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Sammanfattning 
Jordfel är en typ av fel som i distributionsnät kan orsaka stora störningar samt fara för person 
och egendom. Rapporten tar upp några tekniska lösningar så som moderna reläskydd och 
jordfelsindikatorer som klarar att detektera jordfel samt visa var i nätet felet är. Rapporten 
berör även felsökningsmetoder och upplägget för att kunna göra tester som ska leda fram till 
effektivare felsökningsmetoder. 
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Förord 
Denna rapport är resultatet av ett examensprojekt på 7poäng vid Linköpings Kraftnät AB 
våren 2006. Från början var det tänkt att rapporten skulle ha innehållit en del praktiska 
moment men på grund av diverse orsaker så räckte inte tiden till, utan de praktiska proven ska 
utföras hösten 2006 istället.  
 
Till min hjälp har jag haft Björn Edvardsson och Måns Nilsson, båda anställda på Linköping 
Kraftnät. De har kommit med mycket goda råd och förklarat begreppen som inte alltid är 
självklara, ett stort tack till dem. Jag vill även tacka Urban Ritzén som initierade mig till 
projektet. Ett tack går även till Lars Backström vid ITN, Linköpings Universitet som var min 
handledare för examensprojektet. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

1.1.1 Hur är ett distributionsnät uppbyggt? 
I Sverige har vi ett rikstäckande distributionsnät som består av stamnät, regionnät och 
lokalnät. Linköping Kraftnät AB är lokalnätsägare i Linköpings kommun. Linköping 
Kraftnät ägs av Tekniska Verken i Linköping AB som i sin tur ägs av kommunen. 
Det lokala nätet i Linköping har en systemspänning på 10 kV och är ett icke 
direktjordat nät (IT-nät), detta innebär att en slutning mot jord ute i nätet inte 
genererar en kortslutning utan ger en begränsad strömgenomgång. Nätet som berörs i 
denna rapport har en maximal jordslutningsström på 10 A. 
 
Begränsningen åstadkommer man med en så kallad nollpunktutrustning, där den 
matande transformatorns nollpunkt ansluts till jord genom en reaktor bestående av ett 
motstånd och en spole som är parallellkopplade. Spolen är justerbar för kompensering 
av kapacitiva strömmar som finns i alla nät. 

 

1.1.2 Vad är ett jordfel? 
Jordfel är en oönskad strömgenomgång till jord. I ett direkt jordat nät så blir en 
jordslutning jämförbar med en kortslutning, hela kortslutningsströmmen kommer att 
passera felstället. Det skulle vara ganska obehagligt om högspända distributionsnät 
hade sådana förutsättningar när kortslutningseffekten kan uppgå till över 2000 MVA. 
Därför används icke direktjordade nät vid höga spänningsnivåer. Dessa nät har en 
nollpunktsutrustning som begränsar strömmen genom en jordslutning. 
 
Jämfört med kortslutningar, som uppkommer när faserna i ett system får oönskad 
elektrisk kontakt med varandra, så är jordfel relativt odramatiska. Det blir inga stora 
smällar eller synliga ljusbågar, däremot kan de ge ifrån sig ett fräsande ljud, som kan 
nyttjas för felsökning som behandlas senare i rapporten). 
 
I distributionsnäten finns det alltid jordfel, som beror på att inga material är perfekta 
isolatorer och små skador som finns i isolationsmaterial. Nivåerna för dessa jordfe l är 
försumbart små och påverkar inte driften.  
 
De flesta jordfel som uppstår i distributionsnät medför inte någon störning i driften 
men kan orsaka fara för personer, husdjur och byggnader. Därför är det av stor vikt att 
detektera och frånskilja även relativt små jordfel.  
 
Som exempel kan tas ett träd som faller emot en ledning med huvudspänningen 10 kV 
och fasspänningen 6 kV. Vi antar att trädet har en impedans på 1 kohm/meter och 
trädet är 10 meter. Detta resulterar i en jordslutningsström som uppgår till Uf / Zträd = 
6000 / 10000 = 0.6 A. Om ledningens last innan felet är 20 A så gör trädet en 
lastökning på 3 %. Spänningen blir då, 2 meter upp från mark, 0,6 A * 8000 Ω = 4800 
V vilket är en mycket farlig spänning som kan orsaka stora skador vid beröring. 
Detta exempel är väldigt förenklat och ska bara ge en bild av hur farliga jordfel är 
jämfört med hur liten störning i driften de orsakar.  
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Starkströmsföreskrifterna säger att jordfel som understiger 20 kΩ ska kunna hittas och 
jordfel under 5 kΩ ska frånskiljas. Dessa nivåer är satta för att undvika de farliga 
spänningarna vid felstället. Den ström som uppstår kommer att söka den lättaste vägen 
till nollpunkten vid sin ursprungskälla, se Figur 1.  
 

LastSpänningskälla

 
Figur 1: Jordfel i icke direktjordat nät 
 
Detta medför inte alltid den kortaste vägen utan den väg som är lättast för strömmen 
att passera, detta kan innebära staket och andra metallkonstruktioner med låg resistans.  
 
Som visas i Figur 1 så är nätet inte direktjordat utan det finns komponenter mellan 
spänningskällan och jord. Komponenterna utgör den tidigare nämnda 
nollpunktsutrustningen och förekommer i flera olika utföranden med olika egenskaper. 
 
Isolerad nollpunkt: 
Används i relativt små nät där jordslutningsströmmen är liten. Spänningskällans 
nollpunkt ansluts till jord genom en spänningstransformator. 
 
Resistansjordat system: 
Används i nät där det finns nästan uteslutande luftledning med låga kapacitiva 
strömmar. Jordning av nollpunkten sker genom ett resistivt motstånd som anpassas för 
att begränsa jordslutningsströmmen till lämplig en nivå.  
 
Reaktansjordat system: 
Detta är den vanligaste typen av system. Nollpunktsutrustningen består av en resistor 
och en spole som parallellkopplas. Spolens funktion är att begränsa de kapacitiva 
strömmar som uppstår i nät med mycket kabel.( Jordfelsproblematik i icke direktjordade 
system, Johan Persson 2005 ) 
 
Ett av problemen med jordfel är att när de uppstår i ett nät så finns de i hela nätet Det 
går inte enkelt att säga om jordfelet är 100 m från stationen eller om det är 5 km till 
felstället. Detta ställer krav på de felsökningsmetoder som används. Det klassiska 
sättet att hitta jordfel på är att sektionera linjer för att urskilja vilken del i nätet som är 
skadat. När den felaktiga sektionen hittats är det bara att snöra på sig kängorna och gå 
hela sträckan tills felet påträffas. Denna metod är tids- och resurskrävande. Det kan 
även bli så att inget fel hittas och ledningen vid återinkoppling håller men löser ut om 
ett par dagar igen. Sådana felförlopp är ganska vanliga och innebär en irritation hos 
drabbade kunder som får en ostabil elleverans. 
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1.1.3 Nya lagar i stormen Gudruns fotspår. 
Från och med 2006-01-01 har regeringen skärp lagarna som styr elleveranser. 
Dessa lagar medför högre krav på korta avbrottstider med bland annat ersättningar till 
kunder för avbrott på över 12 timmar.  
 
Det går inte att felsäkra ett elnät helt men däremot förfinas tekniken som används för 
fellokalisering. Linköping Kraftnät som är elnätsägare i Linköpings kommun ligger 
långt framme med teknik för felsökning och lokalisering av fel i distributionsnätet. De 
satsar bland annat på övergång till kabelnät istället för luftledning i utsatta områden 
och nya verktyg för feldetektering. 
 
Att så stor vikt läggs på jordfel är som nämns tidigare att de är tids- och 
resurskrävande vid felsökning.  
 

1.1.4 Felsökningsmetoder 
 

Som nämnts tidigare är sektionering och patrullering den felsökningsmetoden som 
används mest. Metoden är tillförlitlig men kan vara tidskrävande och besvärlig om 
väderförhållanden och terräng gör det svårt att komma fram till linjen. De fel som 
hittas lätt med patrullering är nedfallna träd och grenar på ledningarna och synligt 
trasiga komponenter. Fel som kan vara svåra att hitta är bland annat spruckna 
isolatorer. Dessa kan i vissa fall hittas med en vanlig transistorradio eftersom de 
skickar ut en radiofrekvent störning. Andra störningar i närområdet kan dock ge 
missvisande resultat. 
 
Jordfelsindikatorer är en liten apparat som sätts upp under en friledning på strategiska 
platser i nätet. När ett fel uppstår så blinkar indikatorerna med olika blinkningar 
beroende av vilken typ av fel som uppstått och om felet är före eller efter indikatorn. 
 
För att detektera jordfel känner jordfelsindikatorerna av elektriska och magnetiska fält. 
En ledning ger ifrån sig mer magnetfält om det är obalans mellan faserna. När 
ledningen löser ut för jordfel indikerar jordfelsindikatorn om felet har uppstått före 
eller efter dess placering med hjälp av dessa magnetfält. 
 
Jordfelsindikatorer har funnits en längre tid på marknaden med olika resultat i 
tillförlitlighet men som all annan teknik så förfinas den. Linköping Kraftnät håller på 
att prova ut en ny typ som kommit ut på marknaden. I den indikatorn går det även att 
bygga in ett GSM-modem som vid fel skickar SMS till ett förutbestämt 
telefonnummer. Detta för att ytterligare underlätta lokaliseringen av fel. 
(manual LineTroll, felinikator för friledningsnät. Nortroll svenska) 
 
Reläskydd och olika slags vakter används för feldetektering och frånkoppling av 
felaktiga linjer. Dessa har tills i dag inte använts vid felsökningen utan för att skydda 
omgivningen från farliga spänningar och strömmar som kan uppstå vid fel. 
 
VAMP som är en finsk tillverkare av reläskydd har tagit fram ett reläskydd som ska 
klara att avståndsbedöma ett jordfel, skyddet kan ge ett avstånd från den matande 
stationen till felstället med en noggrannhet på 10 % av linjens längd. Reläskyddet 
innehåller även en störningsskrivare som loggar all data om nätet både före, efter och i 
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felögonblicket. Alla kurvor som reläskyddet ger kan sedan användas för att identifiera 
vilken typ av fel som uppstått. Olika fel har olika karakteristik så kurvorna blir som ett 
tumavtryck för felet. Med tiden kan driftpersonalen ute i nätet veta vad det är för fel de 
letar efter exempelvis sprucken isolator eller nedfallet träd. 
(Tekniskbeskrivning Ledningsterminal VAMP 255 / 245 230, VAMP) 
      
           

1.2 Syfte 
 
Under 2005 införskaffade Linköpings Kraftnät en ny typ av reläskydd från det finska 
företaget VAMP. 
 
VAMP 255, som reläskyddet heter, ska klara att ge information om vad som sker i nätet 
och lagra informationen. Det ska även klara att ge information om avstånd till felstället 
från reläskyddet både vid kortslutning och vid jordfel. Avståndsinformation vid jordfel 
är unikt för VAMPs reläskydd. Funktionen kommer troligen att återfinnas hos fler 
tillverkare i framtiden. 

 
Linköping Kraftnät har en längre tid planerat att göra skarpa jordfelsprover så det här 
examensprojektet har som syfte att ta fram underlag för att göra proverna. 

 
Syftet med proverna är att se hur olika parametrar i nätet beter sig vid olika typer av 
jordfel. För att i framtiden lättare kunna identifiera var i nätet felet är och vilken typ av 
fel som uppstått. Meningen med det är att kunna korta avbrottstiderna samt undvika 
återkommande jordfel. Det finns även en vilja att kunna identifiera jordfel innan de blir 
så stora att reläskydden löser ut ledningen. 
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1.3 Vad ska testas 
Högohmiga jordfel: 
Starkströmsföreskrifterna säger att jordfel med en impedans från 20 kΩ ska kunna 
detekteras. Därför ska ett kontrollerat prov utföras med ett fast 20 kΩs motstånd som 
ansluts enfasigt mellan linjen och jord

 

R0 X0

130kV 11kV

M7-T1
30MVA

20
ko

hm

I0

I0

 
 Figur 2: Högohmigt jordfel 
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Lågohmiga jordfel: 
Starkströmsföreskrifterna säger att jordfel med en impedans från 5 kΩ ska frånskiljas. 
Därför ska ett kontrollerat prov utföras med ett fast 5 kΩ motstånd som ans luts enfasigt 
mellan linjen och jord.  
 

R0 X0

130kV 11kV

M7-T1
30MVA

5k
oh

m

I0

I0

 
 Figur 3: Lågohmigt jordfel 
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Bakvänt jordfel: 
Bakvända jordfel är när jordfel uppstår genom en transformator, exempelvis om en 
ledare går av i ett spann innan en transformator och den delen av ledaren som inte är 
matande faller till marken. Då kommer jordslutningen att ske genom transformatorns 
primärsida, se Figur 4. Vid provet kommer en 50kVA transformator att användas. Den 
ansluts tvåfasigt mot linjen och en fas mot jord. I detta felfall blir I0 mycket liten, detta 
medför att reläskyddet inte klarar att detektera felet. Felstället kommer då att vara 
spänningsatt, detta kan medföra en stor fara för omgivningen.  
 
Provet som ska göras med bakvänt jordfel ska förhoppningsvis ge en större kunskap om 
hur dessa fel beter sig för att i framtiden kunna detektera och frånkoppla innan någon 
fara uppkommer. 
 

R0 X0

130kV 11kV

M7-T1
30MVA

I0

I0

I0

I0 I0

I0

      
Figur 4: Bakvänt jordfel  

 
Sprucken isolator och skadad jordkabel: 
Dessa är fel som ger så kallade intermittenta fel. Med det menas att felen bara 
uppkommer när spänningen är som högst i perioden. De normala stegen i reläskydd 
klarar inte av att lösa ut för sådana fel på grund av den korta tiden som strömmen 
överskrider det inställda värdet i reläskyddet. Nyare reläskydd har ett tredje steg som 
ställs in för att klara de intermittenta strömmarna på så vis att om det uppstår ett visst 
antal strömökningar inom en viss tid så löser reläskyddet ut. 
 
Som del i testerna kommer en sprucken isolator att monteras och anslutas mot linjen. 
Vidare kommer även en enledarkabel att skadas och läggas i mark. 
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Mätning av felströmmar på olika platser i nätet vid jordfel: 
När ett jordfel uppstår kommer jordslutningsströmmen att finnas i hela nätet. Därför 
kommer det vid proven att anbringas tångamperemetrar vid några jordtag längs linjen. 
Detta görs för att se om det går att mäta sig fram till ett jordfel. 
 
Jordfelsindikatorer: 
Dessa kommer att placeras före och efter felstället för att se hur de beter sig vid olika 
typer av jordfel. 
 
 

1.4 Frågeställning 
Hur ska de olika jordfels fallen kunna testas? 
Varför är det så viktigt att hitta jordfel? 

1.5 Begränsningar 
 

Projektet innefattar beräkningar på en linje med systemspänningen 10 kV. Inga andra 
spänningsnivåer kommer att behandlas. 
På grund av olika omständigheter så kommer inte proverna att utföras innan denna 
rapport ska vara klar så det kommer inte att finnas några praktiska mätresultat.
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2 Jordfelsprover 

2.1 Beräkning av jordfel 
Vid beräkning av ett jordfel används en matematisk modell för att beräkna 
osymmetriska förhållanden. Denna modell kallas trefassystemets symmetriska 
komponenter och består av plus-, minus- och nollföljdsstorheter. Jag har för 
enkelhetens skull använt mig av simuleringar i ett program som heter PSPICE för att 
få fram godtyckliga värden i de olika felfallen. Nedanstående teori är hämtat ur 
elkrafthandboken. 
 
Plusföljdstorheter:  I1, U1, Z1 
Minusföljdsstorheter: I2, U2, Z2 
Nollföljdsstorheter:  I0, U0, Z0 
 
Följande samband gäller vektorerna för trefasstorheter och symmetriska komponenter, 
L1 är referensfas: 
 
IL1 = I1 + I2 + I0 
IL2 = a2 * I1 + a * I2 + I0 
IL3 = a * I1 + a2 * I2 + I0 
 
Plusföljd, fasföljden räknas som L1 - L2 - L3 med 120° förskjutning 
I1 = 1/3 (IL1 + a * IL2 + a2 * IL3)   
 
Minusföljd, fasföljden räknas som L1 – L3 – L2 med 120° förskjutning 
I2 = 1/3 (IL1 + a2 * IL2 + a * IL3) 
 
Nollföljd, faserna har ingen förskjutning 
I0 = 1/3 (IL1 + IL2 +  IL3)  

Fasvinklarna motsvaras av a : e3 / 2 = sin 120° och a2 : -e3 / 2  = sin 240° 

Ovanstående samband kan även användas för spänningarna U1, U2 och U0. 
För impedanserna gäller att Z1 är det samma som kortslutningsimpedansen, Z2 är lika 
stor som Z1 i alla fall utom för generatorer och motorer som kan ha olika Z1 och Z2. Z0 
beror av jordningssystemet och felets art i nätet. I allmänhet gäller att Z0 är fyra gånger 
större än Z1 om inga extremer finns i nätet som dåliga jordtagsförhållanden och starka 
parallella ledningar. 
 
Utifrån detta kan enfasiga fel beräknas som Ifel = 3E / (Z1 + Z2 + Z0). 

E är fasspänningen i systemet UH / e3 som för ett 10 kV system är 6 kV. 

(Elkraftsystem del 2, Stenborg Bertil, Chalmers, Dept. Electric Power Engineer, 1997 och 
jordfelsproblematik i icke direktjordade system, Johan Persson 2005)
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2.2 Normalt driftläge. 
Värdena kommer från Linköping Kraftnät. 
Den matande spänningen ut ifrån mottagningsstationen är 10,27 kV 
Strömmen är ca 208 A. 
 
Skenbara effekten blir då 3,7 MVA. 
 
Normal aktiv effekt är ungefär 3 MW. 
 
Reaktiva effekten Q = -2,2 MVAr cosϕ = 0,81 med kondensatorbatteriet inkopplat och 
0,5 MVAr, cosϕ = 0,97 utan kompensering. 
 
Den kapacitiva strömmen ICj = 48 A 
 
Nätet är något överkompenserat. Detta görs för att slippa kostnaderna för 
kompensering på de högre spänningsnivåerna i det överliggande nätet.  
 
Transformatorns märkeffekt är 30 MVA vid 130/11 kV 
 
Nollpunkten har följande värden 
R0 = 635 Ω 
L0 = 404.25 mH 

U1

I1

I3

U3

I2

U2

ϕ1

ϕ3

ϕ2

ωt

 
Figur 5: Faslägen normalt driftläge, cosϕ = 0,81 kapacitivt 

     Nollspänningen U0 och nollströmmen I0 är försumbart små.
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Den linje som ska användas vid proverna består av 1000 m jordkabel ACJJ 3x240 och 
3000m luftledning FaAl 157 som är förlagd på toppregel.  
 
Detta ger en ledningsresistans: 
 
RAL = 28/A Ω/km = 28/240 * 1 + 28/157 * 3 = 0,65 Ω 
 
där A är ledningsarean. 
 
Ledningens reaktans är : 
 
L =  µ0 / 2π  * (µr / 4 + ln(d / r)) 
 
µ0 = permeabiliteten för luft 
µr = permeabilitetstalet för ledarmaterialet (=1 för omagnetiska material) 
d = avståndet mellan ledarna = 80 cm 
r = ledarens radie 
 

 
För luftledningar brukar ett medeltal på 0,4 ohm/km och fas användas för reaktansen. 
I kablar är avståndet mellan ledarna mindre än i en luftledning vilket medför en 
mindre reaktans. 
 
Kapacitansen för luftledningar och kablar har motsatt effekt. Där är det kablarna med 
sina små avstånd mellan ledarna som har ett högt värde. 
 
För luftledning beräknas kapacitanserna som 0,1µF/km. 
 
Kapacitansen i kabel kan fås av följande formel: 
 
C = ε * (l * d) / D 
 
ε = dielekticitetskonstanten 
l = ledarlängd (m) 
d = ledarens diameter 
D = avstånd mellan ledare och ledare mot jord 
(Elkraftsystem del 2, Stenborg Bertil, Chalmers, Dept. Electric Power Engineer, 1997) 
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2.3 1-fasigt högohmigt och lågohmigt fel 
Ett 20 kΩ motstånd ansluts enfasigt mot linjen. 
Eftersom motståndet ansluts enfasigt kommer impedansen att öka på en fas och 
medföra en snedbelastning i nätet, vilket i sin tur genererar en höjd 
nollpunktsspänning och en nollpunktsström. Se bilaga 1 för simuleringen. 
 

2.4 Bakvänt jordfel genom transformator 50kVA 
En distributionstransformator på 50kVA ansluts mot linjen tvåfasigt. I detta felfall blir 
I0 under den gräns som måste frånkopplas men spänningen i nollpunkten och felstället 
blir mycket hög. 
Se bilaga 1 för simuleringen. 
 

2.5 Intermittenta fel 
De intermittenta fall som ska provas är en skadad kabel och en sprucken isolator. 
Simulering och beräkning av dessa fel är i princip omöjliga att göra med ett 
tillförlitligt resultat. Felet kommer bara att vara ett fel när spänningen är som högst i 
felstället. I figur 6 syns en spänningskurva med fasspänningen 6kV. Ett intermittent fel 
skulle kunna uppträda när spänningen passerar öve r en gräns och försvinna under den. 
Reläskydden detekterar felet men återgår när felströmmen närmar sig 
nollgenomgången. 
 

 
Figur 6: Intermittent fel 
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2.6 Hur ska testerna utföras? 
Testerna kommer att utföras med hjälp av Stadspartner Elteknik AB som kommer stå 
för kopplingar och montage. 
 
För att enkelt kunna ansluta apparaterna som proverna ska utföras emot, kommer en 
frånskiljare att monteras och anslutas till linjen. 
 
En distributionstransformator, ett låg- och ett hög-ohmigt motstånd kommer att ställas 
upp för anslutning till linjen vid respektive prov. 
 
 

2.7 Risker vid proverna 
Det kan finnas risk för beröring av spänningsförande del och att utsatta delar kan bli 
spänningsatta. Ett staket kommer att ställas upp och jordas för att förhindra att någon 
kommer nära spänningsatta delar. Alla anslutningar av apparater kommer att ske i 
spänningslöst tillstånd. Alla kopplingar kommer att övervakas av driftcentralen genom 
kopplingsorder enligt starkströmsföreskrift och ESA. 

 

3 Resultat 

3.1 Slutsats och diskussion 
 
Jordfel i icke direktjordade högspänningsnät är ett komplext område inom elkraften. Det 
finns idag många teorier och tekniska lösningar för att hitta och åtgärda jordfel. Det jag 
upplever är att det är många gissningar och spekulativa teorie r runt jordfelen. De tester 
som kommer att utföras som en del till den här rapporten ska förhoppningsvis ge en 
klarare bild om hur jordfelen påverkar nätet. Utifrån det kunna korta avbrottstider eller 
ännu bättre upptäcka jordfelen innan de blivit så stora att de orsakar ett avbrott. Jordfel 
är även den feltypen i elnäten som kan påverka oss som privatpersoner mest. Ett 
strömavbrott är irriterande men ett jordfel kan vara direkt skadligt när föremål i 
närheten av felet blir spänningsatta.  
 
Simuleringarna är för att se hur strömmar och spänningar ändrar sig i nätet vid olika 
felfall, är bara en fingervisning om hur de riktiga testerna kommer att se ut. I 
verkligheten finns det en mängd osäkra parametrar som kan påverka resultatet. Jag ser 
fram emot de praktiska proven som kommer att bli av hösten 2006 
 
Slutsatsen jag drar efter att ha färdig ställt den här rapporten är att tekniken och 
metoderna för att detektera och åtgärda jordfel är på väg åt rätt håll. Nu måste bara 
driftpersonalen lära sig att tolka informationen som fås från tekniken och på ett effektivt 
sätt använda de metoder som finns och om möjligt även förbättra dem. 
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Bilaga 1, Lagtext 
 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter säger följande om jordfel i högspänningsnät. 
 
ELSÄK-FS 2004:1 
5 kap. Särskilda säkerhetskrav för högspänningsanläggningar 
Automatisk frånkoppling vid jordfel i icke direktjordat system 
 
4 § En högspänningsanläggning skall vara utförd så, att en en- eller flerpolig 
jordslutning kopplas ifrån snabbt och automatiskt. Undantag gäller för en 
högspänningsanläggning för högst 25 kV systemspänning som inte innehåller 
någon luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, att en enpolig 
jordslutning enbart signaleras automatiskt. 
 
5 § För en högspänningsanläggning i vilken det ingår 
- en friledning i förstärkt utförande, 
- en friledning med plastbelagda ledare eller 
- en luftledning utförd med hängspiralkabel utan metallisk skärm 
skall jordfelsskydden ha högsta möjliga känslighet vid detektering av jordfel. 
Reläfunktionen för frånkoppling skall vara säkerställd för resistansvärden upp 
till 5 000 ohm. 
 
6 § För en högspänningsanläggning för högst 25 kV systemspänning i vilken 
det ingår luftledningar av något annat slag än vad som anges i 5 § skall 
jordfelsskydden vara anordnade så, att reläfunktionen för frånkoppling är 
säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm. Inom ej detaljplanelagt 
område får en sådan anläggning innehålla ett fåtal spann friledning med 
plastbelagda ledare. 
 
7 § För spänningssättning av sådana jordade delar i anläggningar för högst 
25 kV systemspänning till vilka jordslutning kan ske gäller de värden som anges i tabell 1. 

 
Tabell 1
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8 § I anläggningar med systemspänning över 25 kV skall förhöjda 
markpotentialer som uppträder vid en jordslutning jämnas ut. Alternativt skall 
den spänningssättning av jordade delar som jordslutningsströmmen orsakar 
begränsas till värdena i tabell 1. 
 
Elsäkerhetsverkets allmänna råd  om tillämpningen av föreskrifterna om 
hur elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda. 
5 kap. 
Utförande av starkströmsanläggningar för högspänning behandlas i Svensk 
standard SS 421 01 01. 
 
Till 8 och 9 §§ Markpotentialen kan i ett icke direktjordat system anses vara 
utjämnad om de förekommande spänningarna inte överstiger 150 V vid en 
jordslutning som kopplas ifrån inom 5 sekunder respektive inte överstiger 240 
V vid en jordslutning som kopplas ifrån inom 2 sekunder. Markpotentialen kan 
i ett direktjordat system anses vara utjämnad om de förekommande 
spänningarna inte överstiger 600 V inom ett driftrum eller i dess omgivning. 
Spänningarna kan fastställas som produkten av en resistans om 3 000 ohm 
och den ström som vid en jordslutning flyter genom resistansen. 
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Bilaga 2, Simuleringar 
 
Högohmigt fel: 
 
Figur 7: Överst uppkoppling, under U0 och I0  
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Lågohmigt fel: 
 
Figur 8: Överst uppkoppling, uder U0 och I0  
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Bakvänt fel: 
 
Figur 9: Överst uppkoppling, under U0 och I0  
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Bilaga 3, Provplan 
Detta är en teknisk text för de inblandade vid proverna och behöver inte förstås. De vesentliga 
delarna förklaras i rapporten. 
 
Prov som ska utföras: 
 
Provning av felindikatorer friledning vid högohmigt fel. (Fram- och backriktning) 
Mätning av jordfelström med strömtång mot jordtag i samband med fel. 
Provning av nollpunktspänning (förändringar) vid högohmigt fel 
Test mot sprucken isolator 
Bakvända jordfel, I0 / U0 och vinkel 
Provning av intermittenta jordfel. (Skadad kabel) 
 
Utförande av prov. 
 
Förberedelser: 
Störningsskrivare inkopplad i M7 
Jordtag ordnas i anslutning till felstället. L17121 
Felindikatorer monteras före och efter felstället. 
Reläskydd VAMP 255 monteras i M7 på utgående ledning L17 Styvinge 
Reläskyddet ställs in. 
Uppställning av transforma tor och motstånd, på släpvagn. 
Uppställning av avstängning, staket finns hos Cramo. 
GEVEA frånskiljare monteras i L17121 med slackar från linje. 
Sprucken isolator monteras på vinkel under frånskiljare, vinkeln ansluts till jordtag. 
AJ-anslutning monteras på trafo och motstånd. 
AJ med långa ledningar används för anslutning mellan GEVEA och apparater. 
 
Högohmiga jordfelsprov: 
Högohmigt motstånd monteras mellan GEVEA och jordtag. 
Strömtänger anbringas på jordtag i stolpar L17101, L17121 och L17-01F. 
 
Lågohmiga jordfelsprov: 
Lågohmigt motstånd monteras mellan GEVEA och jordtag. 
Strömtänger anbringas på jordtag i stolpar L17101, L17121 och L17-01F. 
 
Bakväntjordfel: 
Transformator ansluts tvåfasigt mot GEVEA och en fas läggs på mark (simulera nedfallen 
ledning). 
 
Test mot sprucken isolator. 
En slack najas på isolator. 
 
Intermittenta jordfelsprov: 
En jordkabel (enledar-PEX) skadas och läggs i fuktig mark. Kabeln ansluts mot GEVEA. 
 
 


