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Sammanfattning 
Det ställs höga krav på att elleveransen i Sverige skall vara kontinuerlig och av hög kvalité. 

Asymmetri i elnät på grund av elektriska och magnetiska fält mellan faserna kan leda till att 

nollpunktspänningen i nätet blir hög. Detta examensarbete undersöker huruvida 

otransponerade ledningar påverkar asymmetrin, och därmed nollpunktspänningen i nätet. 

Transponering innebär att faserna i en kraftledning byter plats med varandra så att de ligger 

lika lång sträcka i varje position. En fallstudie på Härjeåns Nät har utförts med fokus på detta. 

Härjeåns Nät har problem med hög nollpunktspänning i delar av sitt regionnät. Med hjälp av 

ett modelleringsprogram som tillhandahålls av Sweco utförs beräkningar av vad den 

teoretiska nollpunktspänningen i ett otransponerat nät bör bli. En litteraturstudie har även 

gjorts för att ta reda på om andra författare anser att transponering är nödvändigt eller inte. 

Både resultaten av litteraturstudien och de beräknade resultaten pekar åt samma håll. 

Resultaten visar att den höga nollpunktspänningen mest troligt inte beror på otransponerade 

elledningar men en slutsats är trots detta att transponeringar bör utföras vid ny- eller 

ombyggnad av större ledningar.     

 

Summary  
There are high demands on the supply of electricity in Sweden. The supply shall be 

continuous and of high quality. Asymmetry of power grids due to electric and magnetic fields 

between the phases may cause high neutral-point displacement voltage. This bachelor degree 

work investigates whether untransposed transmission lines affect the asymmetry, and thus the 

neutral-point displacement voltage in the network. Transposing of a transmission line means 

that the phases of the line change places so that they occupy the same distance in each 

position. A case study on Härjeåns Nät has been conducted focusing on this. Härjeåns Nät has 

problems with high neutral-point displacement voltage in parts of their sub transmission 

network. With the help of a modeling program provided by Sweco, calculations have been 

performed of what the theoretical neutral-point displacement voltage in an untransposed 

network should be. A literature study has also been carried out to find out if other authors 

consider that transposition is necessary or not. Both the results of the literature study and the 

calculated results points in the same direction. The results show that the high neutral-point 

displacement voltage is most likely not due to untransposed power lines, but one conclusion 

is, nevertheless, that transpositions should be carried out when building a new transmission 

line or reconstructing an old one.    
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Förord  
 

Detta examensarbete är den avslutande delen i min högskoleingenjörsutbildning vid 

Högskolan i Gävle. Arbetet har genomförts i sammarbete med Härjeåns Nät AB och på 

akademin för teknik och miljö och avdelningen bygg-, energi-, och miljöteknik på Högskolan 

i Gävle (HiG). Arbetet omfattar 15 högskolepoäng vilket motsvarar 10 veckors heltidsstudier. 

Under dessa veckor har jag fått värdefull handledning från högskolan och Härjeåns. Jag vill 

rikta ett särskilt tack till:  

 

Björn Groth, handledare på Härjeåns Nät AB som har svarat på frågor och hjälpt till med att 

samla in data och information om systemet som behandlas i arbetet.  

 

Niclas Björsell, handledare på Högskolan i Gävle, för vägledning genom projektets gång, inte 

minst med själva rapporten. 

 

Gustav Holmquist, från Sweco Energuide AB, för hjälp med beräkning och allmän 

information angående problemet som analyseras i arbetet.  

 

Tack!  

 

Mattias Härjebäck  

 

Sveg, Maj 2015 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
När myndigheter ställer allt större krav på avbrottsfri elleverans blir det allt viktigare för 

nätägare att säkerställa att elnäten ges den bästa möjligheten att tillgodose elkunderna med en 

kontinuerlig elleverans. Regionnäten i den svenska landsbygden består till största del utav 

luftledningar. Elnäten måste täcka stora områden vilket medför långa ledningssträckor. Långa 

luftledningar och höga spänningar är alltså en förutsättning för att elöverföringen skall 

fungera men det är också två faktorer som kan påverka systemegenskaperna negativt om 

ledningarna inte är konstruerade på bästa sätt. Asymmetri hos fasspänningen uppstår då 

faserna hos en ledning löper parallellt i samma position utefter ledningens hela längd, 

elektriska och magnetiska fält mellan faserna är en av orsakerna till att asymmetri uppstår. 

Till exempel så påverkas mittenfasen av de två yttre fasernas elektriska och magnetiska fält. 

Mittenfasen ligger hela tiden nära två andra faser medan ytterfaserna bara har en ”granne”. 

Detta kan leda till att mittenfasen får en annan spänning än de andra två. Genom att låta 

faserna byta plats så att varje fas upptar alla tre möjliga positioner lika lång sträcka kan detta 

problem motverkas, detta kallas transponering eller skruvning, Figur 1 visar hur faserna byter 

plats tre gånger för att fullständig transponering skall uppnås, när faserna har bytt plats tre 

gånger har en transponeringscykel utförts. Om en ledning är fullständigt transponerad ska den 

i teorin vara helt symmetrisk spänningsmässigt om man bortser från andra faktorer såsom 

snedbelastning. Det finns inte mycket skrivet om just transponering men i 

starkströmsföreskrifterna från 1954 står det att avståndet mellan två skruvningsställen inte får 

överstiga 6 km och att skruvning ska utföras om spänningen överstiger 15 kV, längden 

överstiger 10 km för horisontellt placerade ledare eller 20 km för triangelprofil. Figur 2 är en 

bild på en ”skruv” på en utav de aktuella ledningarna som behandlas i detta examensarbete. 

Idag ifrågasätts ofta behovet av transponeringar och det utförs sällan [1]. Genom att 

transponera en elledning blir kapacitansen och induktansen i varje fas lika stora, vilket är 

önskvärt med avseende på symmetrin.  

 En fallstudie på regionnätet hos Härjeåns Nät AB genomförs för att undersöka 

systemegenskaperna på deras nät. Regionnätet som analyseras består till mer än 99 % av 

luftledningar och är 36 mil långt. Ett problem som identifierats är att hög nollpunktsspänning 

råder i nätet under vissa perioder, särskilt vid blött väderlag. Nollpunktspänningen är den 

spänning som uppstår vid transformatorns nollpunkt. Detta problem har orsakat avbrott vid 

något tillfälle och det är viktigt för Härjeåns och kunderna som drabbas att problemet 

åtgärdas, mer om detta i kapitel 4. Nollpunktsspänningen påverkas av symmetrin och det är 

därför av intresse att undersöka detta djupare.   

 
                              Figur 1. En illustration av en fullständigt transponerad elledning sedd uppifrån. 



Mattias Härjebäck  

Högskolan i Gävle  2015-05-27 

Energisystemingenjörsprogrammet 2012   

 

 

5 

 

 
Figur 2. Skruv på en 40 kV-ledning nordväst om Sveg. Faserna byter plats med varandra 

1.2 Härjeåns   
Härjeåns är en koncern med ett antal bolag där Härjeåns Kraft är moderbolaget. 2014 

producerade Härjeåns kraft 91 GWh i sammanlagt nio vattenkraftverk. I övrigt är det 

Härjeåns Nät, Härjeåns Energi och Fyrfasen Energi som ingår i koncernen.  

 

Härjeåns Nät ansvarar för eldistributionen och är alltså koncernens nätbolag. Nätet sträcker 

sig över kommunerna Härjedalen, Ånge, Bräcke och Ragunda och antalet elkunder är 27000. 

IT-kommunikationen i Härjedalen är det också Härjeåns nät som tillhandahåller. Detta 

examensarbete görs på Härjeåns Nät (nedan benämnt Härjeåns).  

 

Härjeåns Energi är ett nytt bolag sen juli 2014 som ansvarar för en torvfabrik i Sveg som 

producerar briketter och pellets av sågspån och torv. Det finns även planer på att bygga ett 

kraftvärmeverk vid torvfabriken i Sveg.   

 

Fyrfasen Energi står för elhandeln i koncernen och säljer el och tjänster till privatpersoner och 

företag i hela landet. Elen som säljs kommer från miljövänliga källor, främst vattenkraft [2].   

 

 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med arbetet har varit att undersöka hur vissa egenskaper i nätet påverkas av att nätet är 

helt otransponerat kontra fullständigt transponerat. Resultatet av arbetet ska visa hur 

spänningsasymmetrin påverkas av hur ledningarna är konfigurerade.  

 

 



Mattias Härjebäck  

Högskolan i Gävle  2015-05-27 

Energisystemingenjörsprogrammet 2012   

 

 

6 

 

1.4 Avgränsning 
För att arbetet skall hålla sig inom den tänkta tidsramen görs vissa avgränsningar. Härjeåns 

har ett stort nätområde och därför begränsas arbetet till regionnätet, särskilt i västra 

Härjedalen där problemen med asymmetri är som störst. Inget nät med en lägre spänning tas 

således med i rapporten. Asymmetri som uppstår på grund av obalanserade laster eller andra 

orsaker än ledningarnas fysiska egenskaper bortses också ifrån. I dagsläget finns det ett antal 

”skruvar” i nätet men dessa är inte fullständigt dokumenterade och flera har plockats bort då 

olika arbeten har utförts på nätet. I arbetet undersöks därför endast skillnaden mellan helt 

otransponerat nät och fullständigt transponerat nät. Eftersom det aktuella regionnätet består av 

mindre än 1 % markkabel så försummas den sträckan.  

2. Teori 
I följande kapitel presenteras teori som ligger till grund för examensarbetet och dess resultat. 

 

2.1 Nättyper 
Det svenska kraftnätet består av ett stamnät, regionnät och lokalnät. Även kallat 

transmissionsnät, subtransmissionsnät och distributionsnät. De olika typerna delas in efter 

nätspänningen men det finns inga exakta gränser, utan det är endast ganska grova intervall 

och vad nätet används till som bestämmer vilken typ det är.  

 

Stamnätet i Sverige ägs framförallt av Svenska kraftnät AB och har spänningar på 220 och 

400 kV. Spänningsnivån kallas extrahög spänning [3].  

 

Nivån under stamnätet kallas för regionnät eller subtransmissionsnät och har spänningen 40-

130 kV. Regionnätet ägs oftast av distributionsföretagen. Spänningsnivån kallas högspänning 

[3]. 

 

Den lägsta nivån spänningsmässigt är lokalnätet och det sträcker sig från 0,4-20 kV. Den 

spänning som understiger 1 kV kallas lågspänning och den från 1-20 kV mellanspänning. 

Även dessa nät ägs framförallt av distributionsföretagen [3]. 

 

I detta examensarbete kommer endast regionnätet att inkluderas. 

 

2.2 Ledare 
 

Typ av ledare som används för strömöverföring varierar. Luftledning är samlingsnamnet för 

de olika typerna som är: friledning, hängkabelledning och hängspiralkabelledning [3] [4]. 

 

Till friledningar används normalt blanka ledare, isolering eller beläggning saknas således men 

för att få en säkrare drift kan ledarna även vara belagda med en slags plast. Friledningar består 

av stolpar eller andra stöd och uppspända ledare som hänger med ett visst avstånd från 

varandra. Reglar, krokar och isolatorer är andra tillbehör som hör till friledningar och andra 

luftledningar [3] [4]. Ledningarna kan vara uppförda i så kallad triangelprofil vilket innebär 

att ledarna bildar en triangel om de betraktas i genomskärning, detta medför att fasavstånden 

blir mer lika mellan de tre faserna. Då ledarna är horisontellt placerade, vilket de till största 
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del är i Härjeåns nät, skiljer sig fasavståndet mellan ytterfaserna och mellan ytterfas och 

mittenfas. Ur symmetrisynpunkt är det bättre om ledarna är uppförda i triangelprofil.   

 

Hängkabelledningen är en luftledning som består av isolerade ledare i ett gemensamt hölje, 

dessa kan uppföras med eller utan bärlina [3] [4]. 

 

Skillnaden mellan hängkabelledning och hängspiralkabelledning är att den senare är isolerade 

ledare utan gemensamt hölje [3] [4]. 

 

Regionnätet som analyseras i detta arbete består endast av friledning varav 94 % är obelagd 

och 6 % belagd. Fasavståndet har en viss betydelse för vissa egenskaper, fasavståndet för en 

obelagd friledning, med den spänningsnivå som behandlas, är 1,35 m samt 0,65 m för en 

belagd ledning.  

 

2.2 Elektriska egenskaper 

2.2.1 Resistans  

En ledares elektriska motstånd beror på materialets resistivitet 𝜌 (Ωmm2/m), tvärsnittsarean A 

(mm2) och längden l (m). Ekvation 1 används för att beräkna resistans hos en ledare [5] [6]                                                                                                                                                                  
  

𝑅 =
𝜌∗𝑙

𝐴
     (Ω).                    (1) 

2.2.2 Impedans 

Impedans (Z) kan ses som ett motstånd för växelspänning och det skrivs oftast i komplex form 

där resistansen R motsvarar realdelen och reaktansen X motsvarar den imaginära delen. 

Enheten för impedans är Ohm (Ω) och den skrivs enligt   

                                                 

                     𝑍 = 𝑅 + 𝑗𝑋     (Ω).                  (2) 

 

Reaktansen har antingen en induktiv eller kapacitiv karaktär och de ger en positiv respektive 

negativ fasvridning. Är reaktansen av induktiv karaktär ger det en positiv fasvridning men om 

den är av kapacitiv karaktär ger det en negativ fasvridning. För att undvika fasvridning ska 

helst induktansen och kapacitansen ta ut varandra [6]. 

 

För detta arbete är det nödvändigt att använda ömsimpedans samt självimpedans för 

kraftledningar. Dessa två kan beräknas med modifierade Carsons-ekvationer [7] [8]. Figur 3 

visar en ledningsmodell där dessa impedanser förtydligas. 
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Självimpedans är en impedans i en specifik fas, alltså en enskild ledares impedans. Denna kan 

beräknas med Carsons 

 

                𝑍𝑖𝑖 = 𝑟𝑖 + 0,05919 (
𝑓

60
) + 𝑗0,07537 (

𝑓

60
) [ln (

1

𝐺𝑀𝑅𝑖
)+6,74580]     (Ω/km),         (3) 

 

där 

ri = resistansen hos ledaren, (Ω) 

f = frekvens, (Hz) 

GMRi = geometriska medelradien hos ledaren = radie*0,7788, (m). 

 

Ömsimpedansen, impedansen mellan två faser i en friledning beräknas också med Carsons 

modifierade ekvation 

 

            𝑍𝑖𝑗 = 𝑟𝑖 + 0,05919 (
𝑓

60
) + 𝑗0,07537 (

𝑓

60
) [ln (

1

𝑑𝑖𝑗
)+6,74580]     (Ω/km),               (4)       

 

  där 

dij=avståndet mellan faserna, (m). 

  

2.2.3 Induktans 

En mycket viktig parameter i kraftledningssammanhang är induktansen (L) som mäts i Henry, 

H. Den påverkar ledningsegenskaper såsom överföringsförmåga och spänningsfall, men också 

indirekt förluster. För att räkna ut en lednings induktans används ekvation 3, dock krävs det 

att kraftledningen är skruvad för att ekvationen ska gälla [5].  

                                                     

𝐿 = 2 ∗ 10−4(ln
𝑎

𝑑/2
+

1

4𝑛
)     (H/km, fas) ,                                 (5) 

 

där 

a= √𝑎12 ∗ 𝑎23 ∗ 𝑎13
3

 , (m) det geometriska medelavståndet enligt figur 4  

d= ledarnas diameter, (m) 

n=antal ledare per fas. 

Figur 3. En ledningsmodell som visar 
självimpedans samt ömsimpedans i en 
kraftledning. 
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2.3 Trefas växelspänning symmetrisk  
Spänningarna i ett symmetriskt trefassystem är fasförskjutna 120° i förhållande till varandra 

och amplituden och frekvensen av spänningarna är lika. Spänningen mellan två faser kallas 

huvudspänning och spänningen mellan en fas och jord benämns fasspänning. 

Huvudspänningen är √3 gånger större än fasspänningen, till exempel så har ett system med 

huvudspänning 400 V en fasspänning på 230 V [5]. När ett system sägs ha spänningen 40 kV 

så är det oftast huvudspänningen som syftas på, så även i denna rapport. 

 

2.4 Systemjordning  
Det finns två olika typer av jordning, skyddsjordning och systemjordning. Skyddsjordning 

innebär att en icke spänningsförande men ledande del i ett system jordas för att undvika bland 

annat personskador på grund av elchock. Skyddsjordning behandlas inte i denna rapport. När 

en nollpunkt i ett system jordas kallas det för systemjordning. Denna nollpunkt kan vara 

antingen direktjordad eller icke direktjordad [10]. 

 

Ett direktjordat system används främst i lågspänningsnät och vid spänningar över 100 kV och 

ett icke direktjordat vid spänningar upp till 82 kV. När ett system inte är direktjordat är dess 

nollpunkt jordad över en högohmig impedans. Detta kan vara en resistor (motståndsjordning), 

spänningstransformator (isolerad neutralpunkt) eller en resistor parallellkopplad med en 

reaktor (nollpunktsreaktor) [11].  

 

Systemet som analyseras i detta arbete har en så kallad nollpunktsreaktor.  

 

Nollpunktsreaktorn eller petersenspolen som den också kallas har till uppgift att kompensera 

bort de kapacitiva strömmarna som uppkommer i nätet. Petersenspolen genererar en induktiv 
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kompenseringsström som skall vara lika stor som den kapacitiva ström som generats i nätet 

[9]. Figur 7 är ett schema över hur jordning med nollpunktsreaktor vid en transformator kan 

se ut.  

 

 
Figur 7. Systemjordning med nollpunktsreaktor. Transformatorns nollpunkt är jordad via en spole som är parallellkopplat 

med ett motstånd. 
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3. Litteraturstudie 
 

3.1 Sammanfattning 
I databaserna IEEE Xplore och Taylor & Francis har ett antal vetenskapliga artiklar studerats 

som behandlar asymmetri i elledningar till följd av att ledningarna inte är fullständigt 

transponerade. Detta gjordes för att ta reda på vad olika författare har skrivit om ämnet. En av 

de frågor som behandlats i denna studie är om någon författare i sina undersökningar funnit 

att det finns nackdelar med att transponera elledningar. I ett antal artiklar hittades några 

nackdelar med transponeringar men även vad som händer om transponeringar helt utelämnas. 

En slutsats som dras är att författarna är överens om att transponering sällan behövs, så länge 

det inte är ovanligt långa ledningar eller höga laster. Flera av författarna nämner även att 

ofullständigt transponerade ledningar orsakar vissa oönskade effekter.  

 

3.2 Inledning 
Denna litteraturstudie utförs för att få mer kunskap om vad som har skrivits inom asymmetri-

problematiken i kraftnät tidigare. Många kraftnätsägare idag ifrågasätter lönsamheten av att 

transponera elledningar för att få bättre symmetri och väljer därför att inte göra det, med 

förluster som följd [1] [12]. En författare som är framstående inom ämnet är Eric T.B. Gross 

som har skrivit ett flertal artiklar om transponering och även om det är länge sedan (1950-tal) 

så refereras det till hans arbeten flitigt i nyare artiklar. För att tillgodose syftet med denna 

studie undersöks några frågor. Frågeställningarna är:  

 

 Behövs transponering? 

 Vilka är nackdelarna med att transponera elledningar?  

 Vilka problem uppstår på grund av ofullständigt transponerade ledningar?  

3.3 Metod 
För att leta artiklar till litteraturstudien har främst IEEE Xplore digital library använts, men 

även Taylor & Francis online. Eftersom studien handlar om elkraft passar det sig bra eftersom 

det finns många journaler på dessa hemsidor som handlar om just elöverföring. Sökord som 

har använts för att hitta vetenskapliga artiklar i ämnet är:  

 

 Transposition 

 Unbalance 

 three-phase 

 transmission line 

 untransposed 

 non-transposed 

 High voltage 

 power quality 
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3.4 Resultat 

3.4.1 Behövs transponering?  

Eftersom behovet av transponeringar av elledningar ofta bortses av nätägare idag så ställs 

frågan om transponering behövs. [13] Skriver i deras artikel att transponering behövs vid 

långa ledningssträckor. [12] är dock inte lika tydliga i sin artikel där de menar att 

anledningarna att transponera minskar kraftigt i och med mer utvecklad teknik inom 

kraftområdet, men även inom kommunikationssystemen som också kan påverkas av 

asymmetri. Exceptionellt långa ledningar eller ledningar med mycket hög last behöver 

transponeras även då de är arrangerade på ett sätt så att fasavstånden mellan alla tre faser är 

lika långa, i övriga fall behövs normalt ingen transponering då faserna är arrangerade på detta 

sätt [1]. Omkring 1950-talet byggdes många luftledningar utan att transponeringar utfördes i 

enskilda linjesektioner och enligt [14] är det sällan nödvändigt att transponera kraftledningar. 

3.4.2 Vilka är nackdelarna med att transponera elledningar?  

En nackdel är att det kan vara kostsamt att byta ut ledningstorn, [1] anger att ett 

kraftledningstorn som används för att transponera kostar 1,5 Mkr (175000$) mer än ett vanligt 

torn och även att det finns en oro hos nätägaren över en mer komplex konstruktion som kan 

påverka tillförlitligheten i systemet. Att en mer komplex tornkonstruktion skulle innebära en 

större osäkerhet gällande pålitligheten i nätet verkar stämma då 25 % av alla störningar och 

fel på luftledningar hör ihop med transponeringstorn [15]. Även [12] menar att 25 % av 

störningar som identifieras i nätet har en direkt koppling till transponeringstorn.  

3.4.3 Vilka problem uppstår på grund av ofullständigt transponerade 
ledningar? 

[16] hävdar att obalans till följd av asymmetrisk positionering av luftledningar är ett problem 

som leder till att minus- och plusföljdsspänningar och strömmar genereras och att dessa kan 

ha en tillräckligt negativ effekt för att en transponering av ledningen skall krävas. [16] skriver 

också att “Generators, motors, shunt reactors, and also relay performances may be affected by 

these negative- and –zero-sequence values.” och syftar alltså på olika apparater som kan 

påverkas av dessa oönskade strömmar och spänningar. Att obalanserade strömmar som en 

effekt av otillräckligt transponerade ledningar leder till ökade ledningsförluster, minskad 

effektivitet och ökade driftkostnader fastslår även [1]. 
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4. Systembeskrivning 
Regionnätet hos Härjeåns har huvudspänningen 45 kV och är totalt 52 mil långt men den del 

som analyserats i detta arbete är 36 mil lång och nätet är fördelat på ett antal olika linjer. Hela 

den delen av nätet som var av intresse att undersöka finns uppritat på kartan i figur 8. I 

appendix A finns tabeller med sammanställd ledningsdata. 

 

4.1 Långå kraftverk 
Strax utanför Långå ligger Långå kraftverk som är en viktig inmatningspunkt i Härjeåns nät. 

Hit kommer en 220 kV-ledning som först transformeras ner till 18 kV och sedan upp till 45 

kV. Det finns två transformatorer och skenor (45 kV), men dessa skenor är oftast 

ihopkopplade. Från 45 kV-skenorna utgår 5 stycken linjer som matar stora delar av 

Härjedalen med ström. Här finns även nollpunktsreaktorn som skall kompensera den 

kapacitiva strömmen i nätet. Nollpunktspänningsskyddet, NUS är inställt på att lösa ut när 

nollpunktspänningen överstiger 5100 volt.  

 

4.2 Problembeskrivning  
Vid ett tillfälle ökade nollpunktspänningen vid Långå kraftverk drastiskt, i tabell 1 framgår 

det att den steg så högt som 2121 V i Långå innan en del av det matade nätet kopplades om så 

att det matades från Sveg istället för Långå. Det var ca 8 mil ledning som kopplades om enligt 

figur 8, de 8 milen är gulmarkerade i figuren (vid Linsell är frånskiljaren normalt öppen och 

vid Hede normalt stängd). Detta skedde ungefär klockan 19 och i tabell 1 syns det att 

nollpunktspänningen genast sjönk i Hede och Långå men steg i Sveg. I och med olika typer av 

systemjordning i de två näten är de inte direkt jämförbara men det ger i alla fall en indikation 

om att de 8 milen ledning har en relativt stor inverkan på nollpunktspänningen. Att 

nollpunktspänningen skenar på detta vis är inget som asymmetrin i nätet orsakar, däremot kan 

asymmetrin vara orsaken till att nollpunktspänningen generellt ligger högt och då klarar inte 

systemet ytterligare stigningar likt de som beskrivs ovan.  
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Tabell 1 visar bland annat nollpunktspänningen vid Långå och Hede den 24/11-2014. Långå betecknas ”LÅÅ NX 40 U0”, 
Hede betecknas ”HDE L54 U0” i tabellen 
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Figur 8. Hela det aktuella 45 kV-nätet visas i figuren.  

5.1 Datainsamling  
För att beräkningar på de aktuella ledningarna skulle kunna utföras samlades olika 

ledningsdata in. Härjeåns använder programmet Tekla NIS Energy där nätet finns uppritat och 

data som ledningslängder, ledningstyper, resistans och reaktans finns tillgängliga. När data 

samlats in från Tekla NIS Energy ställdes den upp i Excel för att få en bra överblick av vad 

nätet består av för typer av ledningar och hur långa de är. I  

Appendix A finns tabeller med ledningsdata för de berörda ledningarna.  

 

5.2 Modellering 
På grund av de många, långa och avancerade beräkningarna lades hela regionnätet in som en 

modell i ett program, som kördes och tillhandahölls av Sweco Energuide AB i Göteborg 

(benämns nedan Sweco), och nollpunktspänningen beräknades med hjälp av programmet. 

Nätet matades in som om det vore helt otransponerat för att få en bild av hur stor inverkan 

transponering av ledningarna har på just nollpunktspänningen. Belastningen som användes i 

modellen var inställd på max, vilket är ca 600 A för hela det aktuella nätet.   

  



Mattias Härjebäck  

Högskolan i Gävle  2015-05-27 

Energisystemingenjörsprogrammet 2012   

 

 

16 

 

 

5. Resultat 
Enligt beräkningarna som Sweco har genomfört så blev nollpunktspänningen, på grund av 

otransponerat nät, vid Långå kraftverk cirka 108 V och fasförskjutningen blev -26,5°. De två 

45 kV-skenorna som finns i Långå kraftverk benämns A och B i följande resultat. I tabell 2 

finns data för de tre faserna samt nollpunkten vid skena A. I tabell 3 finns samma data för 

skena B. Dessa två skenor var vid beräkningarna ihopkopplade. I Appendix A, figur 9 finns 

en del utav kretsschemat som modelleringen gav.  

 
                  Tabell 2. Data för skena A vid Långå kraftverk vid otransponerat nät. 

Långå kraftverk A  

Fas Fasspänning (V) Fasförskjutning 

A: 25532 -7° 

B: 25340 -126° 

C: 25368 113° 

Nollpunkt: 107,5 -26,5° 

 

 
                 Tabell 3. Spänningar och fasförskjutningar vid skena B. 

Långå kraftverk B  

Fas Fasspänning (V) Fasförskjutning 

A: 25486 -7° 

B: 25294 -126° 

C: 25320 113° 

Nollpunkt: 108,5 -27,1° 

 

Dessa värden kan jämföras med de uppmätta värden som presenteras i tabell 1. Där uppgick 

nollpunktspänningen till 2121 V innan åtgärd sattes in. Skillnaden på dessa beräkningsresultat 

och det uppmätta är mer än 2000 V.   

 

Modelleringen visar även att längre ut i nätet blev nollpunktspänningen betydligt högre. Till 

exempel vid Kvarnströmmen så blir nollpunktspänningen 505,5 V. Tabell 4 visar 

spänningarna och fasförskjutningarna vid Kvarnströmmen.  

 
                 Tabell 4. Data för Kvarnströmmen. 

Kvarnströmmen  

Fas Fasspänning Fasförskjutning 

A:  23410 -11° 

B:  23970 -132° 

C: 24719 109° 

Nollpunkt: 505,5 136,4° 
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6. Diskussion och slutsats  
Att transponeringar skulle vara nödvändiga finns det lite olika syn på. Sammanfattningsvis 

kan det sägas att flera författare menar att det är sällan transponering av ledningar krävs. Är 

ledningarna väldigt långa och har hög belastning ökar behovet av att en åtgärd i form av 

transponering eller liknande utförs. För att kunna säga om transponering är nödvändig eller 

inte beror på vilken ledningstyp som har analyserats. [12] påstår att anledningarna till 

transponering har minskat kraftigt i och med utvecklad teknik på både kommunikationssidan 

och kraftsidan. Här är det viktigt att notera att artikeln är från år 1951 och vad som var 

modernt (utvecklat) då skiljer sig troligen mycket från idag. Dock bör utvecklingen av 

kommunikationssystem och kraftsystem sedan dess inte gjort att systemen blivit mer känsliga 

för störningar på grund av asymmetri och därför kan slutsatsen dras att anledningarna till att 

transponera även borde ha minskat ytterligare. 

 

Om det inte hade funnits några nackdelar med att transponera elledningar hade det troligen 

gjorts i större utsträckning än idag och diskussionen kring ämnet hade varit av mindre 

betydelse. Nackdelar med transponering gör att många nätägare ifrågasätter behovet av 

transponering. Flera författare tar upp kostnaden som en nackdel. Typen av ledning påverkar 

kostnaden av transponering och det bör beaktas då jämförelser mellan olika artiklar utförs. 

Många artiklar behandlar väldigt stora kraftledningar, cirka 130-500 kV och många av dessa 

ledningar har dubbla eller tre ledare per fas. I mitt examensarbete har jag dock undersökt en 

mindre ledning på 45 kV, med en ledare per fas, men mycket utav informationen i dessa 

artiklar kan även appliceras på denna typ av ledning. [1] behandlar en stor kraftledning med 

väldigt hög spänning och ledningstornen i den typen av ledning är av stål och därav den höga 

kostnaden för ett transponeringstorn. En mindre ledning med trästolpar kostar mycket mindre 

att transponera men samtidigt är effekterna av ofullständigt transponerade ledningar mindre i 

dessa mindre ledningstyper och därför kanske det ändå inte är lönsamt att transponera.  

 

Författarna i litteraturstudien är överens om effekterna av ofullständigt transponerade 

ledningar. Det leder till att minus- och plusföljdsspänningar samt minus- och 

plusföljdströmmar genereras som både minskar effektiviteten av elöverföringen och kan 

skada apparater som är anslutna till nätet. De här negativa effekterna som orsakas av 

asymmetrin till följd av ofullständigt transponerade ledningar gäller oavsett hur stora 

ledningarna är även om storleken på de oönskade spänningarna och strömmarna varierar.  

 

Angående litteraturstudieresultatet så finner jag väldigt få artiklar som behandlar 

transponering av mindre ledningar så som jag gjort i mitt exjobb.  

 

Rent teoretiskt skall ett fullständigt transponerat nät vara helt symmetriskt och 

nollpunktspänningen skall bli noll. Därför utförs inga beräkningar med transponerade 

ledningar. Resultatet som visas i kapitel 6 är således skillnaden mellan transponerat och inte 

transponerat nät, om ingen hänsyn tas till andra faktorer.  

Resultaten som modelleringsberäkningarna visar tyder på att avsaknad av transponering 

sannolikt inte är huvudorsaken till den höga nollpunktspänningen. Spänningen uppgår enligt 

modelleringen endast till ca 108 V. Den asymmetri som råder på grund av otransponerade 

ledningar har ensam inte en särskild stor inverkan på nollpunktspänningen men i kombination 

med andra faktorer som påverkar detta kan det vara av betydelse. Vid ny- eller ombyggnad av 
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en ledning anser jag därför ändå att transponering bör utföras om det inte medför några större 

extrakostnader, vilket det inte bör göra för denna typ av ledningar.  

 

Eftersom problemet har uppstått i och med fuktigt väderlag är det nära till hands att misstänka 

shuntkonduktansen (se kapitel 2.2.6) eftersom denna i hög grad är beroende av fuktighet, 

salthalter och föroreningar i luften.  

 

I tabell 4 i resultatkapitlet framgår det att nollpunktspänningen uppgår till 505,5 V på en plats 

längre ut i nätet. Detta beror troligen på att de asymmetriska impedanserna har större inverkan 

där. Det här behandlas inte i detta arbete men jag har valt att nämna det på grund av att detta 

värde stack ut ur mängden.   

 

7. Rekommendationer till fortsatt arbete 
Eftersom asymmetri till följd av otransponerade ledningar inte tycks vara huvudproblemet till 

den höga nollpunktspänningen så bör det finnas ytterligare faktorer att undersöka för att lösa 

problemet. Vid framtida besiktningar av nätet hos Härjeåns så bör befintliga skruvar på 

ledningarna dokumenteras då denna dokumentation är bristfällig eller saknas helt i dagsläget, 

detta skulle vara bra om fortsatta utredningar inom detta område skulle utföras i framtiden. 

Det skulle även vara intressant att undersöka nollpunktspänningen längre ut i nätet mer 

noggrant som enligt resultatet i kapitel 6 (tabell 4) är särskilt hög vid just Kvarnströmmen.   
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Appendix A 
I detta kapitel presenteras tabeller och figurer med data som samlats in för att Sweco skulle ha 

underlag för beräkningarna som genomförts.  

 

Tabell 5 innehåller ledningsdata som hämtats in från Tekla NIS Energy. Nätet är uppdelat i 

olika linjer som framgår av andra kolumnen i tabellen, övriga data är ledningstyp, 

ledningsarea, ledningslängd samt avståndet mellan faserna. 

 
Tabell 5. Ledningsdata. Grönt fält motsvarar Svegsnätet. Orangea fältet visar Västra Härjedalen 

Sträcka Linje Ledare Area (mm2)  Längd (km)  Fasavstånd (m) 

SvegsKS-byaforsen  L42 FeAl_234 234 13,6 1,35 

Ulvkälla-Storåströmmen L48 FeAl_234 234 38,8 1,35 

Ulvkälla-Storåströmmen L48 FeAl_157 157 2,6 1,35 

SvegsKS-Ulvkälla L40 FeAl_593 593 5,2 1,35 

SvegsKS- HMAB L43 Al59_234 234 3,2 1,35 

Kvarnforsen- Ulvkälla L41 FeAl_99 99 12 1,35 

Sveg-Glissjöberg L41 FeAl_157 157 19,8 1,35 

Glissjöberg-Linsell L41 FeAl_99 99 10,5 1,35 

Linsell-Lofsdalen  L54 FeAl_157 157 35,3 1,35 

Dravagen-Lofsån L54 Al59_157 157 7,3 1,35 

Lofsdalen-Hede L54 Al59_234 234 38,7 1,35 

Hede-Vemdalen L444 FeAl_234 234 20,4 1,35 

Vemdalen-Björnbacka L444 Al59_234 234 8,7 1,35 

Björnbacka-Rodovålen L444 BLL_241 241 10,7 0,65 

Avgr. Halvfari- Långå L46 FeAl_99 99 8,2 1,35 

Avgr. Halvfari- Långå L46 FeAl_234 234 1,2 1,35 

Hede-Avgr.Halvfari L46 FeAl_234 234 2,1 1,35 

Hede-Avgr.Halvfari L46 BLL_241 241 1,5 0,65 

Hede-Avgr.Halvfari L46 AXCE_3x1x300 300 0,5 0 

Långå-Avgr. Långå 
Kraftverk L46 FeAl_99 99 9,8 1,35 

Hede-Avgr.Halvfari L46 AlMgSi_241 241 0,4 1,35 

Avgr. Halvfari- Halvfari L46 FeAl_157 157 1,9 1,35 

Halvfari-Långå Kraftverk L44 FeAl_329 329 21 1,35 

Avgr. Långåvålen L44 AlMgSi_241 241 0,5 1,35 

Avgr. Långå Kraftverk- 
Långå Kraftverk L47 FeAl_234 234 2,8 1,35 

Avgr. Långå Kraftverk- 
Rörhån L47 FeAl_157 157 9,7 1,35 

Rörhån-Tännäs L47 FeAl_157 157 15,5 1,35 

Tännäs-Hållan L47 FeAl_157 157 23,2 1,35 

Långå Kraftverk-Funnån L49 AlMGSi_241 241 29,5 1,35 
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För att få en tydligare bild så har data sammanställts per linje, i tabell 6 presenteras data från 

västra Härjedalen (Långå), området som undersökts i examensarbetet. I tabell 6 framgår 

längden ledning på varje linje, uppdelat på belagd och obelagd sträcka. Ledningarnas 

självimpedans presenteras, alltså själva ledningens impedans. Ömsimpedans visas också, både 

mellan ytterfaserna (2,7 m respektive 1,3 m) samt närliggande faser (1,35 m respektive 0,65 

m). Skillnaden i fasavstånd beror på om ledningen är belagd eller inte, de kortare avstånden 

(1,3 m för ytterfaserna och 0,65 m för närliggande faser) är för belagda ledningar.  
 

Tabell 6. Sammanställd data per linje.  

 

 VÄSTRA (LÅNGÅ) 

 Linje L54 L444 L46 L44 L47 L49 L50 L43 

 Längd Obelagd (km) 81,30 29,10 24,10 21,50 51,20 33,90 32,90 64,90 

 Längd Belagd (km)  0,00 10,70 1,50 0,00 0,00 8,50 0,00 0,00 

Självimpedans 
Realdel 17,68 7,31 8,48 3,27 13,01 7,86 4,79 19,85 

Imaginärdel 24,50 11,82 7,94 6,31 15,72 12,87 9,65 20,17 

Ömsimpedans 1.35m, 0.65m 
(Ohm) 

Realdel 4,01 1,96 1,24 1,06 2,53 2,09 1,62 3,20 

Imaginärdel 32,91 16,60 10,23 8,70 20,73 17,56 13,32 26,27 

Ömsimpedans 2.7m, 1.3m 
(Ohm) 

Realdel 4,01 1,96 1,24 1,06 2,53 2,09 1,62 3,20 

Imaginärdel 29,37 14,87 9,14 7,77 18,50 15,71 11,89 23,45 
 

 

 

Avgr. Medskogen-
Stentjärnåsen L49 BLX_241_AlMgSi 241 8,5 0,65 

Funnån-Kvarnströmmen L49 FeAl_157 157 4,4 1,35 

Långå kraftverk-
Kvarnströmmen L50 AlMgSi_329 329 9,6 1,35 

Långå krafverk-
Kvarnströmmmen L50 Al59_329 329 23,3 1,35 

Långå kraftverk-
Grundsjön L43 FeAl_234 234 7,2 1,35 

Grundsjön-Högsvallen L43 FeAl_99 99 13,2 1,35 

Högsvallen-Särvsjön L43 FeAl_62 62 7,3 1,35 

Galvikåsen-Ljungdalen L43 FeAl_157 157 27,3 1,35 

Galvikåsen-Ljungdalen L43 FeAl_234 234 9,9 1,35 

 
   

Summa 
Längd(km): 465,3  
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Figur 9 visar en del ur schemat med alla beräkningsresultat, det som syns i figuren är skena A 

vid Långå kraftverk.   

 

 
Figur 9. En liten del av kretsschemat som visar modelleringsresultatet. Den nedre fetare linjen symboliserar 45 kV-skenan 
i Långå.  


