna har en kapacitans på 0.025μF per enhet, ett ganska lågt värde men det 
ansluts trots allt väldigt många av dem i nätstationerna i Ljung, omkring 150st tror Herrljunga 
Elektriskas VD Anders Mannikoff. 

För att inte skapa ett osymmetriskt nät har Herrljunga Elektriska haft en plan där de försöker 
fördela ut dessa kapacitiva kopplingsenheter jämt mellan faserna i elnätet. Om det har lyckats 
och de kapacitiva kopplingsenheterna är jämt fördelade är oklart då det ej är tydligt 
dokumenterat. Kopplingsenheterna utesluts därför inte som felorsak utan vidare 
undersökning. 
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3.4 Undersökningar och observationer i fält 

3.4.1 Extra nollpunktsutrustning 
 
För att se om det är fel på den nuvarande nollpunktsreaktorn i Ljung eller i vilken/vilka delar 
av Ljung felet finns i ansluter Vattenfall AB den 25e april en extra nollpunktsutrustning och 
delar transformator 1 och 2 åt så att de får var sin nollpunktsutrustning. Efteråt syns en 
ordentlig skillnad för nollpunktsspänningen mellan transformator 1 och 2 i Ljung, nämligen 
att nollpunktsspänningen för T1 hoppar ned från ca 220 V till omkring 70 V, se figur 3.4.1a. 

Felet tycks härstamma någonstans i Ljungs linjer ut från transformator 2 där 
nollpunktsspänningen fortfarande är hög och faktiskt steg i värde med omkring 20V vid 
inkoppling av den extra nollpunktsutrustningen. Observera att nollpunktsspänningen för 
transformator 1 sjunkit till en acceptabel nivå. 
 

 
Figur 3.4.1a – Nollpunktsspänningar efter delning av transformator 1 & transformator 2 tidigare 

gemensamma nollpunkt  
 

Efter inkopplingen av den extra nollpunktsutrustningen undersöks även vad som har hänt med 
symmetrin mellan fasspänningarna. I figur 3.4.1b visas vad som skett med fasspänningarna 
för transformator 1, då nollpunktsspänningen sjunkit kraftigt med den nya 
nollpunktsutrustningen. Det har uppnåtts en mycket bättre symmetri mellan fasspänningarna, 
ett friskhetstecken i elnätet. 

I figur 3.4.1c visas fasspänningarna för transformator 2, där den ursprungliga höga 
nollpunktsspänningen finns kvar och som också ökade lite vid inkopplingen av den nya 
nollpunktsutrustningen för transformator 1, osymmetrin tycks ha ökat en aning. 
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Figur 3.4.1b – Visar fasspänningarna för transformator 1 med en ny egen nollpunktsutrustning. 

 

 
Figur 3.4.1c – Visar fasspänningarna för transformator 2 med den gamla nollpunktsutrustningen. 
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3.4.2 Omkopplingar & felsökning 
 
Felet eller felen tycks ha lokaliserats till något utav områdena i Ljung som matas av 
transformator 2 enligt avsnitt 3.4.1. Som tidigare nämnts så matar transformator 2 områdena 
Ljung 2, Vimle samt Molla och nu fortsätter arbetet med att finna vilken utav dessa 3 
områden som orsakar den förhöjda nollpunktsspänningen. 

Den lila linjen i figur 3.4.2a visar nollpunktsspänningen för transformator 2 i Ljung och den 
röda & gröna linjen visar nollpunktsspänningen för transformatorerna i Herrljunga med en 
gemensam nollpunkt. Nollpunktsspänningarna i Herrljunga tycks av någon anledning avvika 
lite från varandra trots den gemensamma nollpunkten men det är oväsentligt vid följande 
kommande observation. 

Vid flyttning av matning av Ljung 2 som normalt matas via T2 i Ljung (lila linje) till matning 
genom Herrljunga observeras att nollpunktsspänningen i Herrljunga stiger från ca 50 & 60 V 
till ca 55 & 65 V, d.v.s. ingen större förändring. Nästa steg flyttade matning av Vimle från T2 
i Ljung till Herrljunga, och då stiger nollpunktsspänningen i Herrljunga till 160 respektive 
180 V. Dock ligger nollpunktsspänningen i Ljung kvar på en hög nivå vid stationärt tillstånd, 
den tycks endast ha sjunkit med ca 10 V. 

Felställena har nu lokaliserats till att befinna sig någonstans i Vimle samt i den linje som 
ligger kvar på T2 i Ljung, nämligen Molla. Arbetet påbörjar nu att försöka lokalisera vart 
någonstans i Vimle och Molla nollpunktsspänningen uppstår och vad det är som är orsaken.  

Vid flyttning av matning av Vimle från T2 i Ljung till via Herrljunga sker även ett intressant 
fenomen för fasspänningarna från T2 i Ljung, ett fenomen där amplituden för fasspänningarna 
påverkas kraftigt och att U1 samt U2 i princip byter plats, som om att osymmetrin mellan 
faserna skiftat. Se figur 3.4.2b 

En plan läggs fram, att flytta över delar av Vimle & Molla mellan 2 olika matningar för att se 
när exakt felet flyttas över och då ha lyckats lokalisera felorsaken ännu bättre. Arbetet 
påbörjas med att flytta över delar av Vimle mellan T2 i Ljung & Herrljunga och det dröjer 
inte länge förrän det upptäcks att vid överflyttande av ett specifikt område i Ljung 2 sker en 
markant förändring i nollpunktsspänningen. Samma process som ovan sker även för Molla 
och även där lyckas ett specifikt område lokaliseras där nollpunktsspänningen tycks 
härstamma. 

I dessa två områden som lokaliserats undersöks vad som kan vara felorsaken, undersökningen 
sker både genom ockulär kontroll samt med värmekamera. Vid undersökningen upptäcks 
inget som skulle indikera jordfel av någon form. 

Det lokaliserade området i Vimle består av 10 nätstationer, vid felsökningen kopplas en 
nätstation ur i taget i förhoppning om att se en markant skillnad i nollpunktsspänningen då 
den del där felet sitter kopplas ur. Det som sker är dock inte vad som förväntats, 
nollpunktsspänningen hoppar nämligen ned ett litet steg för varje nätstation som tas ur drift, 
ca 15-20 V. När dessa enskilda bidrag från varje nätstation adderas, fås summan av 
amplituden på nollpunktsspänningen som området ger uppkomst till. Under arbetet upptäcks 
att i det lokaliserade området i Vimle så sitter det 7 kapacitiva kopplingsenheter i 
nätstationerna och alla är monterade på samma fas, nämligen fas 3. 
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Figur 3.4.2a – Visar nollpunktsspänningar vid matning av Ljung 2 & Vimle via Herrljunga. 

 
 

 
Figur 3.4.2b – Visar fasspänningar för transformator 2 i Ljung vid matning av Ljung 2 och vimle via 

Herrljunga. 
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3.4.2.1. Kapacitiva kopplingsenheter 
 
Under omkopplingarna och felsökningarna i Vimle upptäcks inga jordfel, men det upptäcks 
att alla 7 utav de kapacitiva kopplingsenheterna i området är placerade på fas 3. För att ta reda 
på ifall dessa kapacitiva kopplingsenheter är orsaken till nollpunktsspänningen genomförs ett 
experiment där 2 utav kopplingsenheterna flyttas från fas 3 till fas 1 & 2. Efter att stationerna 
åter är i drift och kopplingsenheterna flyttats så upptäcktes en tydlig minskning av 
nollpunktsspänningen i Herrljunga, ca 60 V. Se figur 3.4.2.1a 

Samma experiment utfördes i det lokaliserade området i Molla, 2st utav de kapacitiva 
kopplingsenheterna flyttades till två andra faser och där sjönk nollpunktsspänningen med hela 
100 V, från 220 ned till ca 120 V. Se figur 3.4.2.1b 

Notera att de två diagrammen i figur 3.4.2.1a respektive figur 3.4.2.1b inte visar samma 
nollpunktsspänningar trots att de båda har samma färger. 
 

 
Figur 3.4.2.1a – Visar nollpunktsspänningen i Herrljunga, transformator 1 & 2 vid flyttande av 2st 

kapacitiva kopplingsenheter 28 april. 
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Figur 3.4.2.1b – Visar nollpunktsspänningar i Ljung, transformator 2 (grön) efter flyttande av 2st 

kapacitiva kopplingsenheter 2 maj. 
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3.5 Simulering Elnät LT-Spice 

Felorsaken tycks vara identifierad, att det är de kapacitiva kopplingsenheterna som ger 
upphov till den förhöjda nollpunktsspänningen, men frågan är ifall de fungerar felaktigt eller 
om de orsakar denna förhöjda nollpunktsspänning genom dess kapacitiva egenskaper.  

För att ta reda på svaret till denna fråga togs en idé fram om att simulera elnätet med de 
kapacitiva kopplingsenheterna för att försöka simulera fram samma fenomen med att den 
förhöjda nollpunktsspänningen orsakats av kopplingsenheternas kapacitiva egenskaper. 

Följande simulering gjordes med programmet LT-Spice IV, där en enkel principmodell av ett 
elnät byggs upp och snedlastas med kapacitanser som är tänkt representera de kapacitiva 
kopplingsenheterna. De kapacitiva kopplingsenheterna har namngivits till C1pokaler, 
C2pokaler samt C3pokaler. Se figur 3.5a. 

Vid avläsning av mätvärden i simuleringen anges toppvärden, för att få värdena i 
effektivvärde delas toppvärdet med roten ur 2, d.v.s. delat med ca 1,4. 

 
Figur 3.5a– Visar uppbyggnad av simulering för elnät i LT-Spice IV 

 
I figur 3.5b visas ett exempel där en nollpunktsspänning simulerats fram med effektivvärdet 
på ca 210 V. Detta vid en snedbelastning av 7 kapacitiva kopplingsenheter på fas 3. Två utav 
de kapacitiva kopplingsenheterna flyttas från fas 3, en till fas 1 och en till fas 2 för att se vad 
som händer.  
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Effekten av experimentet åskådliggörs i figur 3.5c, där det går att utläsa ett toppvärde av 
nollpunktsspänningen som görs om till effektivvärdet 120 V, dvs. en minskning med ungefär 
90 V. 

 
Figur 3.5b– Visar simulering av nollpunktsspänningen före flyttade kapacitiva kopplingsenheter 

 

 
Figur 3.5c– Visar simulering av nollpunktsspänningen efter 2st kapacitiva kopplingsenheter flyttade. 

 

Simuleringen tycks ge samma resultat som i verkligheten och pekar på att det är just 
snedbelastning mellan faserna av de kapacitiva kopplingsenheternas kapacitans som orsakar 
fenomenet med den förhöjda nollpunktsspänningen samt osymmetrin mellan fasspänningarna. 

Vid simuleringen observeras att nollpunktsspänningen tycks vara starkt beroende av 
osymmetri mellan faserna och inställning av kompensering från nollpunktsreaktorn i högre 
grad än påverkan av ökad andel kabel i nätet.  
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För att se vad ytterligare utjämning av de kapacitiva kopplingsenheterna kan tänkas få för 
resultat simuleras utjämningen av fördelningen av kopplingsenheterna i elnätssimuleringen i 
Lt-Spice och redovisas med en tabell samt tillhörande stapeldiagram. 
 

Tabell 3.5d – Visar resultat av nollpunktsspänning vid olika snedbelastning i faserna. 

 

 

Figur 3.5e – Visar grafiskt diagram av tabell 3.5d. 

Efter utjämningen av den tidigare snedfördelningen av de kapacitiva kopplingsenheterna visas i 
diagram i Figur 3.5e en tydlig minskning av nollpunktsspänningen. Den förhöjda 
nollpunktsspänningen försvinner i princip efter att kopplingsenheterna blivit jämt fördelade mellan 
faserna. 
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Tabell 3.5f – Visar förhållandet mellan nollpunktsspänningens storlek & ökad osymmetri i form av 
ökad kapacitans i fas 3. 

 
 
 

 
Figur 3.5g – Visar grafiskt diagram av tabell 3.5f. 

 
Nollpunktsspänningen tycks ha ett sådant förhållande till en förhöjd faskapacitans att för varje 
ökning på 1 % av kapacitans i en fas i förhållande till faskapacitansen så ökar 
nollpunktsspänningen med ca 2 % av fasspänningens amplitud. 
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4. Resultat 

Experimentet med att flytta de kapacitiva kopplingsenheterna lyckades och man erhöll en 
sänkt nollpunktsspänning. Se figur 4a där grön färg representerar nollpunktsspänningen för 
T2 i Ljung samt röd färg representerar nollpunktsspänningen för T1 i Ljung.  

Simuleringen av elnätet genom Lt Spice där 2st kapacitiva kopplingsenheter flyttades från fas 
3 till 1 & 2 gav ett resultat som stämmer överens med nollpunktsspänningens betéende i 
Ljungs elnät.  

Felorsaken till nollpunktsspänningen lokaliserades och identifierades till att vara 
snedbelastning av de kapacitiva kopplingsenheterna som gav upphov till ökad osymmetri 
mellan fasspänningarna och därmed en förhöjd nollpunktsspänning.  

Under arbetets gång då nivån på nollpunktsspänningarna sjunkit drastiskt undersöks även vad 
som hänt med fasspänningarna. I figur 4b visas förändringarna av fasspänningarna för 
transformator 1 i Ljung och i figur 4c förändringarna av fasspänningarna för transformator 2 i 
Ljung, där ser man att symmetrin mellan fasspänningarna blivit bättre. 

 

 
Figur 4a – Visar nollpunktsspänningar i Ljung för transformator 1 & transformator 2 efter flyttande 

av kapacitiva kopplingsenheter. 
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Figur 4b– Visar fasspänningarna för transformator 1 i Ljung 

 

 
Figur 4c– Visar fasspänningarna för transformator 2 i Ljung. 
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5. Diskussion 

Det återstår fortfarande en del arbete med flyttning av de kapacitiva kopplingsenheterna tills 
att man uppnått önskad nivå på nollpunktsspänningen. Med det tidspressade schemat för 
examensarbetet var det inte möjligt att planera in fler driftstopp för att fortsätta arbetet med att 
flytta enheterna. Arbetet med att eventuellt flytta fler enheter för att uppnå önskad nivå på 
nollpunktsspänningen kommer därför att göras efter examensarbetets slut.  

Felorsaken till nollpunktsspänningen identifierades till att vara en snedbelastning av de 
kapacitiva kopplingsenheterna som i sin tur gav upphov till en nollpunktsspänning och 
osymmetri av fasspänningarna. På grund av tidsbrist har det exakta fenomen som inträffar vid 
snedbelastning av kopplingsenheterna inte hunnits med att tas fram. 

Rapporten saknar därför en tydlig förklaring av vad för fenomen som inträffar vid just denna 
snedbelastning av kapacitiva kopplingsenheter. Med det sagt så har dock spekulationer gjorts 
om vad för fenomen som kan tänkas uppstå vid snedbelastningen av enheterna och därmed 
orsaka den förhöjda nollpunktsspänningen. 

Under den normala driften i nätet kryper det kapacitiva strömmar från fas till jord i kablarna 
genom dess kapacitans. Vid en snedbelastning av de kapacitiva kopplingsenheterna uppstår en 
spänningshöjning i de faserna med högst kapacitans (flest kopplingsenheter) vilket skulle 
innebära att fasspänningarnas amplitud förskjuts i förhållande till varandra och därmed erhålls 
olika stora krypströmmar från de tre faserna genom kablarnas kapacitans från fas till jord och 
som då inte summeras till noll i jordkabeln. 

Ett möjligt scenario skulle kunna vara att t.ex. efter stormen Egon när området i Vimle där 
kopplingsenheterna satt snedbelastade kopplades i drift med det nyförlagda kabelnätet så 
ökade kapacitansen i Ljung p.g.a. den ökade andel kabelnät, vilket innebar mer krypande 
strömmar genom kablarnas kapacitans. Snedbelastningen av kopplingsenheterna orsakade en 
osymmetri hos fasspänningarna, vilket därmed ledde till en osymmetri av de krypande 
strömmarna genom nätets kapacitans och därmed en restström i jordkabeln till nollpunkten. 
När spänningen orsakad av ovan fenomen introduceras i nollpunkten förskjuts 
fasspänningarna och därmed nollpunkten ytterligare.  

Fenomenet ovan skulle kunna vara en förklaring till varför reläskydden i fördelningsstationen 
i Ljung känner av 20kΩ jordfel ute i fem av de olika områdena, d.v.s. på grund av de 
krypande strömmarna genom kabelnätets kapacitans där en osymmetri av fasspänningarna 
leder till en restström som reläskydden tolkar som högohmiga jordfel. 

Eftersom att de kapacitiva kopplingsenheterna tycks ha en stor påverkan på symmetrin i nätet 
känns det rimligt att de eventuellt kanske maskerar högohmiga jordfel, eller gör det mycket 
svårt att lokalisera dem. En eventuell lösning på detta skulle kunna vara att byta 
nätinsamlingssystem från de enfasiga kapacitiva kopplingsenheterna till enheter som ansluts 
symmetriskt till alla tre faser. 
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6. Slutsatser & förslag på fortsatt arbete 

Som framgår genom experiment och av elnätssimuleringen i programmet LT-Spice 
konstateras det att en snedbelastning av de kapacitiva kopplingsenheterna ger upphov till en 
nollpunktsspänning samt en osymmetri mellan fasspänningarna.  

Första steget av åtgärder bör därmed vara att ta itu med dessa kapacitiva kopplingsenheter och 
försöka fördela dem jämt mellan faserna och på så sätt uppnå en sänkt nivå av 
nollpunktsspänningen och bättre symmetri av fasspänningarna.  

En alternativ lösning skulle kunna vara att byta system till trefasiga kapacitiva 
kopplingsenheter så att de på så sätt inte bidrar med någon snedbelastning.  

Steg två i processen om reläskydden fortfarande indikerar larm om att det finns 20kΩ jordfel 
kvar ute i Ljung skulle vara felsökning av eventuella jordslutningar i nätet som tidigare inte 
har varit möjligt att lokalisera eller detektera på grund av snedbelastningen av de kapacitiva 
kopplingsenheterna, felsökningen av dessa bör nu vara underlättad. 
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