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I 

Sammanfattning 

Ett allmänt lokalnät har realiserats för att efterlikna ett nät som är verklighetstroget 1960-talets 

landsbygdsmiljö. Behov av ombyggnation finns och en ny projektering fastställs för att säkerhetsställa 
elkvalitén i området. Projekteringen inkluderar att gamla luftledningarna byts ut och grävs ner till 

markförlagda kablar för att vädersäkras. Innebörden av kabelförläggning bidrar till minskat avstånd 

mellan fasledarna vilket medför ökning av kapacitiva motståndet vid ombyggnationen. Påföljden blir 
stigande kapacitiva strömmar som påverkar elkvalitén på elnätet. Projekterade elnätet skall anpassas 

för jordfelströmmarnas ökning vilket kapacitiva strömmarnas tillväxt bidrar med.  

Framtagningen av gamla och nya elnätet omfattar terrängskiss, sammanlagring av effektförbrukning, 

val av säkringar, enlinjeschema, dimensionering av transformatorer och kablar. Beräkningar på 

kapacitiva felströmmar, spänningsfall samt nollpunktsreaktorn (aktivt motstånd och petersénspole) 
utfördes. Dimensioneringarna följer svensk standard och kompenseringen (nollpunktsreaktorn) efter 

elbranschens normer. 

Med avseende på projekteringen, involverande nedgrävda kablar, steg de kapacitiva strömmarna på 

mellanspänningssidan upp till 46,75 gånger jämfört med de gamla luftledningarna. Nollpunktsreaktorn 
beräknades till 5,25 Henry (petersénspole) och 1154 Ohm (aktivt motstånd) för att kompensera 

ökningen. Slutsatsen är att vädersäkring av elnätet på 10kV-sidan innefattar behov av kompensering 

annars påverkas elkvalitén och selektiviteten. Det medför en dyrare anläggningskostnad jämfört med 

luftburet elnät.  

  

  



II 

 

  



III 

 

Abstract 

A general local powerline has implemented to mimic a lifelike powerline build around 1960s in the 

countryside. Since reconstruction is needed a new projection is made of the area to improve the power 
quality. The projection includes the old transmission lines will be replaced with underground power 

cables to make it weatherproof. The implication of underground power cables leads to smaller distance 

between the phases which generates greater capacitance. Due the increase will make the capacitive 
currents greater as well which affect the power quality for the costumers in the area. The projection 

must be adapted to the increase of earth fault currents which the capacitive currents contribute. 

The regeneration of the old and new power lines consists a sketch of terrain, merge of the power 

consumption, electrical fuses, line diagram, sizing transformers and right dimensions of cables. 

Calculations on capacitive fault current, voltage drop as well as neutral grounding reactor (a resistance 
parallel with an inductor) was executed. Calculations of the powerline followed Swedish standard and 

the neutral ground reactor after the norms of Swedish electrical industry. 

Regard to the projection, including underground cables, the capacitive fault currents increased with 

46,75 times compared to transmission powerlines at 10 kV. Calculations of the neutral ground reactor 
resulted in 5,25 Henry for the inductor and 1154 Ohm for the resistor to compensate the gain. The 

conclusion is that weatherproofing the powerline at 10 kV leads to compensating otherwise the power 

quality and selectivity will be affected. That result in a more expensive arrangement cost for 

underground cables compared to transmission.  
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Förord 

Examensarbetet genomfördes sista terminen på en treårig elektroingenjörsutbildning med inriktning 

elkraft på Högskolan i Halmstad. Vi vill rikta ett stort tack till Lucas Ebers och Nicklas Eriksson för 
ett bra samarbete och roliga stunder på högskolan.  

 

Vi vill även tacka Thomas Munther som är lektor på högskolan för studieundervisningen i elkraft som 

gav oss bra grunder till examensarbetet samt rådgivningen vid olika frågor. 

Vi vill också tacka Christer Eriksson vår expert inom elkraft som jobbar på ett stort kraftbolag i 

Sverige för att vara rådgivare och support att elnäten var verklighetstrogna samt svarat på frågor.  

 

Slutligen vill vi tacka Emil Nilsson som var vår handledare på Högskolan i Halmstad. 
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Symbolförteckning och begrepp  

Symbol Förklaring 
Ue Effektivvärde för spänning 
Ik Kortslutningsström 
ZT Transformatorns impedans i Ω 
ux Procentuella induktansen för en transformator  
Un Nominell spänning 
ST Skenbar effekt för transformator 
Ufn Nominell fasspänning 
Rf Resistans för en kabel 
Xf Induktans för en kabel i Ω 
R Resistans  
L Induktans 
C Kapacitans 
Z Impedans 
W Energi 
S Skenbar effekt 
P Aktiv effekt 
Q Reaktiv effekt 

Zför Övriga nätets impedans bidrag  
ZM Matande lednings impedans 
Ib Belastningsström 

Isäk Säkringens nominella ström 
Iz Ledarens strömvärde 

Izmin Minsta strömvärde för ledaren 
NSV Nominellt strömvärde 
Uh Huvudspänning 
Lf Friledningens längd 
IR0 Aktiv ström 
ICj Kapacitiv ström 
IcjL Luftlednings kapacitiva ström  
IcjK Kabels kapacitiva ström 

Ord Förklaring 
Nätstation En elektrisk länk som omvandlar högspänning till lågspänning. 

Högspänning Högspänning innebär all spänning över 1000 V. Vanligast vid benämning av 

högspänning är över 40 kV 
Mellanspänning 10 kV upp till 40 kV  

Lågspänning 
Lågspänning är all spänning under 1000 V. Där de vanligaste 

spänningsnivåerna för allmän distribution är 400 V samt 690 V beroende 

vad kunden behöver för effektbehov till lasterna. 

Transienter Inom elkvalité syftar man på en kortlivad spänningsspik som är icke-
oscillerande eller tillfällig oscillerande hög spänning som snabbt tonas ner. 

Transformator En elektronisk komponent som höjer eller sänker spänningen. 

Spänningsvariationer Ett idealt lågspänningsnät med en fasspänning på 230 V och normala 
driftförhållanden ska ha ett effektivvärde emellan 207≤Ue≤244 V. 

Överspänning En spänningshöjning på minst 10 % av amplituden på den nominella 

spänningen. 

Underspänning En minskning av spänningen till 90 % eller lägre av den nominella 
spänningens amplitud. 
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1 Inledning 
Den 8–9 januari 2005 drabbades Sverige av stormen Gudrun som bidrog med katastrofala 

konsekvenser på elnätet. Elförsörjningen bestod av övervägande luftledningar där över 30 000 km blev 

skadat och ett område på 75 miljoner kubikmeterskog föll under stormen. Till följd blev 730 000 

elkunder utan el och kommunikation. Efter 20 dygn var 12 000 kunder fortfarande utan el. Ett enormt 

tryck från myndigheter och massmedia påverkade kraftbolagen i hög grad vilket medförde att 

kablifiering påbörjades. Samhällskostnaderna för att åtgärda skadorna efter Gudrun uppgick till 4–5 

miljarder kronor. 

Ombyggnationen av främst 10 kV luftledningar till kabelförbindelser förorsakade överskridning av 

maximalt tillåtet värde för kapacitiva strömmar. Komplettering med lokala reaktorer slogs fast för att 

motverka överstigningen. Till följd ökade totala felströmmen och risken för konflikt med föreskrifter 

om maximal spänning vid utsatt del överskred. 

Elnät med induktanser och kapacitanser har större risk att hamna i resonans vilket omfattar en förhöjd 

känslighet för jordfel. Intermittenta jordfelen och kapacitiva strömmar ökar när man byter ut 

luftledningar mot markförlagda kablar [1]. 

1.1 Syfte 
Uppgiften omfattar en ombyggnation som hanterar kapacitiva strömmar då jordfelströmmarna ökar 

drastiskt vid markförlagda kablar och påverkar elkvalitén. Dessutom innefattar uppgiften 

dimensionering av kablar samt kompensering av kapacitiva strömmar. 

1.2 Problemformulering  
För stora kapacitiva felströmmar orsakar att jordfelströmmarna överstiger föreskrifternas krav vilket 

innebär att felströmmarna blir för stora. Ökningen påverkar selektivitet i elnätet. Innebörd av 

selektivitet är att skyddet närmast felet löser ut. Följaktligen måste åtgärden ske så kapacitiva bidragen 

ej orsakar att svensk standard inte uppfylls. Svensk standard är en förenkling av föreskrifterna som 

innebär obligatoriska lagar som elkraftbolagen måste följa.  

1.2.1 Kravspecifikation 

Vid framtagning av det befintliga och projekterade elnätet måste följande nedanstående punkter 

uppfyllas. 

• Kapacitiva strömmarnas storlek 

o Före projektering 

o Efter projektering 

• Jordfelsströmmens kapacitiva bidrag ska vara under 100 mA 

o Kompensering med hjälp av petersénspole för att uppfylla jordfelsströmmens krav 

• Aktivt motstånd i storleksordning på mindre än 3000 Ω för att upptäcka felströmmar på 10kV-

sidan 

• Projekteringsunderlag 

o Terrängskiss 

▪ Före projektering 

▪ Efter projektering 

o Enlinjeschema 

▪ Före projektering 

▪ Efter projektering 

• Följa svensk standard vid beräkningar 
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1.3 Avgränsningar 
Framtagningen av lokalnätet bygger på ett överliggande nät vars värden kommer försummas då det 

inte har någon större påverkan på beräkningarna till området som är framtaget. Arbetet kommer inte 

heller ta hänsyn till kostnadsaspekterna utan bara fokusera på att ta fram det bästa möjliga elnätet för 

kapacitiva strömmar vid enfasigt jordfel. Beräkningarna kommer följa svenska standarder. 

Transformatorn för mellanspänningsnät har två utgående ledningar. Ena ledningen har kortare sträcka 

och en liten belastning av transformatorn. Den andra ledningen har resterande skenbara effekt vilket är 

majoriteten av transformatorns belastning och är avgränsat från uppgiften.  

Kapacitiva strömmar medför inverkningar på spänningen ute vid lasten, längs ut på kabeln. 

Spänningen blir påverkad av en ökning då kapacitivt karaktär medför spänningströghet, d.v.s. 

spänningen bibehålls. Rapporten behandlar inte detta fenomen. 

Under dimensionering av kablarna kommer minsta godkända area att väljas. Eftersom 

överdimensionering av kablar är vanligt i elbranschen vill man undvika den kostnaden vid framtida 

projekteringar. Därav kommer denna projekteringen avgränsa ifrån överdimensioneringar och istället 

fokusera på spänningsnivåer hos kunderna vid val av kablar. 

Avgränsningarna med ett mindre område att projektera medför mer tid på tekniskt djup om kapacitiva 

strömmar.  
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2 Bakgrund 
I tätbebyggda områden är det vanligt med markförlagd kabel. Däremot i landsbygdsmiljö är det 

vanligare med luftledningar [2]. För att vädersäkra luftburna ledningar väljer man markförlagd kabel 

istället. Detta är med avsikt på att minska avbrott, spänningsfall samt ta bort risken av fallande träd vid 

stormar och kraftiga vindar.  

Jordkablar bidrar med ökande motstånd. Det orsakar mer effektförluster (energiförluster) där resistiva, 

induktiva och kapacitiva motstånd påverkar elleveransen. Kapacitiva motståndets ökning beror på att 

avståndet mellan faserna minskar samt avståndet mellan fas och jord [3]. 

Vid projektering av ett område kan man gå tillväga på två olika sätt, beskrivet nedan. Vissa saker är 

gemensamma för de olika tillvägagångssätten, såsom: 

• Förimpedanser 

• Dimensionering av kablar 

• Selektiviteten 

• Elkvalité 

2.1 Luftburet mellanspänningsnät 
I samband med ombyggnationen kan man välja att ha mellanspänningen luftburen och lågspänningen 

kabelförlagd. Anledning till luftburet mellanspänningsnät är att kostnaden för att dra fram nya 

elledningar blir billigare. Det eftersom man slipper kostnader för t.ex. maskiner som ska gräva upp 

marken, lägga ner en kabel samt återfylla. Därför är det billigare att sätta upp stolpar inom intervallet 

på 100–200 m och sedan spänna upp kablarna mellan stolparna. Vilket är en snabbare process än att 

gräva ner kablarna i marken [4]. 

I ett luftburet mellanspänningsnät är faserna (L1, L2 och L3) på ett avstånd från varandra som gör att de 

kapacitiva felströmmarna begränsas till ytterst små, vilket innebär att man inte behöver tänka på 

kapacitiva bidraget vid distributionen av el [3]. 

Nackdelen däremot är väderlekens inverkan. Om träd faller ner på ledningarna eller kraftiga vindar 

blåser omkull stolparna uppstår avbrott för många kunder samt en stor samhällskostnad, vilket hände 

när stormarna Gudrun, Per och Alfrida inträffade. Regn, snö och havssalt påverkar stolparnas tålighet 

som gör att materialet blir svagare med åren som tillslut vittrar sönder, vilket behöver underhållas. 

Med ett allt varmare klimat där skogsbränder blir vanligare i Sverige kommer eldistributionen med 

luftburna elnät bli sårbara [5]. Om det brinner i områden vid luftburet elnät kan det komma att påverka 

släckningsarbetena då ett utslaget elnät kan försvåra bland annat kommunikationen men även andra 

viktiga samhällsfunktioner.  

Ledningar som går i luften skapar en väg där elen skickas vidare ut till kunderna. Vägen omfattar en 

bredd på 35–45 meter för att få tillräcklig med säkerhetsmarginal så att risken för fallande träd 

minimeras. Det innebär att markägare oftast inte får bruka marken där elledningarna går för att 

säkerhetsställa att inga personer kan bli skadade [4]. 
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2.2 Markförlagd mellanspänningsnät  
Ett annat sätt att åtgärda det gamla elnätet är kabelförläggning på både mellan- och 

lågspänningsledningarna. Väderlekar kommer då inte kunna påverka elleveransen eftersom kablarna 

ligger nedgrävda i marken. Däremot innefattar det att avståndet mellan faserna minskar samt mellan 

fas och jord. Som ett resultat av det ökar de kapacitiva felströmmarna upp till 30–50 gånger mer än vid 

luftburet mellanspänningsnät. Kapacitiva motståndet kommer påverka selektiviteten i elnätet. Där 

olika skydd och säkringar kommer behövas bytas ut eller justeras eftersom felströmmarna kommer 

öka samt få mer kapacitiv karaktär. Därav kommer dimensionering av kablarna ha en större betydelse 

eftersom kablarna behöver tåla större felströmmar. Vilket medför att markförlagda kablar är i större 

storlekar än luftburet elnät. Påföljd av detta omfattar det större energiförluster vid distribution av elen. 

Idag har man problem med att överföra tillräcklig effekt av el i kablarna till stora delar i södra Sverige 

vid kalla vinterdagar [2] [3]. 

Vanligt är kompensering av kapacitiva felströmmar på grund av kapacitiva ökningen i kablarna. 

Antingen kompenseras felströmmarna med enbart en petersénspole eller en nollpunktsreaktor. 

Nollpunktsreaktorn innebär ett aktivt motstånd, R, för att detektera felströmmen samt en 

petersénspole, L, parallellt för att motverka kapacitiva bidraget. Elbranschens normer väljer den aktiva 

strömmen, strömmen från aktiva motståndet, till 5 A [6]. 

Kostnaden att skicka el är dyrare vid kabelförbindelser än luftledningar men även vid anläggning av 

nya kabelvägar eftersom man oftast behöver spränga sig fram och sen gräva ner kablarna [2] [3]. 

T. Svensson nämner i sin rapport Luftledningar eller markkabel - Hur ska framtidens regionnät 

byggas att markägare hellre vill att nätägaren kabelförlägger ledningarna än att ha det luftburet. Detta 

på grund av att skog oftast behövs skövlas för den vägen luftledningarna skall gå. Vid 

markförläggning blir det stora skador när kablarna ska grävas ner men efter ingreppet minskar 

intrånget och marken kan fortfarande användas efteråt för jord- och skogsbruk [4]. 

2.2.1 Aktuell forskning 

Aktuell forskning om två typer av markkablar är högtemperade superledare (high temperature 

superconducting cable). Kablarna är under utveckling för att reducera energiförlusterna vid 

eldistribution. Den ena är varm dielektrisk typ vilket innebär att fasledaren hålls nedkyld kontinuerligt 

med hjälp av kryostat. Den andra är kall dielektrisk typ vilket medför att hela kabeln är nedkyld med 

kryostat och inte endast fasledaren. Konstruktionen kan potentiellt leda upp till fem gånger mer ström 

samt två tredjedelar mindre energiförluster än kablarna som används idag. Grundinvensteringen för 

den kalla typen är högre men dess underhållskostnader är lägre jämfört med den varma dielektriska 

[7]. 

2.2.2 Samhällskostnader 

Gudrun  

Samhällskostnader: 4–5 miljarder kronor. 
Eon och Vattenfall bekostade 12 miljarder kronor på vädersäkra elnäten på mellanspänningsnätet 

under stormen. 

Efter stormen Gudrun införde berörda myndigheter i Sverige som Energimarknadsinspektionen att 

elnätsägare är skyldiga att betala ersättning till kunder ifall de är strömlösa över en viss tid. Det har 

inneburit att elleverantörerna har satsat mer pengar att gräva ner kablarna för att slippa betala 

ersättningar för avbrott, spänningsfall och öka säkerheten på att hålla en god elkvalité. Leveransen av 

el har blivit en viktig samhällsfråga då man idag är så beroende av el att man med dagens 

levnadsvanor inte klarar av ett längre strömavbrott [8].  
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2.3 Befintligt elnät 
Ett äldre lokalnät med luftledningar är framtaget av 4 studenter (Amanda Solberg, Christoffer Ohrzén, 

Lucas Ebers och Niklas Eriksson). Uppbyggnaden är baserat på hur det skulle ha sett ut om det 

byggdes omkring 1960-talet. Elnätet håller inte tillräckligt god elkvalité så kunderna i området har för 

många avbrott per år. Därför sker en projektering för att vädersäkra och få god elkvalité samt ska det 

klara av de kapacitiva jordfelsströmmarna som kan framstå. Ett enlinjeschema framställdes vilket 

innehåller:  

• Transformatorernas storlekar (T1–T4) 

• Kabelförbindelserna i området 

• Säkringsstorlekar 

• Val av kabel  

• Kunderna (fritidshus, F1–F2, hus, H1–H12, villa, V1–V6, och industri, I1) 

• Fördelningspunkter (1–15) 

 

Figur 1: Befintliga områdets enlinjeschema. Varje fördelningspunkt har fått en siffra för att underlätta beräkningar och 
simuleringar för elnätet. Delområdena har fått namn efter transformatorerna. 

  



6 

 

2.4 Kunskapsläge 
För att öka förståelsen om kapacitiva strömmars påverkan vid lokalnät har en litteraturstudie gjorts. 

Litteraturerna Elkraftsystem 1 [9], Elkraftsystem 2 [10], Elmaskiner och elektriska drivsystem [11] och 

Ellära [12] används för att utveckla problemställningen som nämns ovan samt tänkbar lösning på det. 
Under inläsningsperioden har även andra examensarbeten studerats för att få en bättre förståelse om 

sammanlagring, svensk standard, kapacitiva strömmars påverkan, dimensioner på elnätet i 

landsbyggsmiljö samt en insikt hur man skriver ett examensarbete. Nedanstående är liknande 

rapporter: 

• Hur dimensionerar vi framtidens elnät? [13] 

• Utredning av sammanlagringsberäkning [14] 

• Utvärdering av Velanders formel för toppeffektberäkning i eldistributionsnät [15] 

• Lokal kompensering i Mellanspänningsnät [16] 

• Luftledningar eller markkabel - Hur ska framtidens regionnät byggas [4] 

• Jordfelsdetektering i mellanspänningsnät [6] 

• Planering av transformatorstation och eldistributionsnät för bostadsområde [17] 

• Utvärdering och uppdatering av typkurvor [18] 

För att säkerhetsställa verklighetsförankring i projektet har studenterna fört en kontinuerlig dialog med 

en expert som jobbar inom området elkraft. Experten har 39 års erfarenhet inom elkraft samt 

undervisat i elkraftteknik på universitet [19].   

2.5 Val av mjukvara 
För att simulera, beräkna och rita elnätet har följande mjukvarors lämplighet undersökts. Samt med 

tanke på andra studenters efterkonstruktion av arbetet. 

Tabell 1: Översikt över mjukvaroval 

Program Licenskrav 
Nuvarande 

kunskapsläge 

Anpassning 

för elkraft 

Uppföljning för 

andra studenters  

MATLAB 
Studentlicens – gratis via 

högskolan 
4/5 2/5 3/5 

PSS/E, 

Siemens 

Studentlicens – gratis via 

högskolan 
1/5 4/5 2/5 

dpPower Egen bekostnad 1/5 5/5 1/5 

EasyEl 
Studentlicens – gratis via 

högskolan 
3/5 3/5 3/5 

Valet av program att jobba i är MATLAB och EasyEl. Programmet PSS/E övervägdes också att arbeta 

med men då programmet kraschade ett flertal gånger vid inlärning valdes det bort. dpPower valdes 

snabbt bort på grund av sin kostnad för licens. Eftersom förkunskaper finns och Högskolan i Halmstad 

har bidragit med studentlicenser inom programmen MATLAB och EasyEL var det övervägande 

anledningar till valet. EasyEl är lätt att använda för elnätsritningar och MATLAB har stöd för 

beräkningar och simuleringsverktyget Simulink. 
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3 Teori 

3.1 Sveriges elnät 
Vid benämning av elkraftteknik innefattar det generering, distribution och förbrukning av elenergi. 

Förenklat sätt på hur elkraftsystemet är uppbyggt är av generator, ledning som överför energin och en 

last. Lasten kan exempelvis vara ugnar, belysning, motorer och liknande. Spänningarna som 

generatorerna inducerar transformeras till önskade nivåer, med hjälp av transformatorer, för att kunna 

föra vidare elen till kunden [20]. 

 

Figur 2: Förenklad bild på en del av elnätet. Fasledare L1 markeras som brun, fasledare L2 markeras som svart och 
fasledare L3 markeras som grå. 

Användning av trefasväxelström innebär att man kan föra över mer effekt och energi med mindre 

ledningsmaterial än vad som behövs med likström eller enfas växelström. De tre faserna kan antingen 

Y- eller D-kopplas. Vid Y-koppling kan alla tre faser ha en och samma returledare, jord. Vilket är 

vanligt för transformatorer på lågspänningssidan (0.4kV) för att öka driftsäkerheten. Däremot vid D-

koppling har man ingen returledare. Det förekommer vid transformatorer på mellanspänningssidan och 

uppåt (10kV och uppåt) för att minimera förlusterna vid transportering av energi [21]. 

 

Figur 3: Till vänster är en Y-koppling som är mer driftsäker och till höger är en D-koppling som innebär mindre 
energiförluster. UL1 är L1 fasspänning, UL2 är L2 fasspänning och UL3 är L3 fasspänning. 
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3.1.1 Enlinjeschema 

Majoriteten av dokumenteringen idag utförs med hjälp av CAD (Computer Aided Design). Det är 

viktigt att symboler, beteckningar och liknande kan identifieras av alla och därför hålla sig till en 

standard. För att kunna förstå och rita egna enlinjescheman är det bra att förstå vad symbolerna som 

används betyder, se nedanstående figur. Enlinjescheman används för att få en lättare överblick över 

hur anläggningen ser ut och inte behöva rita ut alla ledare som dras till samma punkt [22]. 

 

Figur 4: Några symboler som återkommer vid enlinjescheman [23]. 

3.2 Elkvalité 
Elkvalité är en bedömning av elens leverans till kunden. Den bedöms mot ett nominellt elnät som har 

perfekta sinusformade kurvor på spänning och ström, frekvensen på exakt 50 Hz kontinuerligt samt är 

det ideal spänningssymmetri. Avvikelser från detta delas in i två förlopp: periodiska och icke-

periodiska. Med periodiska förlopp inräknas övertoner som finns i spänning och ström. Till icke-

periodiska förlopp innefattas spänningsvariationer, över- och underspänning, transienter samt flicker 

[24]. 

3.3 Selektivitet  
Selektivitet innebär att endast det skyddet som är närmast den felström som har uppstått löser ut och 

stoppar felströmmen. Det finns fyra grundprinciper selektivitet åstadkoms: funktionsselektivitet, 

riktningsselektivitet, tidsselektivitet eller absolut selektivitet [25]. 

 

Figur 5: Vid god selektivitet är det skydd B som löses ut när en felström uppstår. Vid sämre selektivitet hade skydd A löst ut 
vilket inte är skyddet närmast felströmmen. 
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3.4 Svensk standard 
Förordningar, lagar och föreskrifter kan vara svåra att tolka. Följaktligen finns förteckningar med 

standardisering som förtydligar vad som menas. Svensk standard (SS) förekommer på olika sätt. 

• SS xx xx 

• SS-EN xx xx 

• SS-EN ISO xx xx  

• SS-IEC xx xx 

• SEN xx xx 

Där x:en motsvarar siffror så varje svensk standard har en unik kod. Olika standarder berör olika 

delområden för att säkerställa att samma standard erhålls på elnätet över hela landet [26]. 

3.5 Impedans 
Olika sorters motstånd förekommer som måste ta hänsyns till när man utför beräkningar. Kablar 

innehåller ett resistivt-, induktivt- och kapacitivt motstånd. Transformatorer innehåller bara resistivt- 

och induktivt motstånd. Impedansen är summan av dessa tre olika motstånd. Det resistiva bidraget kan 

benämnas som aktivt motstånd. Induktansen är det positiva imaginära motståndet och kapacitivt 

motstånd är imaginärt negativ. Kapacitansen motverkar induktansen [27]. 

Ekv 1 𝑍 = 𝑅 + 𝑗 (𝐿𝜔 −
1

𝜔𝐶
) 

3.5.1 Resistans i markförlagda kablar 

Två metoder används vid bedömning av kablarnas värmeresistivitet. Geografisk utplacering och 

jordens material. 1 Km/W (kelvinmeter per watt) räknar man med i Sverige för värmeresistansen i 

marken då den innehåller lerjord och sand. Mark med fyllnadsmassor, dränerad mark eller lätt och 

porös jord har värmeresistansen 2,5 Km/W. 

För att garantera att markens värmeresistans är en konstant faktor och inte påverkar kablarnas termiska 

resistivitet bör markförlagda kablar ligga på 0,7 meters djup ifall temperaturerna i luften ändras [28]. 

3.5.2 Induktans i kablar 

Det som påverkar induktansen är avståndet mellan faserna, fasernas placering och ledarnas diameter. 

Större avstånd mellan faserna resulterar i högre induktans. Det innebär att luftledningar har större 

induktans än markförlagda kablar. Större diameter på ledaren reducerar induktansen. För en 

luftledning är induktansen 0,4 Ohm/km per fas vid frekvensen 50 Hz [29]. Markkablars induktans 

hittas i SS 424 14 16 för mellanspänningskablar och SS 424 14 13 för lågspänningskablar [30]. 

3.5.3 Impedansmetoden 

Beräkningar av felströmmar innefattar impedanser i transformatorerna, generatorer och ledningarna 

som måste ta hänsyn till. För att lättare kunna räkna ut en felström tar man fram impedanserna för 

anläggningens delar som blir påverkade av felströmmen. Beräkningar med exempelvis två 

transformatorer innebär tre olika spänningsnivåer för impedanserna. Därav kan man inte addera ihop 

dessa impedansvärden då de är beroende av tre olika spänningsnivåer. Impedanstransformering måste 

göras så alla impedanser är hänvisade till samma spänningsnivå. Detta gör på följande sätt: 

Ekv 2 𝑍ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑 = 𝑍𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔 ×  (
𝑈ö𝑛𝑠𝑘𝑎𝑑

𝑈𝑢𝑟𝑠𝑝𝑟𝑢𝑛𝑔𝑙𝑖𝑔
)

2

 

Där Zönskad är den impedans som fås till önskad spänningsnivå, dvs den spänningsnivån, Uönskad, där 

felströmmen uppstår. Zursprunglig är impedansen som är framräknad på en annan spänningsnivå, 

spänningsnivån Uursprung [31].  
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3.6 Kabeldimensionering  
Kabeldimensionering är en grund i uppbyggnaden av elnätet. Vid en för liten kabelarea finns risken att 

kabeln får en för stor värmeutveckling vilket leder till att isoleringen spricker. För grova kabelarea 

innebär att selektiviteten i nätet påverkas och inte löser ut vid rätt kortslutningsströmmar. För att 
bestämma diametern på en kabel används SEK:s Handbok 421 [32] för lågspänning och Handbok 438 

[33] för mellanspänning. Handböckerna inkluderar flera olika svenska standarder. För att bestämma 

kabelns area behöver man ta hänsyn till överliggande objekt i nätet t.ex. andra kablars impedans och 
impedansen på transformatorn. Det resulterar i en förimpedans. Enligt SS 424 14 06 bestäms det 

övergripande elnätets impedans enligt följande: 

Ekv 3 𝑍𝑓ö𝑟 =  𝑍𝑇 + 𝑍𝑀 

Där ZT är impedansen hos transformatorn och ZM impedansen på kabeln. Transformatorns impedans 

bestäms från SS 14 424 24 och räknas ut enligt följande:    

Ekv 4  𝑍𝑇 =  
𝑢𝑧×𝑈𝑛

2

100×𝑆𝑇
 

Där uz är procentuella reaktansen, Un är nominella spänningen och ST är skenbar effekt för 

transformatorn. 

Vid markförläggning behöver man ta hänsyn till att kabeln ligger nedgrävd. Det innebär att man 

räknar med korrigeringsfaktorer för att bestämma vad en kabel ska tåla för kortslutningsström vid 

normaldrift.  

Ekv 5 𝐼𝑧𝑚𝑖𝑛 =  𝑁𝑆𝑉 × 𝑘1 × 𝑘2 

Där NSV är nominella strömvärdet för kabeln samt är k1 och k2 korrigeringsfaktorer. 

Valet av kabeldimension görs utifrån tabell i SS 424 14 24 där man väljer en kabel som tål 

kortslutningsströmmen (Iz) vid normal drift. För att bekräfta att kabeln klarar av den energi som den är 

avsäkrad för behöver Iz vara större än Isäk. Där Isäk är säkringens korstslutningsström och Ib är 

belastningsströmmen under normal drift [32]. 

Ekv 6 𝐼𝑏  ≤  𝐼𝑠ä𝑘  ≤  𝐼𝑧 
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3.7 Velanders metod 
Uppskattning av effektförbrukning utförs vanligtvis med Velanders metod. Det är för att kunna ta fram 

en uppskattning på delbelastningar i elnätet och sammanlagar den aktiva effekten. Metoden definieras 

på följande sätt: 

Ekv 7 𝑃 = 𝑘1 × 𝑊 +  𝑘2 × √𝑊 

Där P är den aktiva effekten med enheten watt och W är energiuttaget i kilowatt per år. Konstanterna 

k1 och k2 är i enheten timmar per år och beroende på vilken typ av belastning det är.  

Med olika karakteristiker på belastningars energiförbrukning definieras metoden följande:   

Ekv 8 𝑃 = 𝑘11𝑊1 + 𝑘12𝑊2 + 𝑘13𝑊3 + ⋯ + 𝑘𝑛𝑊𝑛  + √𝑘21
2 𝑊1 + 𝑘22

2 𝑊2 + 𝑘23
2 𝑊2 + ⋯ + 𝑘2𝑛

2 𝑊𝑛 

Med samma karakteristiker på belastningars energiförbrukning definieras metoden följande [15] [34]:   

Ekv 9 𝑃 =  𝑘1(𝑊1 + 𝑊2 + 𝑊3 + ⋯ 𝑊𝑛) + 𝑘2√𝑊1 +  𝑊2 + 𝑊3 + ⋯ 𝑊𝑛 

Tabell 2: Exempel på värden k1 och k2 kan vara som medför att den aktiva effekten erhålls i kW. EL400 och EL100 är värden 
från ”Utvärdering av Velanders formel för toppeffektberäkning i eldistributionsnät” [15] samt är Samhällsdistribution och 

Processindustrin från ”Elkraftsystem 2” [34]. 

Belastningskonstanter 

[h/år] 
Samhällsdistribution Processindustri EL400 EL100 

k1 0.00023 0.00025 0.000302 0.000274 

k2 0.06 0.04 0.063786 0.112457 

3.8 Jordfel och jordfelsströmmar 
Nedgrävning av kablar medför ökad risk för jordfel då isoleringen i kabel försämras med åren. 

Isolering försämras av värme och mekanisk påverkning (vibrationer) samt vilket material som 

kablarna ligger nedgrävda i.  

3.8.1 Jordfel på lågspänningssidan  

Jordfel i en fasledare förekommer vid kontakt mellan en fasledare och jord. Det flyter då en ström 

genom jordningen vilket innebär att spänningsnivån ute på lasten kommer att sjunka. Om det sker ett 

avbrott i alla fasledarna samtidigt mot jord kommer spänningen ut till lasten att vara ytterst liten. 

Vilket leder till att all spänning kommer ligga över jordfelspunkten och strömmen kommer gå hela 

vägen tillbaka till närmaste nätstation istället för ut på lasten [35]. 

 

Figur 6: Enfasigt jordfel på lågspänningssidan. 
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3.8.2 Jordfel på mellanspänningssidan  

På mellanspänningssidan är det svårare att detektera jordfel. Det uppstår oftast inte stora 

spänningsförändringar ifall ett träd skulle falla över en luftburen fas. Spänningsfallet blir lågt på grund 

av att marken har ett högt motstånd och att strömmen ska ta sig hela vägen till närmaste elektriska 

jordpunkt. Därför blir strömmen låg enligt Ohms lag. Stor spänning med högt motstånd medför låg 

ström. En spänningsdelning sker vid jordfelspunkten där största delen av strömmen kommer flyta 

vidare i kabeln eftersom den har mindre motstånd än marken [36]. 

 

Figur 7: Avbrott i en fas, fasledare L3, på mellanspänningssidan i ett impedansjordatnät. 

3.8.3 Intermittenta jordfel  

Intermittenta jordfel sker vid mellanspänningsnätet och är inte som ett vanligt jordfel. Det uppstår 

oftast vid ljusbågar där ljusbågen släcks men efter ett tag tänds igen. En ljusbåge är en elektrisk 

urladdning som joniseras med luften. Intermittenta jordfel brukar uppstå när det är sprickor i kabelns 

isolering men även vid kabelskarvar. Strömmarna som uppstår har högre frekvenser än vad som finns i 

nätet som gör att ljusbågen kan återtända efter släckning [37] [38]. 

3.8.4 Plusföljd 

Under normal drift anses elnätet symmetriskt och innehåller plusföjdskomponenter (rent resistiva 

komponenter) vilket innebär att spänning och ström har samma fasföljd mellan varandra. Induktiva 

laster och kapacitiva laster tar ut varandra och endast resistiva laster är kvar [22]. Det innebär att varje 

fas ligger 120 grader från varandra. Där fasen L1 har fasvinkeln 0˚, L2 har fasvinkel -120 ˚ och L3 har 

en fasvinkel på -240˚.  

 

Figur 8: Visardiagram för fasernas förhållande emellan varandra vid plusföljd. 
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3.8.5 Minusföljd  

Vid osymmetri i elnätet förekommer det minusföljd. Fasen L2 har fått fasförskjutning på -120˚ och 

ligger -240˚ efter fasen L1. L3 har fasförskjutits 120˚ och ligger -120˚ efter fasen L1, se figur 9 [39]. 

Detta fenomen kan skada generatorer eftersom de är gjorda för plusföljd. För stora generatorer sätter 

man upp minusströmsskydd för att undvika risken att generatorerna ska skadas av minusföljd. 

Minusföljd uppkommer i enfasigt- och tvåfasigt jordfel samt tvåfasig kortslutning [23].      

 

Figur 9: Visardiagram för fasernas förhållande vid minusföljd som uppkommer vid osymmetriska elnät. 

3.8.6 Nollföljd 

I ett balanserat elnät (konsumering och producering av el är jämn) är fasspänningsvektorerna vid 

nollföljd av samma storlek och har ingen fasvinkel mellan varandra [39]. Nollföljd förekommer vid 

jordfel. Det kan vara enfasigt- eller tvåfasigt. Om man mäter nollföljdsströmmar och 

nollföljdsspänningen kan man upptäcka att man har ett jordfel. Det som bestämmer storleken på 

fasspänningsvektorerna är hur stor nollpunktsjordningen är [40]. 

 

Figur 10: Visardiagram för fasernas vektorer vid nollföljd. 
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3.9 Kapacitiva strömmar 
Oavsett om en ledning är belastad eller inte kommer en kapacitiv ström att uppträda. Anledning till 

detta är att isolerade ledare som är placerade nära jord ger upphov till en kapacitans. Denna kapacitans 

kallas för egenkapacitans. Det uppstår även en kapacitans fasledarna emellan som kallas för ömsesidig 

kapacitans. Totala kapacitansen för en ledare kallas för driftkapacitans och är därför ömsesidiga 

kapacitansen inklusive egenkapacitans [41]. 

 

 

Figur 11: L1, L2 och L3 är fasledarna. Ce är egenkapacitans och Cö är ömsesidig kapacitans. 

Kapacitanserna ger upphov till kapacitiva strömmar i elnätet. Om ett jordfel inträffar i exempelvis 

fasledare L3 innebär det att egenkapacitansen för den fasledaren har blivit kortsluten, d.v.s. den inte 

existerar längre. Däremot kommer egenkapacitansen för fasledare L1 och L2, de friska faserna, finnas 

kvar som bidrar med kapacitiva strömmar som flyter i samtliga faser. Från de friska fasernas 

egenkapacitanser kommer de kapacitiva strömmarna gå igenom jord och upp till jordfelspunkten som 

har uppstått och flyta vidare genom fasledare L3 mot transformatorn. Därefter kommer den kapacitiva 

strömmen dela upp sig i fasledare L1 och L2 som sedan flyter tillbaka till sina egenkapacitanser och 

tillbaka till jordfelspunkten igen. Vilket är den slutna kretsen för den kapacitiva strömmen. 

 

Figur 12: Kapacitiva strömmens slutna krets vid enfasigt jordfel. 

Hela fasspänningen för fasledare L3 hamnar över jordfelsövergången om den inte har någon 

övergångsresistans. Övergångsresistans är det motstånd som uppstår mellan fasledaren och jordningen. 

Jordfelsövergången påverkar fasspänningarna för de friska faserna, dvs att fasspänningarna där över 

kommer att höjas till en huvudspänning. Det medför att strömmen i de friska ledarna (L1 och L2) höjs 
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till en högre nivå som kablarna inte är dimensionerade för. Värmeutvecklingen i kablarna medför att 

isoleringen i kabeln kommer skadas vilket kan leda till att isoleringen spricker.  

 

Figur 13: Fasspänningarnas påverkan vid fullt utbildat jordfel. 

När en transformator matar en skena med två utgående ledningar, A och B, och det uppstår ett jordfel i 

B-ledningens tredje fas påverkar de kapacitiva strömmarna som uppstår båda ledningarna. Det som 

händer är att egenkapacitansen för L3 på både A och B blir kortslutna. De övriga egenkapacitanserna i 

de friska ledarna, från både A och B, ger upphov till kapacitiva strömmar [42]. 

 

Figur 14: Kapacitiva felströmmens väg vid enfasigt jordfel. 

Om den kapacitiva strömmen vid ett enfasigt jordfel inte åtgärdas innebär det att de friska faserna får 

en höjd spänning. Det genererar större värmeutveckling i de friska faserna som med tiden medför att 

isoleringen spricker. Då kan ett tvåfasigt jordfel uppstå som kan leda vidare till ett trefasigt jordfel. 

Vilket resulterar i all spänning hamnar över den sista friska fasen vilket kabeln inte är dimensionerad 

för [30]. 

3.9.1 Luftledningar 

Driftkapacitans är i praktiken mellan 8 till 10 nF/km och är jämnt fördelat utöver luftledningen. 

Genererade kapacitiva strömmen beror bland annat på spänning och ledningslängden. Därav brukar de 

kapacitiva strömmarna betraktas för högre spänningar då ledningarna oftast är längre.  

Beräkning av kapacitiva strömmars bidrag vid luftledning: 

Ekv 10 𝐼𝑐𝑗𝐿 =  
𝑈ℎ×𝐿𝑓

300
 

Där Uh är huvudspänningen i kV och Lf är ledningen längd i km. 
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3.9.2 Kablar 

Eftersom fasernas avstånd mellan varandra är avsevärt mindre och marken som isolerar kablarna har 

en högre kapacitans än luft blir de kapacitiva strömmarna betydligt mycket större [41]. 

Beräkning av kapacitiva strömmars bidrag vid jordkabel: 

Ekv 11 𝐼𝑐𝑗𝐾 =  
𝑈𝑓

𝐶𝑑
 

Där Uf är fasspänningen och Cd är driftkapacitansen. 

3.9.3 Kompensering av kapacitiva strömmar 

Petersénspole, nollpunktspole, p-spole är några benämningar på en induktor som används i syfte att 

kompensera kapacitiva strömmar. Den förbinds i nollpunkten och jord i mellanspänningsnät där stora 

kapacitiva strömmar uppstår vid jordfel. [43] Kraftbolagen brukar installera ett aktivt motstånd, 

parallellt med petersénspolen (nollpunktsreaktor), vid nätstationer för att lättare kunna detektera 

jordfel. Nominellt impedansjordat nät har 0V vid jordningspunkten under normal drift. Vid fel i nätet 

kommer ett spänningsfall ske i jordningspunkten över det aktiva motståndet, R. Vilket gör det lättare 

för kraftbolagen att detektera jordfelet då en aktiv felström uppstår. Den aktiva resistansen måste 

väljas så den är mindre än nätets totala kapacitiva reaktans annars kommer den aktiva felströmmen 

vara för liten att upptäcka. Petersénspolen ska väljas lika stor eller lite mindre än nätets kapacitiva 

reaktans för att motverka de kapacitiva strömmarna vid enfasigt jordfel [37]. 

 

Figur 15: Inkoppling av aktivt motstånd och petersénspole. Induktorn är parallellt med motståndet för att motverka 

kapacitiva strömmar. 
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Vid central kompensering används nollpunktsreaktorer som placeras lokalt för att kompensera 

överstigning av det kapacitiva bidraget. Användning av dessa minimerar risken för resonans i elnätet 

då de kapacitiva strömmarna flyter en kortare väg innan de åtgärdas [1]. Beroende på de kapacitiva 

strömmens storlek vid jordfel kan åtgärder med petersénspolen eller nollpunktsreaktor (aktivt 

motstånd parallellt med en petersénspole) behövas. Val av lämplig induktor görs enligt:  

Ekv 12 𝐼𝑗 =  √𝐼𝑅0
2 +  (𝐼𝐶𝑗 −  𝐼𝐿𝑗)

2
 

Där Ij är jordfelströmmen, IR0 är aktiva strömmen (rent resistiv), ICj är kapacitiv ström och ILj är 

induktiv ström. 

Med hjälp av induktiva strömmen kan lämplig induktor vid fullt utbildat jordfel väljas enligt följande: 

Ekv 13 𝑋𝐿  =  
𝑈ℎ

√3∗𝐼𝐿𝑗
 

Där XL är spolens motstånd i ohm, Uh är huvudspänningen i volt och ILj är induktiv ström i ampere. 

Ekv 14 𝐿 =  
𝑋𝐿

𝜔
 = 

𝑋𝐿

2𝜋∗𝑓
 

Där f är frekvensen för elnätet och XL är spolens motstånd i ohm. 

För lämpligt val av storleken på det aktiva motståndet vid fullt utbildat jordfel utförs följande 

beräkning [43]: 

Ekv 15 𝑅0  =
𝑈ℎ

√3∗𝐼𝑅0
 

Där Uh är huvudspänningen och IR0 är det aktiva strömmen. 
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4 Metod 
För det äldre luftburna elnätet kommer beräkningar på de kapacitiva strömmarna utföras och därefter 

jämföras med det nya projekterade elnätet. Ett nytt elnätsförslag projekteras med syfte att vädersäkra 

nätet och även vara dimensionerat för kapacitiva felströmmar. Projekteringen kommer bland annat 

innefatta att de luftburna ledningarna på 10kV-nivån samt 0.4kV-nivån kommer kabelförläggas, d.v.s. 

gräva ner kablarna i marken. När projekteringen utförs kommer beräkningar göras för att visa på att de 

kapacitiva felströmmarna inte överstiger de övre gränserna som specificerats i svensk standard (SS) 

när en felström uppstår. Nytt enlinjeschema och terrängskiss redovisas med ändringarna. 

Ursprungspunkten på det befintliga elnätet är underdimensionerat och behöver nya transformatorer. 

Beroende på val av transformator kommer även säkringar bytas ut för att säkerhetsställa selektiviteten. 

Med lämpligt dimensionerade transformatorer och säkringar blir placering av transformatorer en 

betydande del i valet av kabelförläggningens väg. Med hjälp av terrängskissen kommer en väg för 

kablarna kunna ritas ut vilket medför en längd för kablarna. Dimensionering av kabel kan då beräknas 

med följande formler: 

Ekv 16 𝑍𝑇 =  
𝑢𝑧×𝑈𝑛

2

100×𝑆𝑇
 

Ekv 17 𝑍𝑓ö𝑟 =  𝑍𝑇 + 𝑍𝑀 

Ekv 18 𝐼𝑏  ≤  𝐼𝑠ä𝑘  ≤  𝐼𝑧 

Ekv 19 𝐼𝑧𝑚𝑖𝑛 =  𝑁𝑆𝑉 × 𝑘1 × 𝑘2 

Se kapitel 3.6 Kabeldimensionering för mer förståelse hur ekvationerna används.  

Kablar väljs ut från tabeller i Handbok 421 [32] när det gäller lågspänningssidan medan Handbok 438 

[33] och nkt cables Kraftkabelhandbok [30] används till mellanspänningssidan. När kabel har valts 

beräknas de kapacitiva strömmarna ut: 

Ekv 20 𝐼𝑐𝑗𝐿 =  
𝑈ℎ×𝐿𝑓

300
 , 𝑓ö𝑟 𝑙𝑢𝑓𝑡𝑙𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑎𝑟   

Ekv 21 𝐼𝑐𝑗𝐾 =  
𝑈𝑓

𝐶𝑑
 , 𝑓ö𝑟 𝑛𝑒𝑑𝑔𝑟ä𝑣𝑑𝑎 𝑘𝑎𝑏𝑙𝑎𝑟      

Beroende på de kapacitiva strömmens storlek vid jordfel kan åtgärder med petersénspolen eller 

nollpunktsreaktor behövas. Lämpligaste sätt att välja rätt induktor på är med hjälp av formler: 

Ekv 22 𝐼𝑗 =  √𝐼𝑅0
2 +  (𝐼𝐶𝑗 −  𝐼𝐿𝑗)

2
 

Ekv 23 𝑋𝐿  =  
𝑈ℎ

√3∗𝐼𝐿𝑗
 

Ekv 24 𝐿 =  
𝑋𝐿

𝜔
 = 

𝑋𝐿

2𝜋∗𝑓
 

För att detektera ett fel i anläggningen på mellanspänningssidan kan man koppla in ett aktivt motstånd 
(resistor) parallellt med petersénspolen. Aktiva motståndet bör vara i lämplig storlek (under 3000 Ω) 

så den aktiva strömmen löser ut säkringen vid fel. Aktiva strömmen, IR0, väljs normalt till 5 A för att 

fastställa motståndets storlek. Under normal drift kommer motståndet inte ha något spänningsfall över 

sig medan vid fel kommer det bildas ett spänningsfall över motståndet. Se kapitel 4.1.5 Kompensering 

av kapacitiva strömmar för mer omfattande beräkningar om aktiva motståndet.  

Ekv 25 𝑅0  =
𝑈ℎ

√3∗𝐼𝑅0
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4.1 Genomförande 

4.1.1 Samarbetet 

Projekteringen av det befintliga elnätet är framtaget tillsammans med 2 andra studenter, på Högskolan 

i Halmstad, som har valt en annan teknisk analys. Samarbetet omfattade det äldre luftburna nätet, 

följaktligen är utgångspunkten nästintill detsamma för båda arbetarna. Befintliga elnätet är 

underdimensionerat vilket medför brister på elkvalité som måste åtgärdas. 

Samarbetet inkluderade: 

• Effektförbrukning 

• Anpassning av transformatorer 

• Impedanser där impedansmetoden tillämpades 

• Säkrings- och kabeldimensionering 

• Enlinjeschema och terrängskiss 

• Simuleringar  

• Beräkningar 

o Kortslutningsströmmar  

▪ Enfasiga 

▪ Tvåfasiga  

▪ Trefasiga 

o Jordfelströmmar 

o Spänningsfall  

o Maximal belastningsström 

För att få en uppskattning av effektbehovet för området jämfördes Velanders metod med 

typkurvmetoden. Fördel med typkurvmetoden är att den medför exakthet under dygnets tidpunkter. 

Däremot behövs mycket data för att använda metoden samt inte lämpat för handräkning. Velanders 

metod har fördelen att den är simpel att använda för uppskattning av maximala effektbehovet med 

rimliga marginaler. Vilket tas upp i rapporten Utvärdering och uppdatering av typkurvor [18]. Valet 

blev Velanders metod eftersom handräkning kunde utnyttjas samt inget behov av data behövdes. 

Med hjälp av Velanders metod gjordes en sammanlagring av effektbehovet för området. 

Transformatorerna på lågspänningssidan underdimensionerades för effektbehovet på det befintliga 

elnätet. Beräkningarna utfördes av ett MATLAB-skript, se Bilaga A.1. 

Tabell 3: Värden som användes vid beräkningar för sammanlagring. 

Belastning Säkring Energiuttag 

[kW/år] 

k1 k2 

Fritidshus 16A 5000 0.000302 0.063786 

Hus 16A 10 000 0.00023 0.00023 

Villa 20-63A 35 000 0.00025 0.04 

Industri >63A 120/m2 0.000274 0.112457 

Sammanlagringens beräkningar implicerade att studenterna valde ut underdimensionerade 

transformatorer, från tabeller, anpassade efter beräkningarna. Tabellerna om transformatorerna finns i 

kurslitteraturen Elmaskiner och elektriska drivsystem [44]. Antalet belastningspunkter för området 
fastställdes ifrån sammanlagringen. Säkringarnas storlek anpassades därefter för de olika hushållen 

och transformatorerna. 

En terrängskiss med placering av hus (H1–H12), villa (V1–V6), fritidshus (F1–F2), industri (I1), 

transformatorer (T1–T4) och fördelningsstationer blev utformad (se Figur 16). Genom terrängskissen 

genererade kablarnas längd fram. Sträckan för kablarna anpassades för att få olika driftfall för 
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området, där en del är mer kritiska än andra. Driftfallen innebär kritiska spänningsfall vid kunderna, 

feldimensionerade kablar och en industri som vill bygga ut verksamheten. 

Val av kabel innefattar beräkningar av olika parametrar. Parametrarna som beräknas skall följa svensk 

standard och det som behövs ta hänsyn till är: 

• Kabelns maximala längd 

• Strömtålighet 

• Värmetålighet 

• Mark resistiviteten 

• Spänningsnivån 

• Kabelns impedans 

• Säkrings utlösningsvillkor  

Valet av stolptransformatorernas storlek jämfördes med Johnny Wiks rapport Planering av 

transformatorstation och eldistributionsnät för bostadsområde [17]. Utöver hölls en dialog med en 
expert inom elkraftsbranschen för att säkerhetsställa en verklighetsförankring under projekteringen av 

det äldre nätet [19]. 

Terrängsskissen omfattar delområden som benämns av transformatorerna. Mellanspänningsnätet är 

område T1. T2 är fastigheterna i området till vänster i bilden nedan. T3 fastigheterna i mitten och T4 
inkluderar industrin och andra fastigheter på höger sida av terrängskissen. I den nya terrängskissen 

kommer industriområdet T4 att delas upp i två transformatorer vilket innebär att området T5 

tillkommer.    

 

Figur 16: Terrängskiss på befintliga elnätet. 

Valet av kablar fastställdes och beräkningar på kapacitiva jordfelsströmmar, kortslutningsströmmar, 

spänningsfall och impedanser utfördes, se bilagorna B.1, B.3, B.19-B.22. Delområdena simulerades i 

MATLAB, Simulink som påvisar värsta möjliga spänningsfallen för hushållen längst bort från 

transformatorerna T2, T3 och T4, se bilagorna C.3-C.8. 

4.1.2 Projektering av nya elnätet - val av transformatorer 

Industrin i området T4 påverkar hushållen V6 och H10. För att undvika större påfrestningar valdes en 
ny transformator med hjälp av Velander metod, tabell från kurslitteraturen Elmaskiner och elektriska 

drivsystem och Handbok 438. Utifall industrin ska byggas ut i framtiden överdimensionerades 

transformatorn T5. Primärsidan ansluts till 10 kV som medför förlängning av mellanspänningssidan. 

Sekundärsidan på 0.4 kV matar industrin och båda hushåll, V6 och H10, för att minska energiförluster 

vid eldistribution samt öka spänningsnivån ute vid kunderna. 
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Sammanlagring för resterande delområden (T2, T3 och T4) beräknades så transformatorerna belastas 

runt 60% som maximalt av skenbar effekt, vilket är en rekommendation från svensk standard i 

Handbok 438. Därefter valdes säkringar i lämplig storlek på primärsidan (10kV-sidan) för alla valda 

transformatorer för att säkerställa selektiviteten i nätet. 

Utplacering av transformatorer genomfördes på en uppdaterad terrängskiss för att få lämpliga längder 

på kablarna. Placeringen gjordes utifrån att de ska kunna underhållas i framtiden. Av den orsaken 

ligger transformatorerna bredvid vägarna för att snabbt kunna felsöka ifall något problem uppstår. I 

terrängskissen är transformator T1 röda cirkeln, T2-T5 röda kvadrater och fördelningsstationerna 

mindre blåa kvadrater. 

 

Figur 17: Uppdaterad terrängskiss med utplacerade transformatorer och fördelningsstationer. 

4.1.3 Projektering av nya elnätet - val av kabeldimensionering 

Under lågspänningssidans kabeldimensionering användes Handbok 421. Mellanspänningssidans 

kabeldimensionering genomfördes av nkt cables bok Kraftkabelhandboken [30] som är anpassad för 

både kablar upp till 1 kV, dvs lågspänningskablar och kablar mellan 12–24 kV som är 

mellanspänningskablar. Se bilaga D.1 för de svenska standarderna Kraftkabelhandboken tar upp. Från 

tabeller ur svenska standarder har valen av kablar utförts. 

Projektering av 10kV-sidan behöver en markkabel dimensioneras. För att säkerställa att rätt dimension 

på kabeln jämförs flera olika areor för samma kabel. Nominellt strömvärde (NSV) tas fram för de 

olika kablarna man vill räkna på. Från tabell 18 i Kraftkabelhandboken valdes nominellt strömvärde 

för kablar med area 16, 25 och 35 kvadratmillimeter.     

𝑁𝑆𝑉16  =  115A 

𝑁𝑆𝑉25  =  145A 

𝑁𝑆𝑉35  =  175A 

Med hjälp av dessa beräknar man det nya nominella strömvärdet som beror på korrektionsfaktorerna. 

De talar om exempelvis markresistivitetens påverkan på strömmen. Tabellerna 25, 26, 27 och 28 gav 

värden för korrektionsfaktorerna.  
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𝑘1  =  0.69, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑖𝑣𝑖𝑡𝑒𝑡 2.5 𝐾𝑚/𝑊 

𝑘2  =  1, 𝑚𝑎𝑟𝑘𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑝å 15℃ 

𝑘3 = 1, 𝑓ö𝑟𝑙ä𝑔𝑔𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑑𝑗𝑢𝑝 𝑝å 0.25 − 0.7 𝑚𝑒𝑡𝑒𝑟   

𝑘4  =  0.91, 500 𝑚𝑚 𝑎𝑣𝑠𝑡å𝑛𝑑 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑘𝑎𝑏𝑙𝑎𝑟𝑛𝑎  

Omräkning av det nominella strömvärdet medför Iz för kablarna. Där Iz är högsta strömmen som 

kabeln tål vid normal drift. 

𝐼𝑧16  =  𝑁𝑆𝑉16 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘4  =  115 ∗ 0.69 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.91 =  72.2085𝐴 

𝐼𝑧25 = 𝑁𝑆𝑉25 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘4 =   145 ∗ 0.69 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.91 =  91.0455𝐴 

𝐼𝑧35 =  𝑁𝑆𝑉35 ∗ 𝑘1 ∗ 𝑘2 ∗ 𝑘3 ∗ 𝑘4  =  175 ∗ 0.69 ∗ 1 ∗ 1 ∗ 0.91 =  109.8825𝐴 

För att säkerställa att kablarna tål felströmmar beräknas korttidströmtåligheten. Enligt Handbok 421 är 

korttidsströmtålighet under 1 sekund för lågspänningen, för att garantera att kablarna inte brinner upp. 

För mellanspänningen används Handbok 438 för korttidsströmtålighet där kabeln måste tåla 

felströmmen under 5 sekunder. 

𝐼16  = 72.20852 =  5.2141 ∗ 103 𝐴2𝑠 

𝐼25  =  91.04552  =  8.2893 ∗ 103 𝐴2𝑠 

𝐼35  = 109.88252 =  1.2074 ∗ 104 𝐴2𝑠 

När beräkningarna har utförts jämför man dessa värden med svensk standars tabeller för kabelns 

korttidsströmtålighet. Understiger beräknade värdet det som finns i tabellen klarar kabeln av 

felströmmen. På så sätt har man dimensionerat en kabel enligt svensk standard. 

4.1.4 Projekterade nya elnätet - beräkningar 

Fastställning av vilka kablar och transformatorer medförde att beräkningar på nya projekterade elnätet 

kunde utföras. Beräkningarna är detsamma som för befintliga elnätet, vilket är: 

• Kortslutningsströmmar  

o Enfasiga 

o Tvåfasiga  

o Trefasiga 

• Jordfelströmmar 

• Kapacitiva jordfelströmmar 

• Spänningsfall  

• Maximal belastningsström 

• Impedanser 

• Maximala effektuttaget för varje fördelningspunkt 

Även delområdet T4 för befintliga elnätet och T5 för nya projekterade simulerades i MATLAB, 

Simulink för att påvisa förbättring av spänningsfallet för hushållen V6, H10 och I1 (se bilagorna C.1-

C.3). Val av kablar, transformatorer samt beräknade parametrar hittas i bilagorna B.2, B.4 och B.23-

B.27.  

4.1.5 Kompensering av kapacitiva strömmar 

För att minska det kapacitiva strömmarna som uppstår och samtidigt kunna detektera felströmmen vid 

enfasigt jordfel har följande beräkningar utförts. Beräkningarna bestämmer storleken på det aktiva 

motståndet, R0, och petersénspolen, L.  
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𝐼𝑅0  = 5 𝐴 

Aktiva strömmen valdes till 5 A vilket är en riktlinje för elbranschen vid 10 kV huvudspänning (Uh). 

𝑅0  =  
𝑈ℎ

√3 ∗ 𝐼𝑅0

 =  
10000

√3 ∗ 5
 ≃  1154 𝛺  

𝐼𝑐𝑗 =  𝐼𝑐𝑗12  +  𝐼𝑐𝑗23  +   𝐼𝑐𝑗34  +  𝐼𝑐𝑗45 =  0.924 +  1.554 +  0.93 +  0.42 =  3.828 𝐴 

Icj är summan av största kapacitiva strömmen området kan generera.  

𝐼𝐿𝑗  <  𝐼𝑐𝑗  ⇒ 𝐼𝐿𝑗  < 3.828 ⇒  𝐼𝐿𝑗  =  3.5 𝐴 

Induktiva strömmen, ILj, väljs mindre än den kapacitiva för att undvika resonans i nätet men samtidigt 

motverka kapacitiva bidraget. Med hjälp av den induktiva strömmen bestäms storleken på 

petersénspolen (L) för 10kV-sidan. 

𝑋𝐿  =  
𝑈ℎ

√3 ∗ 𝐼𝐿𝑗

 =  
10000

√3 ∗ 3.5
 ≃  1649.57 𝛺 

𝐿 =  
𝑋𝐿

𝜔
 =  

1649.57

2𝜋 ∗ 50
 ≃ 5.25 𝐻 

Totala jordfelsströmmens storlek efter kompenseringen är: 

𝐼𝑗  =  √𝐼𝑅𝑜
2  +  (𝐼𝐶𝑗 − 𝐼𝐿𝑗 )

2
  =  √52  +  (3.828 −  3.5)2  ≃  5.010747 𝐴 

Ij är mestadels en aktiv ström. 
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5 Resultat 
Nedanstående diagram redovisar befintliga och projekterade områdets kapacitiva felströmmars storlek 

för att få en översikt hur de har ökat samt var i elnätet de största felströmmarna finns. 

Lågspänningssidans (0.4kV) största kapacitiva ström är 37,9116 mA och mellanspänningssidan 

(10kV) är på 3,828 A som maximalt. Därav syns knappt 0.4kV-sidan i diagram 1. Y-axeln motsvarar 

strömmens storlek i ampere och x-axeln är nya/gamla fördelningspunkterna angivna i respektive 

enlinjeschema, se Figur 1 för befintliga elnätet och Figur 19 för nya projekterade elnätet. 

 

Diagram 1: Kapacitiva felströmmarnas storlek i hela området innan och efter projektering. 

Storlekarna på lågspänningssidans kapacitiva strömmar är mellan 0,6937 till 37,9116 mA. Diagram 2 

redovisar storleksändringen för det gamla befintliga och nya projekterade elnätets kapacitiva 

strömmar. Y-axeln är strömmens storlek i milliAmpere och x-axeln är nya/gamla fördelningspunkter 

angivna i respektive enlinjeschema, se Figur 1 för befintliga elnätet och Figur 19 för nya projekterade 

elnätet. 

 

Diagram 2: Kapacitiva felströmmarnas storlek i området på 0.4kV-sidan innan och efter projektering. 
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Jämförelse av beräkningarna visar tydligt att mellanspänningsnätet får en drastisk ökning av 

felströmmarnas storlek kontra lågspänningsnätet. Mellanspänningsnätet är mest intressant att 

presentera då lågspänningsnätets ökning, se bilagorna B.7 B.10 B.13 B.16, inte gör någon större 

påverkan. Punkterna som redovisas i tabellerna nedan är från respektive enlinjeschema, se Figur 1 för 

befintliga elnätet och Figur 19 för nya projekterade elnätet. 

Befintliga elnätet - område T1 - kapacitiva strömmar 

Befintliga elnätets luftledningar på mellanspänningssidan bidrar med kapacitiva strömmar på 76 mA 

som maximalt. I tabell 4 redovisas den kapacitiva storleken i varje punkt och tabell 5 framför varje 

enskild lednings kapacitiva bidrag. 

Tabell 4: Kapacitiva jordfelsströmmar innan projektering för transformator T1. Punkterna förekommer i Figur 1. 

Punkt Icj [mA] 

1 0 

2 23.33 

3 53 

4 76 

Tabell 5: Felströmmarnas storlek för varje utgående ledning ifrån transformator T1 – innan projektering. 

Ledning Från punkt Till punkt Icj [mA] 
Cu 3x16 1 2 23.33 
Cu 3x16 2 3 29.67 
Cu 3x16 3 4 23 

Nya projekterade elnätet 

Framtagning av det nya elnätet innebar att vissa transformatorer flyttades på, dimensioneras till 

lämplig storlek samt tillkom ytterligare en. Sträckan för de nedgrävda kablarna ritades ut på en ny 

terrängskiss samt att nya kabellängder togs fram för att dimensionera kablarna och räkna på de nya 

kapacitiva strömmarna, se bilagorna B2, B3, B23-B27. I terrängskissen är transformatorerna T2-T5 

röda kvadrater och T1 röd cirkel. Fördelningsstationerna är de mindre blåa kvadrater samt är streckad 

röd linje mellanspänningskabel (10kV) och streckad blå linje lågspänningskabel (0.4kV).  

 

Figur 18: Terrängskiss på det nya framtagna elnätet. 
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Därefter konstruerades ett nytt enlinjeschema för elnätet med de nya projekterade kablarna, 

transformatorerna, säkringar, belastningspunkter (hus, H1–H12, villa, V1–V6, fritidshus, F1–F2, 

industri, I1) och fördelningspunkter (1–17). 

 

Figur 19: Enlinjeschema på det nya projekterade elnätet. Varje fördelningspunkt har fått en siffra för att underlätta 
beräkningar och simuleringar för elnätet. Delområdena har fått namn efter transformatorerna.   

Nya projekterade elnätet - område T1 – mellanspänningsnätet 

I fördelningspunkt 5 (punkt 5 i tabellen) för nya projekterade elnätet är den kapacitiva strömmen 3,828 

A som maximalt. Varje enskild jordkabel bidrar med större kapacitans jämfört med luftledningar. 

Tabellerna 6 och 7 framför de nya värdena för kapacitiva strömmen i varje punkt samt storleken varje 

enskild kabel bidrar med. 

Tabell 6: Kapacitiva jordfelsströmmar efter projektering för transformator T1. Punkterna förekommer i Figur 19. 

Punkt Icj [A] 

1 0 

2 0.924 

3 2.478 

4 3.408 

5 3.828 

Tabell 7: Felströmmarnas storlek för varje utgående ledning ifrån transformator T1 – efter projektering. 

Ledning Från punkt Till punkt  Icj [A] 

CuPEX 3x25 1 2 0.924 

CuPEX 3x25 2 3 1.554 

CuPEX 3x25 3 4 0.93 

CuPEX 3x25 4 5 0.42 

Punkt 2:s kapacitiva ström ökade med 39,6 gånger i jämförelse med det befintliga nätet. Punkt 3 med 

46,75 och punkt 4 med 44,84 gånger. För att kompensera denna ökning kopplar man in en 

petersénspole parallellt med ett aktivt motstånd (d.v.s. nollpunktsreaktor), för att kunna detektera 

felströmmen, vid transformator T1:s jordningspunkt. 
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Figur 20: Kompensering av kapacitiva strömmar på nya projekterade elnätet. 

Den induktiva strömmen (ILj) är i storleken 3,5 A för att elnätet inte ska hamna i resonans vilket 

innebär att övertonerna förstärks i elnätet. Aktiva strömmens (IR0) storlek är på 5 A, se beräkningar 

under kapitel 4.1.5 Kompensering av kapacitiva strömmar för fastställning av storleken på aktiva 

motståndet och petersénspolen. Jordfelströmmens storlek beräknades till 5,010747 A. Det innebär att 

det kapacitiva bidraget på jordfelsströmmen är 10,747 mA. 
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6 Diskussion 

6.1 Analys 
Luftledningar 

Elnät i anslutning med luftledningar är sårbart mot väderförändringar (såsom stormar, snöfall, regn 

och bränder) och påverkar elleveransen till kunderna. Väderförändringarna tillför förödande 

konsekvenser för samhällen när elen inte kommer fram. Det påvisades vid stormarna Gudrun, Per och 
Alfrida där flera tusentals kunder blev strömlösa och stora samhällskostnader tillkom. Dagliga vanor 

med elektricitet kan kontrasten vara stor och innebära en tankeställare hur beroende samhällen är av 

den. Dock är elleverans av luftledningar en välbeprövad teknik man vet fungerar eftersom det har 
funnits länge och utvecklats med åren. Man har byggt upp strukturen av elnätet på högspänning- och 

mellanspänningssidan med detta system. Omfattande har systemet låga kapacitiva motstånd i 

ledningarna vid elleverans. 

Lars Messing och Jens Sloth påpekar i sin rapport om mellanspänningsnät med endast luftledningar 

avgränsar de kapacitiva felströmmarna till mindre storlekar. Dessutom är luftledningar normalt sätt 

inte vädersäkra vilket medför att väderrelaterade jordfel, att träd faller på ledningarna, har stor 

sannolikhet att inträffa [6].  

Nedgrävda kablar 

Markförlagda kablar medför ingen risk för strömavbrott på grund av olika väderförhållanden eftersom 

marken skyddar kablarna. Elleveransen kan garanteras och viktiga samhällsfunktioner, exempelvis 

kommunikation, fungerar oavsett stormar och bränder. Nackdelen är ökningen av kapacitiva bidraget 

som leder till kompensering med petersénspole eller nollpunktsreaktorer som åtgärder [4]. Under 

kapitel 5 Resultat redovisas de kapacitiva ökningen för projekterade området. Tydligt ser man att de 

kapacitiva strömmarnas storlek inte är av större bidrag. Det vill säga att dem inte överstiger 

starkströmsföreskriters gränser i svensk standard om jordfelströmmarnas storlek. Anledningen till låga 

bidraget är områdets skenbara effekt endast är 159,34 kVA. Jämför man med transformatorns, T1, 

andra utgående ledning har en skenbar effekt på 3,7 MVA. Det innebär att det projekterade området 

har en 23 gånger mindre skenbar effekt.  

Enligt Energiforsk rapport om kapacitiva strömmar kommer de fram till att kapacitiva strömmen ökar 

med 1–5 ampere per kilometer vid kabelförläggning [6]. Det nya projekterade elnätet har en längd på 

3,2 km och fick en kapacitiv ström på 3,8A, vilket motsvarar 1,1875 A/km.  

Egenskaperna för nedgrävt mellanspänningsnät innefattar större kapacitiva jordfelströmmar då faserna 

och jord är mer närliggande. Samt medför även kabellängden en stor betydande faktor vid de 

kapacitiva felströmmaranas generering [6]. Projekteringens nedgrävda kablar resulterade i att 

kapacitiva bidraget har ökat upp till 46,75 gånger mer. 

Projektering 

T. Svensson förtydligar att markägare föredrar nedgrävd kabel före luftledningar när nätägaren måste 

korsa deras mark. Markägarna menar att det minskar intrånget på deras marker då den fortfarande kan 

brukas efteråt. Luftledningar innebär en ledningsgata med bredden 35–45 meter som inte kan brukas 

på grund av säkerhet mot personskador. Luftledningar orsakar att markägaren går miste om jord- och 

skogsbruk på deras egen mark. Vid nedgrävning av kablar sker det en stor skada vid anläggning men 

efteråt kan markägarna bruka marken igen [4]. Vilket innebär när luftledningar korsar markägares 

mark försummas mer mark för jord- och skogsbruk jämfört med nedgrävda kablar. På grund av 

luftledningarnas bredd medför onödig skövling av skog som påverkar klimatet. Ersättning av 

luftledningar med markförlagd kabel medför att marken för luftledningarnas ledningsgator blir åter i 

bruk. Länsstyrelsen bedömer med hjälp av miljöbalken vilken påverkan ledningarna har på miljön och 

därefter beslutas om ledningsgatan är godkänd ur ett miljöperspektiv. 



30 

 

På lågspänningssidan sker de största förlusterna av energi och därför rekommenderas det att ha dessa 

sträckor kortare medan man har mellanspänningsnivån av längre sträckor. Det på grund av att det bara 

går tre ledare (L1, L2 och L3) på mellanspänningssidan medan vid lågspänningssidan går det fyra ledare 

(L1, L2, L3 och N). Den extra ledaren medför bättre driftsäkerhet mot personskador men genererar mer 

förluster av energi vid distribution [30]. Till följd blev mellanspänningssidan kablar efter projektering 

av en längre sträcka då transformator T5 placerades nära hushållen I1, V6 och H10. 

Projektering med markförlagda kablar jämfört med luftburet är svårt att jämföra ur ett 

kostnadsperspektiv eftersom det är flera parametrar som spelar roll. T. Svensson påpekar att vid längre 

sträckor behöver markkablar speciella skarvar vilket medför en dyrare kostnad för överföring av el. 

Dessutom hinder såsom vägkorsningar påverkar merkostnaden. Uppemot 3 gånger dyrare är det med 

markförlagd kabel jämfört med luftledningar där den markförlagda kabeln beräknats till en livslängd 

på 50 år [4].   

Projekteringens delmål 

Under projektering av området var kapacitiva strömmar inte det enda som tänktes på. Även förbättring 

av elkvalitén, specifikt spänningsfall. Beräkningar utfördes och finns redovisat i bilagorna B.9, B.12, 

B.15 och B.18 samt även simuleringar i bilagorna C.1-C.3. Under kapitel 6.3 Jämförelse redovisas 

elnäts spänningsfall före och efter projekteringen. Spänningsfallet uppfyller 

Energimarknadsinspektionens krav som framgår i jämförelsen. 

6.2 Kompensering 
Vattenfall och Eon har en erfarenhetssammanställning för lämplig storlek av aktivt motstånd på 10kV-

sidan. Båda företagen har konstaterat att 5 ampere aktiv ström är mest lämpligt vid detektering av fullt 

utbildat jordfel. Aktiva motståndet skall inte överstiga 3000 Ω. Företagen har placerat ut 

nollpunktsreaktorer lokalt på landsbygden för att kompensera kapacitiva strömmar med goda resultat. 

Däremot kompenserar Sundsvall elnät kapacitiva strömmar på mellanspänningssidan med 

petersénspole vid transformatorerna istället för nollpunktsreaktor [6]. 

Kompensering av projekterade elnätets kapacitiva strömmar fastställdes den aktiva strömmen, IR0, till 

5 ampere vid ett fullt utbildat jordfel. Den induktiva strömmen (som framträder med hjälp av en spole) 

kan aldrig exakt överensstämma och perfekt kompensera ut den kapacitiva strömmen. Man vill 

undvika en perfekt avstämning av kapacitiva och induktiva strömmarna på grund av resonans i elnätet 

kan uppstå. Vilket medför att övertonerna i elnätet förstärks från elektroniska komponenter, 

exempelvis datorer. Därav fastställdes den induktiva strömmen till 3,5 A för att efterlikna 

tillvägagångssättet kraftbolagen använder sig av.  
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6.3 Jämförelse 
Kapacitiva bidraget 

Kapitlet 5 Resultat redovisar tydligt jämförelse av befintliga och nya projekterade nätets kapacitiva 

jordfelsströmmar i diagram 1. I bilagorna B.7, B.10, B.13 och B.16 fastställs att lågspänningssidan 

bara ökar med 1,1 till 4,04 gånger jämfört med 10kV-sidan ökning på 39,6 till 46,75 gånger större vid 
olika fördelningspunkter. Kapacitiva bidraget ökar framförallt vid nedgrävning av kablar då fasernas 

avstånd minskar. Anledningen till mellanspänningssidans markanta ökning är längre sträckor samt blir 

driftkapacitansen större vid ökad kabelarea.  

Spänningsfall 

Ett delmål med projekteringen var att uppnå godkända nivåer som följer svensk standard på 

spänningsfall. Kunderna V6 och H10 uppfyllde inte kraven, i område T5. Enligt myndigheten 

Energimarknadsinspektionen bör en kund på Sveriges elnät inte understiga 207 V. Kraftbolagen måste 

åtgärda problemet eftersom svensk standard måste uppfyllas. Figur 22 visar område T5 där kunderna 

V6 och H10 ligger under nivån för godkänd fasspänning innan projekteringen. Nya projekterade 

elnätet lyckades kunderna få en acceptabel nivå där spänningsnivån ökade med 16,58 V för V6 och 

16,48 V för H10. Det innebär att V6 har som minst en fasspänning på 221,57 V och H10 på 221,73 V.  

 

Figur 21: Jämförelse på spänningsfall i område T4 där fasspänningen redovisas för kunderna. 

 

Figur 22: Jämförelse på spänningsfall i område T5 där fasspänningen redovisas för kunderna. 
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Område T5 har även simuleras och påvisat hur spänningsfallet ser ut före och efter projekteringen för 

kunderna V6, H10 och I1. Nedanstående figurer, Figur 23 och 24, redovisar simulerade 

spänningsfallet för V6 (röd), H10 (svart) och I1 (blå) där y-axeln är spänningen i volt och x-axeln är 

tiden i sekunder.  

 

Figur 23: Simulering av spänningsfall i befintliga elnätet. Röda sinuskurvan är L1 för kunden V6, svart är L2 för H10 och 
blå är L3 för I1. 

 

Figur 24: Simulering av spänningsfall i nya elnätet. Röda sinuskurvan är L1 för kunden V6, svart är L2 för H10 och blå är 
L3 för I1. 

Se bilagorna B.13-B.18 för jämförelse på områdena T4 och T5 samt simuleringar på bilagorna C.1-

C.3. 
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7 Slutsats 
Projekterade elnätets jordfelströmmar har ett kapacitivt bidrag efter kompenseringen på 10,747 mA 

vilket uppfyller kravet som har ställts. Kompenseringen innefattar en nollpunktsreaktor, bestående av 

en petersénspole parallellt med ett aktivt motstånd som är i storlekarna 5,25 Henry och 1154 Ohm. 

Beräkningar på alla ledningars kapacitiva strömmar i hela området utfördes samt jämfördes med det 

befintliga nätet. Terrängskiss och enlinjeschema fullföljdes för att få en lättare förståelse över hur 

området ser ut likaså eftertrakta elbranschens normer och krav. 

Kapacitiva strömmarna ökar med 46,75 gånger som mest vid markförläggning av kabel jämfört med 

luftledningar på 10kV-sidan. Vilket är en anledning till luftburet mellanspänningsnät i dagsläget. 

Dessutom medför en kostnadsfråga då jordkabelförbindelser är dyrare att anlägga än luftledningar. 

Kompenseringspunkter i form av nollpunktsreaktorer eller petersénspole kommer tillkomma vilket 

bekostar anläggningen mer. Diagrammen 1 och 2 som redovisas under kapitel 5 Resultat konstaterar 

att 0.4kV-sidan inte bidrar med betydande kapacitiva jordfelsströmmar. Därför är det vanligt att dessa 

ledningar redan är nedgrävda idag. 

Största skillnaden på nya och gamla elnätet är att luftburna ledningarna har bytts ut och blivit 

nedgrävda. Anledning till detta tillvägagångssätt är för att vädersäkra elnätet samt ta bort risken för 

fallande träd på ledningarna, vilket slår ut strömmen. Det ger en säkrare elkvalité till kunderna. 

7.1 Erfarenheter 
Kunskaper som tillfördes under arbetets gång, vilket inte har ingått i utbildningsplanen, är 

tillvägagångssättet och förståelse av sammanlagring. Simuleringar av elnätet i MATLAB, Simulink är 

dessutom kunskap som tillkommit under arbetet. Vid framtagning av elnätets område fördes en dialog 

med en erfaren person inom elbranschen. Experten vägledde till en verklighetstrogen miljö och inte 

bara något teoretiskt som genererar välformulerade siffror. Innebörden av en projektering som 

involverar strukturering, organisering, utförandets ordningsföljd samt samarbete har berikats.  

7.2 Fördjupningsmöjligheter i arbetet 
Möjligheten för ytterligare fördjupning inom kapacitiva strömmar i det framtagna elnätet är att fördela 

den skenbara effekten jämt på de utgående ledningarna på transformator T1. Vilket medför att 

mellanspänningsnätets sträcka blir längre och får ett större kapacitivt bidrag. När det ökar påvisar det 

större behov av kompenseringen för att följa starkströmsföreskrifter om jordfelströmmars storlek som 

redovisas i svenska standarder. Dessutom kan beräkningar på två- och trefasiga jordfel innefatta större 

fördjupningsmöjligheter då det påverkar spänningarna och strömmarnas storlekar. 
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