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Sammanfattning 

Parallellgående kraftledningar inducerar spänning i varandra som i sin 

tur driver en ström. I denna rapport utreds hur osymmetriska kortslut-

ningar på en kraftledning påverkar strömmen i en parallellgående kraft-

ledning på grund av ömsesidig induktion och vilka faror inducerad spän-

ning och den av inducerade spänningen drivna strömmen kan leda till, ur 

hänsyn till leveranssäkerhet samt underhållsarbetare på parallell kraft-

ledning. 

Målet med examensarbetet är att öka noggrannheten för felströmsberäk-

ningar på Vattenfalls elnät samt att öka kunskapen för vattenfallpersonal 

om fenomenet av ömsesidig koppling och de faror den kan innebära. 

Rapporten kunde konstatera att ömsesidig koppling kan leda till faror för 

leveranssäkerheten av elnätet och att det finns ett behov av analys av 

specifika fall av parallella kraftledningar i Vattenfalls elnät.  

Nyckelord 

Friledning, Själv- och ömsesidig impedans, symmetriska komponenter, 

plusföljdsimpedans, nollföljdsimpedans, jordfel, induktans, induktion.  

 



 

 

 

  



 

 

Abstract 

Parallel overhead power lines induce voltage in one another, which in 

turn drives a current. In this report an investigation is made in how 

asymmetrical short circuits on an overhead power line influence the cur-

rent in a parallel overhead power lines due to the inductive coupling be-

tween the power lines and which hazards it can cause for the electrical 

delivery dependability as well as high voltage workers. 

The aim with this bachelor thesis is to increase the accuracy in fault cur-

rent calculation in the Vattenfall electricity grid as well as to increase the 

knowledge within Vattenfall of the phenomena of inductive coupling and 

the hazards which comes with it. 

The report could ascertain that inductive coupling can lead to danger for 

electrical delivery dependability and that there exists a need of analysis 

on specific parallel overhead power lines within the Vattenfall electricity 

grid. 

Keywords 

Overhead Power Line, self-inductance, mutual inductance, symmetrical 

components,  positive sequence impedance, zero sequence impedance, 

short circuit to earth, inductance, induction.  



 

 

 

  



 

 

Förord 

 

Det här examensarbetet har genomförts på uppdrag av Vattenfall Eldis-
tribution AB,  som en del i utbildningen för högskoleingenjörer inom 
elektroteknik på KTH. För att kunna tillgodogöra sig innehållet i denna 
rapport är det lämpligt att ha grundläggande kunskaper inom elkraft och 
elektromagnetisk induktion.  
 
Jag vill tacka Vattenfall som gett mig möjligheten och de resurser som 
krävts för att genomföra detta arbete. Särskilt tack till min handledare på 
Vattenfall Johan Öckerman, för ditt engagemang och rådgivning. 
 
Jag vill även tacka min handledare på KTH, Svante Granqvist, för den 
hjälp du bidraget med för rapporten.  
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Parallellgående kraftledningar inducerar ström i varandra. Hur en 

osymmetrisk kortslutning på ena kraftledningen påverkar strömmen i 

den andra kraftledningen på grund av den ömsesidiga impedansen mel-

lan kraftledningarna är i delar utav Vattenfalls regionnät inte utrett.  

 

Genom en fallstudie av tre fall av ömsesidiga kopplingar i Vattenfalls 

elnät har det analyserats hur den ömsesidiga kopplingen kan påverka 

leveranssäkerheten av elnätet och vilka säkerhetsfaror ömsesidig kopp-

ling kan innebära för underhållsarbetare på parallell kraftledning. Utöver 

har det undersökts i vilken utsträckning det finns behov hos Vattenfall av 

bättre kartläggning av parallella kraftledningar och insättning av ömsesi-

diga kopplingen för dessa i Vattenfalls nätdatabas.  

1.2 Målsättning 

Målet med arbetet var att öka noggrannheten på felströmsberäkningar på 

Vattenfalls regionala elnät. Detta uppnådes dels genom att klargöra för 

ansvariga hos Vattenfall varför behovet finns, och hur stort behovet är, av 

att lägga större resurser på att uppdatera den databas över ömsekopp-

lingar som deras felströmsberäkningssimuleringar baseras på, samt dels 

genom att själv manuellt lägga in ett fåtal av de hundratals ömsekopp-

lingar som finns i Vattenfalls elnät i databasen.  

Målet var även att föra en diskussion dels om elsäkerhet vid underhålls-

arbete på parallellgående strömlös ledning och dels om faror som stora 

inducerade strömmar kan innebära. 

1.3 Avgränsningar 

Arbetet har innefattat framtagning och verifiering av beräkningsmodeller 

för ömseimpedanser. Arbetet har inte innefattat framtagande av, dock 

användning av, beräkningsmodeller för kortslutningsströmmar och indu-

cerade strömmar beroende av ömseimpedanserna. Tillgänglig tid var 10 

veckors heltidsstudier och resultatet redovisas i form av en rapport samt 

presentation för Vattenfall och KTH.  
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2 Teori och bakgrund 

Härnäst följer några delkapitel om allmän kunskap om elnätsystem.  

2.1 Stolptyper 

Det finns många vanligt förekommande utförande av stolpar och alla 

påverkar de överföringen på olika sätt. Utseendet av stolparna och upp-

hängningen av ledarna beror bland annat på överföringsspänning, mark 

som står till förfogande, antalet strömkretsar som ska gå på samma led-

ningsgata, kapacitiv och induktiv påverkan på överföringen samt om stol-

pen är till för att bära, vinkla eller skruva fasföljden på ledarna. 

Stålstolpar är vanligast i stamnätet. Trästolpar dominerar i andra spän-

ningsnivåer. 

Några exempel på typiska stolputseenden i Sverige för högspänning (Se 
figur 2.1): 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
En av fördelarna med portalstolpe är exempelvis att faserna har samma 
kapacitans mot jord medan en donaustolpe har fördelen av en lika stor 
ömsesidig kapacitans och induktans mellan faserna.  
 

Figur 2.1[1]. Typiska stolputseenden i Sverige. 
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2.2 Topplina 

Topplina vid kraftledningar används av flera anledningar. Bland annat  

skyddar topplinan delvis fasledare från direkta blixtnedslag. En annan 

fördel med användande av topplina är att den minskar påverkningen av 

svagströmsanläggningar vid fall av osymmetriska fel med jordberöring. 

Med svagströmsanläggningar menas exempelvis radioskåp, nedgrävda 

kablar i närheten av kraftledningen, telekablar. Utan användning av topp-

lina induceras en spänning i kommunikationsutrustningen. Detta beror 

på att avståndet mellan kommunikationsutrustningen och fasledarna är 

mycket mindre än mellan fasledare och jordströmdjupet (se figur 2.2). 

Genom att använda topplina reduceras strömmen som flyter genom mar-

ken och bidrar således till att minska den induktiva påverkan och spän-

ningen på svagströmsanläggningar[1].  

 

Kortfattat medför användande av topplina att en mer eller mindre andel 

av felströmmen vid jordfel går genom topplinan. Det här medför att 

strömmen via jord minskar, vilket i sin tur leder till minskad spännings-

sättning i marken. Spänningssättning i marken kan vara till skada för 

såväl person som anläggningar. Detta är ännu en av fördelarna med att 

använda topplina. 

 

Figur 2.2. Illustration över jordströmmens uppdelning vid kortslutning 
med jordberöring. 
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2.3 Allmänt om ledare för friledningar 

Nedan ges en inblick i varför ledare ser ut som de gör och hur förluster 

hänger ihop med högspänningöverföring. Kapitlet kan ses som extra kun-

skap och behöver inte läsas för att förstå resten av rapporten. 

Överföringskapaciteten för högspänningsledare beror på flera faktorer. 

Vissa av faktorerna är mer uppenbara än andra. Därtill tillkommer säker-

hetföreskrifter från Elsäkerhetsverket som begränsar överförings-

kapaciteten. Några utav faktorerna är[1]: 

 Ökad temperatur får ledarmetallen att svälla. Detta kan leda till 

att minsta tillåtna höjd enligt starkströmsföreskrifterna för ned-

hängande lina till marken överskrids samt att ledaren kan ta 

skada. Exempelvis är minsta höjd över marken som en 132 kV fri-

ledning får hänga på 7,4 m[2]. Det är nedhänget som är den avgö-

rande frågan när det gäller begränsningar i överförings-

kapaciteten  för högspänningsledare. Genom att använda högre 

stolpar samt kortare avstånd mellan stolparna blir nedhänget 

mindre och i och med det blir den tillåtna överföringskapaciteten 

för en högspänningsledare högre. 

 Med tilltagande tvärsnitt av en ledare avtar maximal tillåten 

strömtäthet [A/m]. Detta på grund av att förhållandet mellan le-

darens omkrets och tvärsnittsarea avtar vilket innebär att leda-

rens procentuella förmåga att kylas ned från omgivningen (luf-

ten) försämras, eller sett från ledaren, dess förmågan att föra bort 

värme. 

 De ohmska förlusterna tilltar kvadratiskt med tilltagande ström-

täthet (PF = R*I2) vilket innebär kostnadsförluster. Ekonomisk 

strömtäthet ligger vid ca 0.7-0.8 A/mm2. Värden över det innebär 

större förluster och i och med det en varmare ledning och större 

nedhäng. 

 Den effektiva resistansen i en ledare är högre vid växelströmsö-

verföring än vid likströmsöverföring. Detta beror dels på induk-

tiva och kapacitiva förluster i ledaren (Z = R + jX), dels på den så 

kallade Skineffekten och kan även bero på Proximityeffekten. 

Skin- och Proximityeffekten beror av frekvensen och har nämn-
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värd påverkan först vid högre spänningar(130kV) och större le-

dardiametrar (>185mm[1]) vid överföring med 50Hz. 

Skineffekten innebär att strömtätheten är störst nära ledarens yta 

och mindre vid större djup[3] (se figur 2.3.1). 

Proximityeffekten innebär att två ledare som löper parallellt in-

fluerar strömtätheten hos varandra genom att trycka elektroner-

na ifrån varandra ifall strömmen löper i samma riktning som illu-

streras i figuren, alternativt dra elektronerna mot sig om ström-

men löper i olika riktningar [3,4] (se figur 2.3.2).  

  

 

 

 

 

 

Ledare av typ FeAl används ofta i elnätet i Sverige. Ledaren består av 

järntrådar i den inre omkretsen och aluminiumtrådar runtom i olika antal 

lager. En vanligt förekommande ledning i Sverige är FeAl 593/68. Det 

innebär att tvärsnittsarean av ledaren är 593 mm2 varav 68mm2 är av 

järn. Järnledaren används främst för den mekaniska hållfastheten men 

ökar även den yttre radien av ledaren vilket innebär vissa fördelar för 

överföringskapaciteten.  

Aluminiumet används för dess goda förmåga att leda ström. Användandet 

av en sämre ledande stålkärna med yttre, bättre ledande, aluminiumtrå-

dar innebär endast små förluster för överföringskapaciteten då strömmen 

enligt skineffekten koncentreras till ytterradien av ledaren som består av 

det bättre strömledande aluminiumet. För att uppnå samma överförings-

kapacitet med en ledare av samma tvärsnittsarea men med sämre överfö-

ringsförmåga skulle spänningen behöva ökas vilket skulle innebära större 

förluster på grund av koronaurladdning[1] samt mer förluster på grund av 

Figur 2.3.2. Illustration av 
proximityeffekten 

Figur 2.3.1. Illustration av skin-
effekten. Svarta prickar illu-
strerar elektroner i rörelse 
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den sämre ledningsförmågan. Alternativt skulle tvärsnittsarean av leda-

ren kunna ökas men med större tyngd och mer material som resultat.  

Fördelarna med större tvärsnittsarea som nämndes tidigare är att ström-

tätheten avtar, arean mot vilken ledaren kan kylas av mot luften ökar 

samt att den elektriska fältstyrkan vid ledarytan avtar vilket innebär lägre 

koronaförluster.  

Fenomenet koronaurladdning sker när den elektriska fältstyrkan på leda-

rytan uppnår en sådan hög nivå att en jonisationsprocess sätts igång vil-

ket innebär att luften omkring ledaren joniseras. Detta innebär effektför-

luster, störande ljud och kan störa svagströmsanläggningar[5].  

2.4 Multipelledare 

För kraftöverföring används ibland multipelledare. Det innebär att man 

istället för att använda en tjock ledning (Simplex) så används två (Du-

plex) eller fler (3 = Triplex, 4 = Quadruplex osv.) smalare sammankopp-

lade ledare för samma fas.  

Användande av multipelledare minskar ledningsförlusterna på grund 

av[1]: 

 Minskning av elektriska fältstyrkan vid ledarytan 

 Minskning av koronaförluster och luftionisering 

 Minskad skineffekt 

 Minskning av det ohmska motståndet 

 Minskning av driftinduktansen[6]. Med driftinduktans menas dif-

ferensen mellan själv- och ömsesidiga induktansen  

(Ld = Ls – M) 

 

Mått för multipelledare (se figur 2.4.1 – 2.4.2):  

n = antal ledare 

a = avståndet mellan två ledare bredvid varandra 

rT  = radien av en tänkt cirkel genom delledarna 

rB = multipelledarens motsvarande radie 

r = r0 = rv = delledarens radie 
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Ersättningsradien rB är radien hos en tänkt ensam ledare som motsvarar 

självinduktansen  av en godtycklig multipelledare (se formel). 

2.5 Symmetriska komponenter 

Symmetriska komponenter kallas en metod som används för att under-

lätta analyser av osymmetriska system. Osymmetriska system är system 

då strömmar och spänningar i de tre faserna inte har samma amplitud 

och/eller inte är fasförskjutna med 120grader från varandra. Osym-

metrier är vanliga i lågspänningsnätet i och med många enfasiga elför-

brukare och därmed inte belastning av faserna symmetriskt. Med högre 

spänning avtar problemet med osymmetrier i och med att varje lågspän-

ningsnät sammanlagras och ojämnheterna jämnar ut sig.  

 
Att behandla förhållanden mellan de tre faskomponenterna är matema-

tiskt svårt. Där kommer metoden symmetriska komponenter till använd-

ning. Metoden går ut på att alla osymmetriska system kan beskrivas med 

hjälp av tre symmetriska system kallade plus-, minus- och nollföljdssy-

stem (se figur 2.5.1). Plusföljdskomponenterna motsvarar ett symmetriskt 

trefassystem med vanlig fasföljd. Minusföljdskomponenterna motsvarar 

ett symmetriskt trefassystem med bakvänd fasföljd. Nollföljdskomponen-

terna beskrivs av tre visare med samma amplitud och samma riktning[7, 8]. 

 

I en symmetrisk trefasapparat kan man visa att en plusföljdsström endast 

ger upphov till en plusföljdsspänning och att motsvarande gäller för mi-

Figur 2.4.1[1]. Måttbeteckningar för 
multipelledare. 

Figur 2.4.2[1]. Måttbeteck-
ningar för multipelledare. 
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nusföljds- och nollföljdskomponenterna. Detta innebär att man har be-

stämda plus-, minus- och nollföljdsimpedanser och inga kopp-

lingsimpedanser mellan de olika komponentsystemen[9].  

 
Samma samband gäller för spänning som för ström. I figur 2.5.2 och 2.5.3 

visas några analytiska steg för att beskriva förhållandet mellan fassyste-

met och symmetriska komponentsystemet. För förenkling av räkning 

med symmetriska komponenter brukar man skriva om 120graders-

förskjutningen mellan faserna med a och a2. Se figur 2.5.4 för förklaring 

av de matematiska definitionerna på a och a2. 

Figur 2.5.1[1]. Plus-, minus- och nollföljdssystem 

Figur 2.5.2. Samband Faskomponentsystem – Symmetriska 
komponenter 
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Det som nu har tagits fram som man kan se från figurerna är transform-

ationsmatriserna T respektive T-1 för att transformera mellan faskompo-

nentsystemet och symmetriska komponent-systemet.  

Mer ingående kunskaper om symmetriska komponenter kan införskaffas 

i boken Statisk analys av elsystem, skriven av Lennart Söder. 

Figur 2.5.3. Samband Faskomponentsystem – Symmetriska komponenter 

 

Figur 2.5.4[1]. Samband för a och a2
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2.6 Kortslutningsfall och kortslutningsströmmar 

Det kan ske fyra olika sorters kortslutningar i ett trefasnät. Det kan ske 

trefasiga kortslutningar, tvåfasiga kortslutningar med respektive utan 

jordberöring samt enfasig kortslutning med jordberöring.  Se figur 2.6.1 

för illustration. Kortslutningar med jordberöring går under samlings-

namnet jordfel. 

Alla kortslutningar förutom den trefasiga (symmetrisk kortslutning) leder 

till osymmetrier i nätet och går under samlingsnamnet osymmetrisk kort-

slutning. Osymmetriska kortslutningar med jordberöring leder till jord-

felsströmmar. Vid de olika kortslutningsfallen uppför sig elnätet på varie-

rande sätt och för beräkning av bland annat kortslutningsströmmar inne-

har plus-, minus- och nollföljdskomponenterna varierande betydelse. 

Vid trefasig kortslutning är det endast plusföljdskomponenterna som är 

av intresse då minus- och nollföljdsspänningar- och strömmar är noll.  

Tvåfasig kortslutning utan jordberöring leder till osymmetrier i nätet men 

leder inte till jordfelströmmar. I det fallet är endast plus- och minusföljd-

komponenterna av intresse. 

Vid jordfel sluts en strömbana genom marken och ger upphov till så kal-

lade jordfelströmmar. Vid jordfel så är samtliga symmetriska komponen-

ter av intresse för beräkning av kortslutningsströmmarna, det vill säga 

plus-, minus- och nollföljdskomponenterna, varav nollföljdskomponen-

terna är av största intresse.  

Hur stor felströmmens storlek blir påverkas starkt av systemjordningens 

utformning. Med systemjordning avses en permanent förbindning av 

systemets nollpunkt med jord, antingen direkt eller över nollpunktappa-

rater av olika slag. Jordfelströmmen, med andra ord nollföljdsströmmen,  

kan bli mycket stor om systemet har direktjordad nollpunkt[9]. 
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I bilaga 10 visas en sammanställning av några samband och tillstånd som 

gäller vid olika kortslutningsfall, som är till användning vid beräkning av 

kortslutningsströmmar. 

Figur 2.6.1[1]. Kortslutningsfall i ett trefasnät 
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2.7 Plus-, minus- och nollföljdsimpedans 

Plus-, minus- och nollföljdsimpedanserna finns alltid i systemet med de 

är endast av intresse och påverkar endast strömmar och spänningar vid 

olika fall av driftförhållanden i nätet. Plusföljdsimpedansen är den enda 

impedans som påverkar systemet vid normal drift . Vid osymmetrisk 

drift, exempelvis vid jordfel, uppstår det minus- och nollföljdsspänningar 

som driver minus- och nollföljdsströmmar. Dessa spänningar och 

strömmar beror på minus- och nollföljdsimpedanserna. 

Nollföljdsimpedansen för en kraftledningen används exempelvis vid in-

ställningarna för reläskyddet som har till uppgift att skydda ledning och 

nät. 

För alla statiska apparater är plus- och minusföljdsimpedanserna lika, 

medan de skiljer sig från varandra vid roterande maskiner[9]. 
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2.8 Inducerad spänning på mottagande parallell kraftledning vid 

symmetrisk drift av givande kraftledning 

Parallella kraftledningar inducerar spänningar i varandra. Nedan följer 

beräkningsgången för att beräkna inducerad spänning i mottagande fas-

lina vid parallell spänningssatt och strömgenomfluten kraftledning som 

drivs symmetriskt[10]. Utöver det diskuteras vad som gäller vid fallet av 

osymmetrisk drift på den givande kraftledningen. 

I följande beräkning tar vi fallet av inducerad spänning från en kraftled-

ning av portaltyp. Portalstolpe är det dimensionerande fallet då fasav-

stånden vid denna stolpe är störst i relation till avstånd mellan parallell 

kraftledning vilket leder till att denna stolpkonstruktion är den som indu-

cerar den högsta spänningen jämte andra stolptyper såsom donaustolpe 

och julgransstolpe. Se figur 2.9.1 för uppställning av stolparna. Portal-

stolparna kan ses ligga i samma höjd. Beräkningarna som visas kommer 

ursprungligen från Svenska kraftnät. 

 

 

 

Figur 2.9.1[1]. Illustration av två parallella kraftledningar av portaltyp 
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Specifikationer:  

L är givande kraftledning. H är mottagande kraftledning.  

Inducerad spänning blir störst i faslinan HR i och med att den ligger 

närmast till givande kraftledning. Därför tas endast hänsyn till denna vid 

räkneexemplet. 

Vid fasläget när LT (den närmsta faslinan) bär strömmen I bär de två 

andra faserna strömmen –I/2 (se figur 2.9.2). Faslinan HR blir vid det 

tillfället utsatt för den magnetiska flödestätheten B av givande lednings 

faser enligt formeln för magnetisk flödestäthet. 

 

 

Insikter som kan dras ifrån formeln för den magnetiska flödestätheten 

ovan är att den magnetiska flödestätheten B i faslinan HR kommer att få 

en sinusform. Om fasavståndet d är litet jämfört med avståndet mellan x 

så kommer flödestätheten i x att vara liten och således kommer en liten 

spänning att induceras. Om fasavståndet d är stort jämfört med x, vilket 

är fallet vid portalstolpe, kommer en högre spänning att induceras. En 

annan insikt som kan dras från detta är att om givande ledning är perfekt 

skruvad så kommer nettosumman av magnetiska flödestätheten i alla 

faser i den mottagande kraftledningen att bli noll, och ingen spänning 

kommer induceras. 

Den inducerade spänningen per längdenhet i HR kan 

för varje ögonblick beräknas enligt ekvationen 

Figur 2.9.2. Trefasström 
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I topplinorna går det en obetydlig ström under symmetriska förhållanden 

och antas således vara 0. p är i formlerna för den ömsesidiga impedansen 

en godtycklig referens (eller 1) som kommer försvinna efter beräk-

nande[11]. Beviset för detta gås ej igenom här.  

Efter förenklingar och beräkningar[10], som ej visas här, fås uttrycket: 

Effektivvärdet av den inducerade spänningen i faslina HR kan efter be-

räkning skrivas om som: 

 

 

 

Uttrycket kan på annan form skrivas[12] (se figur 2.9.3 för beteckningar): 

 

 

Räkneexempel: 

d = 9m, x = 20m, I = 100A, L = 1km, f = 50Hz.  

3.5 V/km induceras således i faslina HR vid detta fall.  

Figur 2.9.3. Beteckningar för avstånd för 
räkneexemplet 
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2.9 Inducerad spänning på parallell kraftledning vid osymmetrisk 

drift av givande kraftledning?  

Vid osymmetrisk drift på den givande kraftledningen kommer den mag-

netiska flödestäthet som de tre faserna ger upphov till på mottagande 

ledning att vara annorlunda från vid fallet av symmetrisk drift. Exempel-

vis vid jordfel i fas T på kraftledning L enligt figur 2.9.3. kommer en jord-

felström att flyta i fas T. Driftströmmarna i fas R och S på kraftledning L 

kommer vara mycket mindre till storlek än den jordfelsström som drivs i 

fas T. Jordfelströmmen kan vid extremfall uppgå till 20 kA. Således 

kommer magnetiska flödestätheten och med den, den spänning som in-

duceras i fas R på kraftledning H, nästan helt och hållet bero på ström-

men i fas T på kraftledning L.  

Således kommer den inducerade spänningen vid osymmetrisk drift att 

vara mycket högre än vid symmetrisk drift dels på grund av den högre 

ström som flyter i fas T på kraftledning L, dels på grund av att den mag-

netiska flödestäthet som fas T är upphov till i fas R på kraftledning H inte 

motverkas i samma utsträckning av fas R och S på kraftledning L som 

gällde vid symmetrisk drift.  

Hur mycket spänning som induceras och beräkningsgången för det gås ej 

igenom i detta examensarbete. Beräkningarna är ej enkla och går utanför 

ramarna för detta arbete. Beräkningarna för den inducerade spänningen 

baserar sig hur som helst på U = ω•M•I0, där M är den ömsesidiga im-

pedansen och I0 nollföljdsströmmen. 
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2.10 Elektromagnetisk Induktion 

Enligt Faradays lag om induktion[13, 14] kommer en ändring av det magne-

tiska flödet Ф som passerar genom en slinga av ledande tråd att åstad-

komma en elektromotorisk kraft ε, och därmed en elektrisk ström i, ge-

nom slingan.   

Nedan följer några grundläggande beteckningar och enheter för elektro-

magnetiska storheter och några formler för dessa. 

Beteckningar, storheter och enheter: 

B = Magnetisk flödestäthet    [T (VS/m2)] 

Ф = Magnetiskt flöde   [Wb (Vs)] 

H = Magnetiska fältstyrkan     [A/m]  

M = Ömsesidig induktans    [H (Vs/A)] 

L = Självinduktans   [H (Vs/A)] 

ε, e = elektromotorisk kraft, inducerad spänning [V] 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figur 2.11.2[15]. Formler för magnetiskt flöde och permeabilitet. 

Figur 1.11.1[15]. Formel för magnetisk flödestäthet kring en 
oändligt lång rak ledare. 
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2.11 Grundläggande begrepp för bestämmande av induktans 

I detta omfattande kapitel visas grunderna för hur man tar fram formler 

för självinduktans och ömsesidig induktans. Formler tas även fram för 

några dimensionerande utseenden av ledaranordningar och dimensioner 

av stolpar. För att få  en god insikt i vad det är som bestämmer storleken 

på inducerad spänning och för att förstå analysdelen av rapporten bättre 

behövs djupare insikt i ömsesidig induktans och ömsesidig impedans, 

någonting detta kapitel ger. Detta kapitel baseras på material från källa 1 

och 4. 

För framtagande av ömsesidig induktans och självinduktans mellan två 

ledarslingor använder vi först modellen nedan (se figur 2.12.1) av oänd-

liga tunna och långa ledare. De oändligt tunna ledarna tänks löpa i in i 

figuren. I slinga I flyter strömmen i1. Slinga II är strömlös. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Flöde Ф1, alstrat från ledare 1 (+i1), som genomlöper slinga II:  

 

Figur 2.12.1[1]. Illustration av fyra oändligt tunna ledare som löper i 
figurens riktning. 
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Med formeln för H insatt: 

 

 

 

 

Flöde Ф2, alstrat från ledare 2 (-i), som genomlöper slinga II:  

 

 

Totala flödet som genomflödar ledarslinga II från båda ledarna:  

 

 

Ömsesidiga induktansen M: 

 

 

Skulle slinga II genomflödas av strömmen i|| ( +iII i ledare 3 och -iII i le-

dare 4) kan visas att MI,II = MII,I = M.  
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Geometriska medelavståndet 

Vid beräkning av induktans av friledningar, kablar och strömskenor an-

vänder man sig av metoden av det geometriska medelavståndet[3]. Det 

innebär att vi övergår från att se ledarna som oändligt tunna till att se de 

som ledare med ändliga tvärsnitt. I och med detta måste beräkning ske 

med hjälp av det geometriska medelavståndet. Beteckningen för längden 

s övergår nu till g. s → g.   

 

Formeln för det geometriska medelavståndet g12 mellan ledare 1 och 2 ges 

enligt[1, 13]: 

 

Uppdelande av ytan av ledare 2 i n st mindre ytor 𝞓A2 (se figur 2.12.2). 

Ledare 1 ses fortfarande som oändligt tunn. Se beräkningar nedan för 

omskrivning av formeln av geometriska medelavstånden g12. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.12.2[1]. Ledare 2 har antagit en godtycklig form. Ledare 1 är 
fortfarande oändligt tunn. 
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Om ledare 1 även den ses som en ledare med ändligt tvärsnitt och uppde-

lad i n st delareor 𝞓A1 så fås sambandet: 

 

 

 

 

 

 

Om ledare 1 och 2 ses falla ihop till en tvärsnittsyta A så får man ett sam-

band för det geometriska medelavståndet från en yta till sig själv g11 (se 

figur 2.12.3 och formel).  

 

 

 

 

Självinduktans av en ledarslinga  

Om ledare 1 och 3 respektive ledare 2 och 4 ses flyta ihop till en och 

samma ledare eller vid svårigheter att tänka sig detta istället ses ligga 

oändligt nära varandra(se figur 2.12.4) samt då ledare 1(3) och ledare 

2(4) är en slinga bestående av samma ledare med samma tvärsnittsarea 

(g11 = g22) fås att avstånden blir:  

 

 

Figur 2.12.3[1]. Tvärsnittsyta 𝞓A1 och 𝞓A2 
ihopfallna till en gemensam yta A 

Figur 2.12.4. Illustration av ledare som flyter ihop till en och samma 
ledare. 
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Insättning av ovan geometriska medelavstånd i formeln för ömsesidiga 

induktansen ger den allmänna formeln för självinduktionen av en slinga: 

 

 

Genom att sätta in de värden för g11 och g12 som finns i bilaga 1 (se bilaga 

1) som gäller för vårt fall (nr.1 resp. nr. 4) så fås formeln för självinduk-

tansen för slingan ovan där g12 = s = D är avståndet mellan ledarna och g11 

= r • e^(1/4). r = ledarradien. 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’i och L’y som är delar utav självinduktansen representerar den inre re-

spektive den yttre induktansen av ledningen. 

För den inre induktansen gäller för Cu-, Al- samt FeAl-ledare av minst två 

lager aluminium att µr är nära 1[1]. För den yttre induktansen av ledaren 

som är omsluten av luft gäller µr = 1. 
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Följande sex sidor ägnas åt till att ta fram beräkningsmodeller 

för plusföljdsimpedansen av olika anordningar och därefter 

kommande fyra sidor ägnas åt till att ta fram beräkningsmo-

deller för nollföljdsimpedansen. Den analytiska delen av denna 

rapport baseras på vad som sker vid jordfel och den impedans 

som är av intresse för det är nollföljdsimpedansens. Därav kan 

följande sidor för framtagning av beräkningsmodellerna för 

plusföljdsimpedansen ögnas igenom för bättre förståelse av 

ömsesidig impedans men är inget krav för att förstå analysde-

len. 
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Induktanser av en symmetriskt anordnad trefasfriledning med topp-

lina 

Specifikationer (se figur 2.12.5): 

Topplinan P befinner sig avståndet E från varje fasledare. 

Alla ledarna har samma radie r. 

DL1L2 = DL1L3 = DL2L3 = D. 

 

Med användande av formeln ovan för självin-

duktansen gäller för detta fall: 

 

 

Som tidigare visats är den allmänna formeln för 

ömsesidig impedans: 

 

 

För två slingor med gemensam tillbakaledare P får man genom insättning 

av värden från Bilaga 1 för de geometriska medelavstånden i den all-

männa formeln för ömsesidig impedans: 

 

 

Med dessa formler insatta i ett trefassystem i plusföljdskomponentsystem 

(se gällande samband för strömmen I) enligt bilaga 2 fås: 

Figur 2.12.5[1]. 
Symmetrisk tre-
fasfriledning L 
med gemensam 
topplina P. 



35 TEORI OCH BAKGRUND 
 

 

 

 

 

 

Härav följer formeln för impedansen i plusföljd för detta fall:  

 

Om ledarna inte ligger symmetriskt placerade i form av en liksidig tri-

angel och/eller består ledarna av multipelledare så måste en justerad 

formel användas. Lägg märke till att impedansen inte beror på  avståndet 

E till återledaren. 

Induktanser av en enlinjeupphängd(portalupphäng) trefasfriledning 

utan topplina som är skruvad 

Utgångspunkt för härledning av följande fall är nr.3 i bilaga 1. De tre fa-

serna, som kan vara av enkel eller multipelledare, är enligt figur 2.12.6 

omgivna av ett imaginärt gemensamt godtyckligt ytterhölje A. 

Figur 2.12.6[1]. Tänkt upphängning av ledare i ytterhölje A. Figur a) 
med enkelledare. Figur b) med duplexupphängning. 
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Självinduktansen för ledare v(L1, L2, L3) i höljet A med hjälp av värden i 

bilaga 1 för geometriska medelavstånden insatta i den tidigare nämnda 

allmänna formeln för ömsesidiga induktansen:  

 

 

 

 

 

 

För en slinga med ledare v och µ i höljet A med följande begränsningar 

och värden: 

g14 = g23 = A,   g13 = Dvµ,   g24 = A 

 

 

ges den ömsesidiga induktansen (Lvµ = M): 

 

 

 

Formlerna för själv- och ömsesidiga induktansen insatta i ett matrissy-

stem för en trefasledning (se bilaga 2) ger fasimpedansen för varje fas 

enligt nedan:  

 

 

Med v = L1 och µ = L2, L3 med induktansen insatt ges: 
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På samma sätt fås ZL2 och ZL3 till: 

 

 

 

 

 

 

Dessa formler för impedansen kommer vid en asymmetrisk anordning av 

ledarna att inducera en olik impedans för varje fas. Exempelvis vid en 

portalanordning av faserna (se figur 2.12.7) kommer avstånden mellan 

faserna att vara olika.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Detta ger upphov till olika impedanser i varje fas.  

För att jämna ut olikheterna så skruvar man ledningarna på jämna mel-

lanrum så att de får samma induktanser och kapacitanser mellan 

varandra(se figur 2.12.8). 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 2.12.8[1]. Skruvning av en kraftledning. 

Figur 2.12.7[1]. Portalstolpe.  
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Skruvningen innebär att varje ledare intar de tre positionerna 1/3 av 

längden. Se ekvation nedan med insatta ekvationer för fasimpedanserna 

vilket leder till en formel för impedansen i plusföljd. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

D är det geometriska medelavståndet för de tre fasavstånden 

 

 

Som man kan se är formeln för Z1 samma som för fallet med en symmet-

risk anordnad trefasfriledning med topplina. 

 

Om ledarna är av multipelledartyp (B) så blir motsvarande formel (se 

nedan)[1]: 
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Induktanser mellan två parallella strömkretsar i plusföljd 

Formeln för plusföljdsimpedansen i fall av två parallella strömkretsar (se 

figur 2.12.9)[1]: 

 

 

 

 

 

 

Formeln gäller för varje strömkrets L (L1, L2, L3) och M (M1, M2, M3) i 

plussystem och varje strömkrets kan bestå av multipelledare. 

Om strömkretsarna ligger symmetriskt till varandra gäller: 

 

 

 

Om strömkretsarna ligger asymmetriskt till varandra (exempelvis portal-

stolpe) så gäller: 

Om strömkretsarna består av enkelledare så är n = 1 samt rB = r 

 

  

Figur 2.12.9[1]. Illustration av två 
parallella strömkretsar. 
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Introducering av nollföljdimpedansen 

Vid beräkning av nollföljdsimpedansen utgår man får en slingimpedans 

av en oändligt lång ledning med återledning via jord (se figur 2.12.10). 

Vid korta ledningslängder (L ≤ δE) gäller andra samband. 

Beräkningarna utgår från antagandet av en rumslig strömfördelning i 

jorden som har ett visst specifikt jordmotstånd ρE (vanligt snittvärde i 

Sverige = 3000 Ωm (se bilaga 5)) och en ström som har frekvensen 50 

Hz. För slingimpedansen mellan ledare och jord gäller då approximi-

tivt[1]: 

 

 

med  

Figur 2.12.10[1]. Illustration av en oändligt lång ledare (R’, ri) med 
återledning via jord. Jordutbredningsmotstånden RA och RB anses 
försumbara. Tänkt jordåterledare befinner sig på på jordströmdjupet 
δE. hi << δE.  
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Vid fall av två parallella slingor med jordåterledning och om avstånden 

mellan ledarna Dvµ < 0.3δE så gäller för den ömsesidiga impedansen [3]  

 

 

Nollföljdsimpedans av en enkelledare utan topplina Z0’
I
 

Specifikationer:  

Trefassystemet saknar topplina. 

U0 = UL1 = UL2 = UL3 

Symmetrisk anordning (alternativt skruvning) av de tre ledarna 

IL1 = IL2 = IL3 = I0   

 

Med ovan specifikationer kan följande kan ekvationssystemet från bilaga 

2 skrivas om: 

 

 

 

 

 

 

Insättning av formlerna för Z’LE samt Z’ME i ekvationssystemet ger: 
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där Z’I
0 är beteckningen för nollimpedans av en enkelledare utan topplina 

och D är enligt nedan formel:  

Nollimpedans av en enkelledare med topplina
  

Samma specifikationer som för fallet ovan fast trefassystemet har en 

topplina (se figur 2.12.11). 

Z’
0

ID
 är beteckningen för nollimpedans av en enkelledare med topplina 

 

Med ifyllnad av topplinan D i matrisen i bilaga 2 fås ett nytt ekvationsy-

stem:  

 

 

 

Figur 2.12.11[1]. Stolputseende och fasschema för exemplet. 
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Från den fjärde raden fås fram: 

 

Insättning av ID i ekvationen för de tre första raderna ger: 

 

 

 

 

 

Insättning av formeln för ömsesidiga impedansen mellan faserna och 

topplinan (L1D, L2D, L3D) i formeln för Z’0
ID: 

 

ger:  

   

där Z’aD är ömsesidiga impedansen mellan strömkrets a (L1, L2, L3) och 

topplinan D med återledning via jord 

 

 

Formel för ömsesidig impedans 
mellan två ledare 
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samt Z’D är impedansen av topplinan med återledning via jord 

 

 

Bilaga 4 innehåller en liten sammanställning av beräkningsekvationer för 

olika stolptyper. 

Nollföljdsimpedansen av en befintlig trefasledning kan mätas enligt bi-

laga 2, figur b).  
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3 Metoder och resultat 

3.1 Jämförelse av beräkningsmodeller med Siemens impedansbe-

räkningsprogram Lineprop 

I detta delkapitel visas hur beräkningsmodellerna från kapitel 2 används 

för fiktiva kraftledningar. De värden som beräkningsmodellerna får fram 

jämförs mot de värden som Siemens impedansberäkningsprogram Line-

prop beräknar fram. När det visats att de framtagna beräkningsmodeller-

na för grundfallen (plus- och nollföljdsimpedans av Donaustolpe med 

enkel resp. dubbelledare) stämmer med Lineprops övergås till att an-

vända Lineprop för framtida beräkningsfall. Denna jämförelse görs för att 

intyga att den grundliggande teori och de framtagna ekvationerna i rap-

porten stämmer överrens med den teori kring ömsesidig impedans som 

används i världen idag.  

Jämförelse 1: Fiktivt fall av en kraftledning med 

symmetriskt uppsatta ledare utan topplina (se figur 

3.1.1 för ledarupphängning och bilaga 2 för figur över 

trefassystemet och uppställning av impedansmatris).  

Som tidigare tagits fram följer här formler som gäller 

för detta fall: 

Formel för plusföljdsimpedansen: 

 

 

Formel för nollföljdsimpedansen: 

 

 

Figur 3.1.1[1]. 
Aktuell ledar-
upphängning   
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Formel för självinduktansen av en oändligt lång ledare med återledning 

via jord: 

 

 

Formel för ömsesidiga impedansen mellan två parallella slingor med 

jordåterledning: 

 

 

Formel för driftinduktansen ZL1 som för detta fall är lika för ZL2 och ZL3 i 

och med symmetrisk uppsättning av ledarna och som även senare visas 

vara samma som plusföljdsimpedansen i detta fall: 

Räkneexempel: 

Specifikationer: 

Ledare är av typ Curlew (FeAL 593/68)  

Rcurlew = 0.055100307 Ω, f = 50 Hz, DL1L2= DL1L3= DL2L3 = 9 m, 

µrCurlew ≈ 1, ρE = 3000 Ωm, rCurlew = 15.996 mm 
 

Med insättna värden i formlerna ovan fås: 
Z1

’ = 0.0551 + 0.4136i Ω Z0
’ = 0.2031 + 1.6086i Ω 

Z’
LE = 0.1044 + 0.8119i Ω Z’

ME = 0.0493 + 0.3983i Ω 
Z’

L1 = 0.0551 + 0.4136i Ω 
 

Värdena för ZLE och ZME insatta i ZL1L2L3-matrisen från bilaga 2 där ZLE = 
Rv + jωLv och ZME = jωLvµ: 
 

ZL1L2L3-matris 
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Värdena för Z0 och Z1 (och Z2) insatta i Z012-matrisen (Se matris i bilaga 
8):  

  

Dessa matriser överrensstämmer med liten felmarginal från den ZL1L2L3-
matris och Z012-matris som Lineprop genererar med samma specifikat-

ioner (se bilaga 6). Det bevisas härmed att Lineprops beräkningsmodeller 

överensstämmer med de härledda formlerna. 

 

Jämförelse 2: Fiktivt fall av en kraftledning med symmetriskt uppsatta 

ledare med topplina P (se figur 3.1.2 för ledarupphängning). 

Som tidigare tagits fram följer här formler som gäller för detta fall: 

Formel för plusföljdsimpedansen: 

 

 

Formel för nollföljdsimpedansen : 

 

 

 

Figur 3.1.2[1]. 
Aktuell ledar-
upphängning 

Z012-matris 
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Formlerna för självinduktansen av en oändligt lång ledare respektive 

ömsesidiga impedansen mellan två parallella slingor med återledning via 

jord, ZLE resp. ZM, gäller ej för detta fall längre. Detta då all återledning 

inte sker via jord längre utan en del kommer gå genom topplinan. 

Z012-matrisen kan fyllas i med värdena för Z1 och Z0
ID. Multiplikation av 

Z012-matrisen med T-matrisen från vänster och T-1-matrisen från höger 

ger ZL1L2L3-matrisen. 

Räkneexempel: 

Topplina är av typ Dotterel (142FeAl). 

RDotterel = 0.316 Ω, DL1D = (9.5^2 + 12^2)^0.5 m, DL2D = (5^2 
+ 19.8^2)^0.5 m, DL3D = (14^2 + 19.8^2)^0.5 m,  

rDotterel = 15.996 mm, µrDotterel ≈ 5.4
[1]. Övriga specifiktationer 

enligt exemplet tidigare. 
 
Med insättna värden i formlerna ovan fås: 

Z1
’ = 0.0551 + 0.4136i Ω Z0

ID’ = 0.2386 + 1.2356i Ω 
 

Värdena för Z0 och Z1 (och Z2) insatta i Z012-matrisen (figur x i kapitel 

2.6):  

 

 

Framtagning av ZL1L2L3-matrisen(se figur 3.1.3): 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.1.3. Uppställning i 
MatLab 
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ZL1L2L3-matrisen får då följande värden: 

 

Dessa matriser överrensstämmer med liten felmarginal från den ZL1L2L3-
matris och Z012-matris som Lineprop genererar med samma specifikat-

ioner (se bilaga 6). Det bevisas härmed ånyo att Lineprops beräknings-

modeller överensstämmer med de härledda formlerna. 

 

Jämförelse 3: Fiktivt fall av två parallella kraftledningar utan topplina 

(se figur 3.1.4. för ledarupphängning) även kallat donaustolpe utan topp-

lina.  

 

 

Som tidigare tagits fram följer här formler som gäller för 

detta fall: 

Formel för självinduktansen av en oändligt lång ledare med återledning 

via jord: 

 

 

 

Figur 3.1.4[1]. 
Aktuell ledar-
upphängning 
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Formel för ömsesidiga impedansen mellan två parallella slingor med 

jordåterledning: 

 

 

Insättning av ZLE och ZME i ZM1M2M3L1L2L3-matrisen (nu finns 6 st kopp-

lingar för varje fas) ger följande utseende (se figur 3.1.5): 

 

Matriserna 2 och 3 är samma i och med att Dvµ = Dµv i och med använ-
dande av Donaustolpe. Matriserna 1 och 4 är lika i och med att båda 
strömkretsarna använder sig av samma ledartyp.  
 
Genom multiplikaton av varje 3x3-matris (rödmarkerad) med T från 
vänster och T-1 från höger ges Z012-matrisen  
(Z012 = T * Zabc * T1) 
 
Z012 matrisen i 6x6 form ser ut enligt nedan(se figur 3.1.6): 

 
 
 
 
 

Figur 3.1.5. ZM1M2M3L1L2L3-matris för exemplet. De röda kvadrater-
na används för att illustrera hur matrisen är uppdelad i fyra stycken 
3x3-matriser 

 

Figur 3.1.6. Z012-matris för exemplet 
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Matriserna 2 och 3 i Z012-matrisen blir därmed också samma samt 1 och 
4 beroende på ledartypen.  
 

Räkneexempel: 
Båda kraftledningarna använder sig av samma ledartyp. I övrigt samma 
specifikationer som de tidigare exemplen. 
 

Värdena av 3x3-matris nr 2 i ZM1M2M3L1L2L3-matrisen: 
 

 

Z012 = T * Zabc * T1 ger matris nr 2 i Z012: 

 

Dessa matriser överrensstämmer med liten felmarginal från de 

ZM1M2M3L1L2L3-matriser och Z012-matriser som Lineprop genererar med 

samma specifikationer (se bilaga 7). Det är härmed ånyo och färdigställt 

att Lineprops beräkningsmodeller överensstämmer med de härledda 

formlerna. 

Hädanefter används Lineprop för att beräkna impedanser för olika variat-

ioner av anordningar 
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3.2 Identifiering av parallella kraftledningar i Vattenfalls regionnät 

För att identifiera parallella kraftledningar användes Vattenfalls kraftled-

ningskartor (se figur 3.2.1 för exempel) och olika nätscheman (se figur 

3.2.2 för exempel).  

 

 

 

 

 

 

 
Figur 3.2.1. Kraftledningskarta från Vattenfall över Stock-
holmsområdet för nät över och inklusive 70 kV. 

Figur 3.2.2. Figur från Vattenfall av ett nätschema 
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De mest intressanta, och potentiellt farliga för leveranssäkerheten, är de 

parallella kraftledningar vilka löper långa avstånd bredvid varandra, vilka 

båda två är direktjordade i transformatorstationerna vilket 130 – 400 kV-

ledningar är, och som har stor spänningsskillnad mellan varandra 

(400/130 kV). Att kraftledningarna är direktjordade i transformatorstat-

ionerna leder till att jordfelsströmmarna inte begränsas och således kan 

bli stora. 

Tre olika ledningssträckor valdes att analyseras närmre under detta exa-

mensarbete. Ledningssträckorna var Hofors – Jädraås, Porjus – Kiruna-

vaara samt Kolstad – Tenhult. Dessa sträckor valdes att titta närmare på 

på grund av att de nyligen nämnda anledningarna. Sträckan Hofors – 

Jädraås var dessutom nybyggd och ej inlagd i databasen för ömsesidig 

impedans och för sträckan Kolstad –Barkeryd - Tenhult var stationen i 

Barkeryd nybyggd och hade just nyligen blivit inlagd i databasen över 

ömsesidiga impedanser vilket gjorde de ytterligare intressanta att analy-

sera. Porjus – Kirunavaara valdes att titta närmare på i och med att de 

båda 135 kV-ledningarna löpte flera mil bredvid varandra.  

Det mest intressanta fallet av dessa tre fall visade sig vara sträckan Kol-

stad – Tenhult. Det på grund av att det var i detta nät som den största 

strömmen drevs i mottagande ledning på grund av den inducerade spän-

ningen vid fall av osymmetriskt fel på givande ledning. 

För att komma fram till hur stora strömmar som drevs på grund av de 

ömsesidiga kopplingarna behövde kopplingarna först läggas in i nätbe-

räkningsprogrammet PSS/E. I PSS/E är hela Sveriges elnät inlagt. För att 

räkna ut vilka längs- och ömsesidiga impedanser som fanns mellan de 

parallella ledningarna användes impedansberäkningsprogrammet Line-

prop. För att ta fram vilka stolpar, ledare och avstånd mellan ledare, pa-

rallella längder som gällde för de olika fallen togs kontakt med Svenska 

Kraftnät, användes kartfunktioner såsom Googlemaps och Eniro samt 

fanns information att hämta i programmet NetBas där hela Vattenfalls 

elnät är inlagd.  
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Figur 3.2.3. Karta från Netbas. Kolstad i norr, Tenhult till söder, 
Vättern till väster 

Fallet Kolstad – Tenhult 

Vid byggnation av en ny transformatorstation i Barkeryd(se figur 3.2.3) 

noterades att ömsekopplingarna mellan en 400 kV ledning, FL9 S3-4 

mellan Kolstad – Barkeryd - Tenhult, och en 130 kV ledning, BL6 S9, 

mellan Tranås – Nässjö inte var inlagda i PSS/Es databank. Genom fram-

tagning och insättning av ledningsspecifikationer i Lineprop beräknades 

värden fram för ömsesidiga impedansen mellan de både ledningarna. 

Dessa värden lades in i PSS/E-s databank över ömsesidiga impedanser. 

På dessa verkliga ledningar simulerades kortslutningsströmmar som 

återspeglar verkliga kortslutningseffekter i nätberäkningsprogrammet 

PSS/E. Beroende var på ledningen ett simulerat jordfel inträffar drivs 

kortslutningsströmmar av olika storlekar och fasvinklar. Dessa kortslut-

ningsströmmar på den drabbade ”givande” kraftledningen inducerar en 

motriktad spänning på parallell ”mottagande” kraftledning. Den ström 

som drivs i mottagande kraftledning beror på en rad faktorer, exempelvis 

ledningsimpedansen, hur ledningsnätet är uppbyggt (radiellt eller mas-

kat), om det har kort eller lång elektrisk väg till transformato-

rer/generatorer och hur dessa är jordade i nollpunkten.  
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Vid simulerat jordfel (enfas beröring med jord) i punkten enligt figur 

3.2.4. så räknar PSS/E ut att den ström som drivs i mottagande ledning 

är 772,1 A, i motsatt riktning till strömmen i givande ledning. Jordfelet 

simulerades i denna punkt i och med att det är början/slutet av den 

längsta parallella sträckan mellan dessa två ledningar och således utgör 

det dimensionerande fallet för hur mycket den inducerade spänningen i 

130 kV ledningen kommer att bli. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 3.2.4. Nätkarta från PSS/E, grovt geografisk, över hur näten är 
sammankopplade. Röd färg är 400kV nätet och blå färg 130 kV nätet. Bre-
dare sträck symboliserar strömskenor i ställverken, grönstreckad linje 
symboliserar ömsekopplingar, röda/blå linjer är ledningarna. 
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Vid simulerat jordfel i samma punkt fast utan hänsyn till ömsesidiga im-

pedansen uppgår den drivna strömmen endast till 26,6 A, i motsatt rikt-

ning till strömmen i givande ledning. 

De ömsesidiga kopplingar som finns mellan dessa två parallella ledningar 

ger därmed upphov till en förhöjning av strömmen i mottagande ledning 

med hela 746,1 A vid fall av enfas kortslutning med jordberöring på gi-

vande 400kV ledning. Vad detta kan innebära för komplikationer för 

130kV-nätets överföring analyseras och diskuteras i nästa kapitel.   
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4 Analys och diskussion 

4.1 Faror med stora inducerade strömmar 

Här följer en diskussion om felfrånkoppling av ett fungerade nät på grund 

av stora inducerade strömmar. 

I fallet Kolstad – Tenhult kan i det olyckliga fallet av ett jordfel i nämnd 

punkt (se figur 3.2.4.) på 400 kV ledningen framkalla att en motriktad 

ström drivs i 130 kV ledningen på grund av den i 130 kV ledningen indu-

cerade spänningen. Denna ström, beräknad till en storlek av 772 A, skulle 

flyta i sydlig riktning från Tranås station BT68 till Nässjö station BT64 (se 

figur 4.1). Reläskyddet i Tranås är inställd på sitt första steg att bryta 

strömmar över 1500 A momentant. Den är inställd på sitt andra steg att 

bryta strömmar över 750 A efter 0,4 sekunder.  På sitt tredje steg bryter 

den för strömmar över 500 A efter 0,8 sekunder. Om brytaren i Tranås 

bryter under något utav de känslighetssteg som reläskyddet är inställt på 

så innebär det att den frånkopplar ett fungerande nät. 

Figur 4.1. Nätschema över Tranås - Nässjö 
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Det skulle isåfall vara ett exempel på ett nät som inte är tillräckligt väl 

selektivt planerat. Vårt elnät har dock flera inbyggda säkerhetsmekan-

ismer för att detta inte ska hända. 400 kV ledningen har även den brytare 

i stationerna Kolstad – Barkeryd som den löper mellan. Reläskydden i 

Kolstad respektive Barkeryd på 400 kV-ledningen är inställda på att bryta 

för 4300 resp. 4200 A momentant och 3360 resp. 2800 A efter 0,4 se-

kunder.  

Om vi ponerar att själva brytaren i Barkeryd för 400 kV-ledningen är 

trasig och att jordfelet sker på tidigare nämnd punkt. Beräknat löper 

momentant på 400 kV-ledningen vid jordfelet en ström på 5062 A nord-

lig riktning från Barkeryd till punkten och 5246 A från Kolstad till punk-

ten. 772 A löper momentant i 130 kV ledningen på grund av den induce-

rade spänningen. Brytaren i Kolstad bryter strömmen i sydligriktning. 

Brytaren i Barkeryd bryter inte på grund av att den är trasig. Det som 

händer när brytaren  i Kolstad bryter är att den ström som flyter från 

Barkeryd till felet ökar. Detta har att göra med att nätet är maskat och 

strömmen som just bröts med stor sannolikhet, om än minskad i storlek, 

kommer att hitta sig till felstället via andra vägar och slutligen adderas till 

den ström som redan flyter från Barkeryd. Detta kommer medföra att det 

induceras en ännu högre spänning i 130 kV ledningen än före brytögon-

blicket och därmed kommer en ännu större ström drivas. Efter 0,4 se-

kunder skulle brytaren i Tranås frånkoppla i och med att strömmen på 

772 A ligger över den nivå som skyddsrelät är inställt på i sitt andra steg 

(750 A) och ett i realiteten fungerande nät bli spänningslöst på grund av 

fel på en annan kraftledning.  

Man kan även ponera att jordfelsströmmen i 400 kV-ledningen ligger 

precis under 5000 A och således inte bryts momentant men ändå induce-

rar en ström i 130 kV ledningen som ligger nära 750 A. Efter 0,4 sekunder 

skulle 400 kV och 130 kV ledningarna båda två bryta samtidigt i och med 

att båda reläskydden är inställda att bryta efter 0,4 sekunder för ström-

mar över 2500 respektive 750 A.  

Utöver de ordinarie reläskyddsinställningarna i Tranås så har den reserv-

driftinställningar vid fallet att man skulle koppla förbi ledningen vid Näs-
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sjö så att man fick en ledning mellan Transås – Tenhult. Reservdriftsin-

ställningen för reläskyddet i Tranås är inställt på att bryta för strömmar 

över 600 A momentant. I detta fallet skulle ett jordfel i nämnd punkt 

frånkoppla 130 kV momentant, utan ponering att någonting i systemet 

skulle vara trasigt. 

Som visats ovan kan ömsesidig impedans och induktion leda till negativa 

följder för elnätet. Nätet är redan uppbyggt med hänsyn till fenomenet av 

ömsesidiga kopplingar men som fallet Kolstad – Tenhult visar så kan det 

räcka med att en brytare eller reläskydd är trasig för att ett fungerande 

nät ska kopplas bort vid ett jordfel på parallell kraftledning.  

I detta examensarbete har tre olika fall av potentiellt farliga ömsekopp-

lingar mellan friledningar analyserats. För ett utav dessa fall fanns det en 

överhängande risk för oönskad frånkoppling vid fall av jordfel på parallell 

kraftledning. Detta visar på att det finns ett behov hos Vattenfall att lägga 

tid och resurser på att kartlägga potentiellt farliga ömsekopplingar och 

stresstesta och simulera fel på dessa för att undersöka om ytterligare 

skydd, andra skyddsinställningar eller andra säkerhetsåtgärder behövs 

för att öka leveranssäkerheten till en mer betryggande nivå.  

Skydden som finns för näten avseende brytare och reläskydd är upp-

byggda för vid tiden av bygget gällande normer. En vanlig inställning för 

reläskydd på regionnät på sitt första steg är exempelvis att reläskyddet 

ska känna av om strömmen överstiger 15 % av den jordfelsström som 

skulle uppstå vid ett jordfel längst bort på den ledning den skyddar. För-

klarat på ett annat sätt kan man säga att det första steget bryter om det 

blir ett jordfel någonstans på ledningen, men endast om jordfelet sker 

inom 85 % av ledningens längd bort från brytaren. Näten ser dock inte 

likadana ut och i viss mån normerade arbetssätt för inställningsvärden 

för reläskydden för nät som ser olika ut ger inte ett fullgott skydd. Att 

skräddarsy reläskyddinställningar för potentiellt farligt ömsekopplingar 

skulle således kunna öka leveranssäkerheten.  

Man kan tänka sig att nät som lider av risk att felfrånkopplas på grund av 

ömsekoppling redan skulle ha tagits om hand i och med att nät som har 
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haft flera felbortkopplingar, är felbehaftade eller allmänt ej har visats 

vara robusta nog skulle ha dykt upp i felstatistik och därefter analyserats 

och åtgärdats. Detta är visserligen sant. Dock gäller detta ömsekopplingar 

endast delvis då det sällan sker fel på kraftledningar för spänningar över 

130kV. Statistik från åren 1999 – 2009 visar att 287 jordfel/år inträf-

fade[16]. Då jordfel utgör cirka 69 % av alla fel i nät för högspänning[1] så 

innebär det att det sker cirka 416 fel/år i det svenska högspänningsnätet 

med höga strömmar som följd. Av dessa 416 fel/år är cirka 30 stycken 

trefasfel[1] vilka ej är av intresse då de inte leder till stora inducerade 

spänningar. Att dessa 386 fel per år dessutom inträffar på kritiska punk-

ter på ledningen, exempelvis efter ett långt parallellt avstånd samt att 

övriga kriterier för potentiellt farliga ömsekopplingar uppfylls, är små. 

Risken för oönskad frånkoppling kvarstår inte desto mindre när ett jord-

fel väl sker, fastän det statistiskt sett inte sker ofta. 

4.2 Förbättring av noggrannheten för felströmsberäkningar 

I detta arbetet har det visats att verktygen som Vattenfall använder för att 

ta fram och beräkna ömsesidiga impedanser stämmer med de teoretiska 

beräkningsmodeller som har härletts i denna rapport. Verktyget PSS/E, 

framtaget av Siemens, vilket Vattenfall använder för att simulera och 

analysera felströmmar i sitt nät antas stämma.  

Det Vattenfall bör göra för att förbättra noggrannheten för felströmsbe-

räkningar i sitt nät är att kartlägga alla de potentiellt farliga ömsekopp-

lingar mellan kraftledningar som finns i Vattenfalls elnät mot sina egna 

eller mot andra elleverantörers kraftledningar. Genom att kartlägga dem, 

räkna fram den ömsesidiga impedansen och lägga in värdena för öm-

seimpedanserna i PSS/E så ökas noggrannheten på de felströmsberäk-

ningar som görs i PSS/E så länge de simulerade jordfelen ligger i elektrisk 

närhet till de nyinlagda ömsekopplingarna. Denna ökning av noggrann-

heten gäller för varje enskilt fall av ömsekopplingar som läggs in i PSS/E.  

4.3 Diskussion över faror med arbete på parallella kraftledningar 

Arbetsmiljölagen, ellagsstiftningen, elsäkerhetsföreskrifter om elsäkerhet 

samt av elanläggningsinnehavare och/eller arbetsgivares fastställda an-

visningar finns för att arbetstagare inte ska utsättas för ohälsa eller 
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olycksfall. Elsäkerhetsanvisningarna ESA – Arbete på parallella ledningar 

- , utgett av Svensk Energi, är ett exempel på anvisningar.  

Vattenfall har tidigare använt sig av egna säkerhetsföreskrifter och anvis-

ningar men följer idag ESA fullt ut. ESA-föreskrifterna beskriver exem-

pelvis skyddsåtgärder som ska vidtas vid arbete på parallell kraftledning. 

Skyddsåtgärdena kan innebära att sänka driftströmmen eller göra drif-

tavbrott på givande kraftledning, frånskilja, blockera, spänningsprova, för 

att därefter arbetsjorda och potentialutjämna arbetsplatsen[17], använda 

sig av arbetshandskar med hög resistans. Arbetsjordning och potentialut-

jämning av arbetsplatsen anses inte vara tillräckligt vid fall av blixtned-

slag i ledningen så vid risk för blixt i nätet undviks arbete helt. ESA är 

väldigt omfattande elsäkerhetsföreskrifter och anger även definitioner, 

rådande benämningar, förklaringar och anvisningar för alla beträffande 

inom elsäkerhetsarbetet.  

ESA-PL:06 anger att ” risken för farlig induktion kan finnas, då avstån-
det mellan en givande och 
mottagande ledning är mindre än 100 m (c - c mittfas) och längden av 

induktionspåverkan normalt är minst 1000 m” samt att denna risken 
kan uppstå ”även vid större ledningsavstånd och/eller kortare 

parallellsträckor om det förekommer flera parallella givande ledning-

ar”.  

Vid fall av osymmetrisk kortslutning på givande ledning, exempelvis en-

fas jordfel eller tvåpolig kortslutning med jordberöring, flyter en mycket 

stor ström. Denna jordfelsström kan uppgå vid extremfall till 20 kA. Vid 

symmetrisk drift av 130-400 kV-ledningar uppgår strömmarna till högst 

ca 1500 A, beroende på bland annat stolptyp, ledartyp, multipelledare. 

Dessa högre jordfelsströmmar inducerar en mycket högre spänning i 

faserna och eventuell topplina på den mottagande kraftledningen än vid 

normalfallet av symmetrisk drift av den givande kraftledningen. Detta 

utgör således en större fara för underhållsarbetare på mottagande kraft-

ledning. 

ESA-anvisningarna anger att spänning som kan induceras, mäts eller 

beräknas vid högsta belastningsström hos den givande ledningen. Detta 
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innebär att det är den högsta driftströmmen vid symmetrisk drift (nor-

malfall) som ligger till grund för de säkerhetsanvisningar som finns för 

arbete på parallella ledningar.  

De högre, farligare, spänningarna som kan induceras på mottagande 

kraftledning vid jordfel på givande ledning är inte de som ligger till grund 

för säkerhetsföreskrifterna. Detta är en säkerhetsrisk som Svensk Energi, 

vilka utfärdar säkerhetsföreskrifterna och som elnätsinnehavarna följer, 

helt enkelt kan ses vara villiga att ta. Risken för att en arbetsplatsolycka 

vid arbete på parallell kraftledning sker är till elnätsinnehavarnas försvar 

väldigt låg. Den låga risken beror på att det finns skydd i elnätet i form av 

effektbrytare och reläskydd. Dessa reläskydd är avsedda som skydd för 

nätet med bryttider på ca 80 ms innefattande lokalisering av felet, tider 

för signaler och själva bryttiden. Dessutom ställs skydd vid arbeten ofta 

om för att få ned tiden för felbortkoppling.  Sannolikheten att ett kort-

slutningsfel skulle ske just under arbetets gång och inte före eller efter är 

dessutom väldigt liten. En givande ledning som redan har haft ett fel är 

sedan den tidpunkten satt strömlös, bortsett från tiden direkt efter felet 

då återinkoppling försökes en gång, och utgör därav ingen fara för arbe-

tare på mottagande kraftledning längre och ett jordfel som sker efter ar-

betets gång utgör heller ingen fara för arbetaren av uppenbara skäl. Åter-

inkopplingsfunktionen kan dessutom kopplas ur innan underhållsarbete 

som en extra säkerhetsåtgärd. 

Statistiskt sett så är sannolikheten att en kortslutning inträffar liten på 

högspänningsnätet som statistiken visar (416 fel per år). Sveriges elnät 

för högspänning består av totalt 27 873 km friledning[18]. Antal fel per år 

per 10 mil är cirka 1,49. Sett till fallet Kolstad – Tenhult så inträffar cirka 

ett fel per år på hela denna sträcka som är cirka 7 mil. Att detta fel skulle 

inträffa just vid tillfället av ett arbete på kraftledningen är minimal sam-

tidigt som arbete ställs in vid åskoväder, vilket utgör 60-80 % av orsaker-

na till jordfel på högspänningsnätet[18].  

Den samlade bedömning och riskanalys som gjorts för elsäkerhetsanvis-

ningarna på mottagande parallell kraftledning verkar vara att risken för 

att ett jordfel sker under aktivt underhållsarbete är liten samt att övriga 
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skyddsåtgärder såsom arbetsjordningen som baserats på symmetrisk drift 

och snabba bryttider hos brytarna utgör en tillräcklig god säkerhetsbild. 

Farorna får således koncentreras till normalfallet av symmetrisk drift av 

kraftledningarna.  

Dock bör klargöras att faran för farliga inducerade spänningar elimineras 

endast om ledningen arbetsjordas omedelbart intill arbetsplatsen. 

 

Den filosofi som dessa resonemang för kan enkelt brytas samman om 

man tänker sig att ett underhållsarbete sker kontinuerligt under ett år, 

exempelvis vid bygge av en ny parallell kraftledning. Tiden det tar att 

bygga en ny kraftledning är lång, upp till flera år, och arbetarna utsetts i 

och med det för en utökad risk genom att under lång tid utsättas för detta 

ett fel/år på exempelvis ett 7 mil långt bygge. Risken är efter denna filo-

sofi inte så låg som först kunde tänkas. 

Jordfel och kortslutningar på givande ledningar med spänningar under 

130 kV utgör inte lika stora problem i och med att de inte är direktjordade 

och jordfels och kortslutningsströmmarna därav inte blir särskilt stora. 

Riktvärden för den mänskliga kroppens resistanser och farorna med att få 

kroppen genomfluten av olika storlekar av ström kan ses i bilaga 9.  

Många olyckor och tillbud har skett genom åren på grund av induktion 

vid arbete på parallella friledningar. Olyckorna som skett har berott bland 

annat på dåligt informerade underhållsarbetare, låg kunskap om indukt-

ionsfenomenet, ej tillräckliga säkerhetsföreskrifter med mera. Senast den 

22/11 2013 inträffade en olycka som kunde ha haft dödlig utgång på en 

kraftledning i Vattenfalls elnät. Olyckan skedde på samma sträcka som 

tidigare analyserats, nämligen Kolstad – Tenhult. Denna olycka skedde 

vid underhållsarbete på 130 kV ledningen, med 400 kV ledningen spän-

ningssatt och genomfluten av en symmetrisk ström av cirka 600 A vid 

olyckstillfället. Vad anledningen till att säkerhetsföreskrifterna inte an-

vändes vid detta tillfället är oklart. Säkert är att underhållsarbetaren av-

lägsnade en del av topplinan samtidigt som han satt på regeln där den 

andra änden av topplinan var fastsatt. En potentialskillnad uppstod mel-
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lan de båda ändarna av topplinan och handen krampade fast i linan. Un-

derhållsarbetaren lyckades efter några sekunder sparka loss handen från 

linan med foten och lyckades på så sätt rädda livet på sig själv. Den indu-

cerade spänningen räknades fram till att ha varit cirka 555 V och ström-

men som flöt genom kroppen tros ha varit mellan 30-40 mA, det vill säga 

en ström som orsakar kramp men inte hjärtkammarflimmer. Den låga 

strömmen berodde på resistansen hos handskarna personen bar, hudens 

övergångsresistans till kroppen, kroppens resistans, arbetsklädernas resi-

stans med mera. Den beräknade resistansen för att erhålla en ström ge-

nom kroppen på 40 mA är ca 14 kΩ vid en spänning på 555 V[19].  
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4.4 Slutsatser 

Hur osymmetriska kortslutningar på ena kraftledningen påverkar 

strömmen i den andra kraftledningen på grund av ömseimpedansen är än 

idag, även efter detta arbete, till stora delar av Vattenfalls elnät inte ut-

rett. Att utreda den påverkan för hela Vattenfalls elnät kräver omfattande 

resurser hos Vattenfall i form av arbete och tid  i form av manuellt arbete 

av att kartlägga var ömsekopplingar finns i elnätet, att ta fram informat-

ion om vilka stolptyper och dimensioner som gäller för de olika parallella 

kraftledningarna, beräknande av ömsesidiga impedansen mellan kraft-

ledningarna, insättning av den ömsesidiga impedansenen i databas och 

simulering av olika former av kortslutningar på olika punkter på kraft-

ledningarna samt analys av dessa simuleringar. 

Det konkreta detta arbete har bidraget med är att det nu finns tre stycken 

färre sträckor av parallella kraftledningar som behöver analyseras av de 

hundratals som finns i Vattenfalls regionnät.  

Det mer omfattande som detta arbete har bidragit med är att det nu är 

bättre utrett vilka reella effekter ömsesidig koppling kan ha på leverans-

säkerheten av elnätet och vilka faror som kan förknippas med ömsesidig 

koppling i hänsyn till underhållsarbetare på parallell kraftledning. Med 

nu bättre insikt hos vattenfallpersonalen om dessa effekter kommer hä-

danefter, förhoppningsvis, mer resurser läggas hos Vattenfall att närmre 

kartlägga och lägga in dessa ömsekopplingar i databasen samt analysera 

ömsekopplingarnas effekt med hjälp av simuleringar och analys av dessa 

simuleringar. 

Målet om att öka noggrannheten på felströmsberäkningar på Vattenfalls 

regionnät anses till viss del vara uppfyllt om än det bara påbörjat. Det 

arbete som krävs för att öka noggrannheten för hela Vattenfalls regionnät 

i hänsyn till ömsekopplingar kräver omfattande resurser inom Vattenfall 

och är ett arbete de själva får göra. Denna rapport får ses ett underlag 

med rekommendationer inför ett kommande, mer omfattande arbete.  
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Det tycks från rapportens analys kunna konstateras att det finns ett behov 

hos Vattenfall att lägga tid och resurser på en noggrannare kartläggning 

av ömsekopplingar i Vattenfalls elnät, för gamla som nybyggda kraftled-

ningar, och att analysera deras respektive möjliga inverkan på leverans-

säkerheten vid fall av jordfel på parallell kraftledning. 

Utöver det så bör branschorganisationen Svensk Energi som ger ut ESA, 

samt elnätsinnehavarna som följer anvisningarna, däribland Vattenfall, 

göra en riskanalys baserad på sannolikheten för skada på underhållsarbe-

tare vid fall av jordfel på parallell driftsatt kraftledning och vilket skydd 

skyddsåtgärder baserade på driftströmmar ger för underhållsarbetare vid 

fall av jordfel.  

Vattenfallpersonal som kommer i kontakt med ömsekopplingar i sitt ar-

bete på alla nivåer i organisationen skulle dra nytta av förbättrad kunskap 

om fenomenet av ömsesidig koppling, vare sig det är arbetare som fysiskt 

utsätts för den eller nätanalytiker- och planerare som vill förbättra leve-

ranssäkerheten i elnätet eller noggrannheten på felströmsberäkningar på 

elnätet.  
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6 Bilagor 

1. Bilaga 1. Geometriska medelavståndet av några enkla anordning-

ar[1]. 
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Bilaga 2. 

Mätning av plus- och nollimpedansen av en trefasfriledning[1] (1 ström-

krets med 1 topplina), försummande av kapaciteterna, symmetrisk an-

ordning av ledarna. 
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Bilaga 3. Medreaktans X’1 (= X’2) per strömkrets med Al/St-ledare för 

50Hz (vid multipellledare är a = 40cm[1]).  

EL = enkel strömkrets DL = dubbel strömkrets 
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Bilaga 4[1]. Nollimpedans per strömkrets av några vanliga trefaskraftled-

ningsstolpar.  Vid dubbelledning förutsätts parallelldrift av båda ström-

kretsarna.  
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Bilaga 5[1]. Estimerade värden för jordströmdjupet δE beroende på speci-

fika jordmotståndet ρE för olika marktyper 

 

 

 

 

 

Karta från Vattenfall över Sveriges jordmotståndsfördelning: 
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Bilaga 6. Impedansberäkningar från Lineprop 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 1. ZL1L2L3-Matris från Lineprop. Enkelledare utan topplina. 

Figur 2. Z012- Matris från Lineprop. Enkelledare utan topplina. 

Figur 3. Z012- Matris från Lineprop. Enkelledare med topp-
lina. 

Figur 4. ZL1L2L3-Matris från Lineprop. Enkelledare med 
topplina. 
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Bilaga 7. Impedansberäkningar från Lineprop 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Figur 5. ZL1L2L3M1M2M3-Matris från Lineprop. Dubbelledare utan topplina. 

 

Figur 6. Z012-matris från Lineprop. Dubbelledare utan topplina 
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Bilaga 8. Härledning av impedansmatrisen i 012-system. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



77 BILAGOR 
 

 

Bilaga 9. Den mänskliga kroppens resistanser och vad olika strömstyrkor 

ger för symptom på kroppen vid ström genom kroppen.  

  

Figur 1. Kroppens resistans[20] 

Figur 2. Effekt av ström genom kroppen[21] 
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Bilaga 10.  Feltillstånd, strömmar och spänningar vid symmetrisk och 

osymmetriska kortslutningstillfället[1]. 

 


