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Förord 

 

Examensarbetet är ett resultat av ett par års diskussioner med Morgan Sandberg på LEVA i 
Lysekil under tiden jag gjorde min Co-op på företaget. Jag vill ge ett stort tack till Morgan 
för möjligheten att få göra detta examensarbete baserat på en verklig problematik. 

Under tiden examensarbete har pågått har jag varit beroende av information och hjälp från 
annat håll, därför vill jag också tacka, Stefan Jolbäck på LEVA i Lysekil, Lars Hjort på 
Nätstations Alliansen AB, Nicklas Isacson på ABB, Daniel Petersson på Vattenfall Services 
Nordic AB och Ingvar Henriksson på K3 Elprojektering för deras tid och engagemang. Tack 
till min handledare Andreas Petersson som alltid vart tillgänglig och min examinator Lena 
Max från Högskolan Väst. 

Själv har jag fått en bredare och djupare kunskap om eldistributionsnät och dess utformning 
men också hur viktigt det är med skydd i distributionsnätet, hur de kan användas för att 
optimera tillförlitligheten i en starkströmsanläggning. 

Examensarbetet är belagt med sekretess så det finns restriktioner med att inte visa kartor 
eller annan geografisk information på distributionsnätet. 
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Underlag för ombyggnation av reservskydd 

Sammanfattning 

Denna problemlösande systemstudie har lyft fram vilka problem ett distributionsnät kan ha 
med kombinationen stora transformatorer och långa kabel- och ledningsnät. Det innebär att 
kortslutningströmmarna blir för små för att transformator eller samlingsskeneskydd skall 
kunna fungera som reservskydd om utgående 10 kV linjernas ordinarie reläskydd fallerar. 

Med de krav som finns på säkerheten i en starkströmsanläggning och distributionsnät är det 
viktigt att ha relevanta skydd som uppfyller de kraven som finns i lagar och förordningar, de 
skydd som finns i ett distributionsnät skall vara snabba och säkra. Det kan alltid bli fel på 
den utrustning som finns och då måste någon form av reserv finnas för att säkerhetsställa att 
säkerhetskraven uppfylls. 

Målet som har uppfyllts med denna studie, är att klargöra problematiken som finns med 
nuvarande reservskydd och presenterat lösningar som klarar av att koppla bort alla 
felbehäftade delar så fort som möjligt för att skydda personer och djur, egendomar och 
anläggningar mot skador. Studien visar på några sådana lösningar som är enkla och 
ekonomiska, kostnaderna är realistiska uppskattningar från erfaren kompetent personal från 
olika tillverkare. De olika lösningarna har diskuterats och viktats mot varandra med för och 
nackdelar som ligger till grund för ett beslutsfattande om vilken lösning som är bäst. 
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Basis for rebuild of backup protection relays  

Summary 

This problem-solving system study has highlighted what problems a power distribution 
network can have with the combination of large transformers and long cables and wirings. 
This means that the short-circuit currents become too small for the transformer or busbar 
protection to function as backup protection if the outgoing 10 kV lines regular relay 
protection fails. 

With the requirements that exist in the safety of a plant and power distribution network, it is 
important to have relevant protection that meets the requirements contained in laws and 
regulations, the protection that exists in a power distribution network must be fast and safe. 
There can always be a failure in the equipment that exists and then some form of reserve 
must be available to ensure that the safety requirements are met. 

The goals that have been met with this study, are that it has been possible to clarify the 
problems that exists with back-up protection and presented solutions that are able to 
disconnect all faulty parts as quickly as possible in order to protect persons and animals, 
property and facilities from damage. The study shows some solutions that are simple and 
economical, the costs are realistic estimates from experienced competent personnel from 
different manufacturers. The various solutions have been discussed and weighted against 
each other with the pros and cons that form the basis for a decision making about which 
solution is best.
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1 Inledning 
Denna problemlösande systemstudie är utförd på uppdrag från LEVA i Lysekil. Som ägare 
och den som sköter driften av distributionsnätet med tillhörande utrustning, som också kallas 
för starkströmsanläggning, har flera lagar och säkerhetsföreskrifter att förhålla sig till för att 
förhindra skador på personer och djur, egendom och anläggning. 

Detta ligget till grund för att utforma ett felbortkopplingssystem som skall, även om det är 
ett fel på utrustningen, fortfarande kunna koppla bort den felbehäftade delen av 
starkströmsanläggningen på ett snabbt och säkert sätt. 

1.1 Bakgrund 
Uppdragsgivaren LEVA i Lysekil är ett kommunalägt företag som ansvarar för elnät, vatten, 
avlopp och fjärrvärme, därav namnet LEVA, Lysekil Energi Vatten Avlopp. Det 
koncessionsområde LEVA har idag täcker hela Lysekils kommun förutom Skaftö. Det är ett 
10 kV distributionsnät med tre 40/10 kV mottagningsstationer.  

På alla utgående linjer från en mottagningsstation finns det reläskydd som via brytare skall 
koppla bort den felbehäftade linjen. Om ett reläskydd för utgående linje eller brytare fallerar 
ska det finnas möjlighet till reservbortkoppling.  Det viktiga är att säkerhetsställa att utgående 
linjer bryts så snabbt som möjligt. 

Utformningen av reservskydd i vissa av mottagningsstationerna är inte tillräckligt bra så 
uppdragsgivaren vill därför ha en genomgång och kartläggning av nuläget med tekniska 
lösningar på en reservskyddsfunktion som höjer säkerheten på anläggningen. 

1.2 Problembeskrivning 
Sannolikheten för att ordinarie reläskydd eller brytare skall fallera är låg, men för att skydda 
anläggningen, personal, utomstående personer och dess egendomar vid eventuellt fel skall 
det finnas möjlighet till reservbortkoppling via separata skydd eller brytare. Skydden kan vara 
utformade på olika sätt, ofta delas de upp i lokal reserv eller fjärreserv.  

Om ordinarie reläskydd på LEVA’s utgående linjer från mottagningsstationerna fallerar 
kommer reservskyddsfunktionerna hamna på transformatorskydden. Skydden är placerade 
och utformade på olika sätt för de olika mottagningsstationerna. 

I M1 sitter reservskyddet på 10 kV sidan och löser transformatorns 10 kV brytare medan i 
M2 och M3 sitter skyddet på 40 kV sidan och löser transformatorns 40 kV brytare. I M1 och 
M3 är det stora transformatorer, och belastningar, vilket medför att transformatorskydden 
som också fungerar som reservskydd på dessa stationer måste stå på ett högt strömvärde. 
Vid långa 10 kV ledningar medför det att reservskydden inte känner en kortslutning längst 
ut på ledningarna då kortslutningströmmarna blir för låga för att de högt ställda 
transformatorskydden kan känna av det. Även vid kallare årstider då det är högre last på nätet 
med högre strömmar räcker det inte till för att för att få reservskydden att lösa. 
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Transformatorskyddens inställningar är högt ställda eftersom de inte skall lösa vid 
återkommande laster som uppstår efter tillkoppling av mottagningsstationen som har haft 
spänningsbortfall. Lasterna blir initialt högre en tid efter ett spänningsbortfall eftersom 
många kundanläggningar måste kompensera för avbrottet, särskilt vintertid då många 
värmesystem drar igång samtidigt. 

1.3 Syfte 
Denna problemlösande systemstudie går ut på att kartlägga nuläget och, utifrån det utveckla 
nya tekniska lösningar för att förbättra funktionen för reservskydden. Lösningarna skall 
jämföras mot varandra utifrån de tekniska och ekonomiska aspekterna samt vara utformade 
som en teknisk specifikation som kan ligga till grund för en teknisk upphandling. 

1.4 Mål 
Resultatet av kartläggningen tillsammans med en arkivanalys av reläskyddens utformning och 
inställningar, ligger till grund för en ny kartläggning över vilka utgående linjer på 
mottagningsstationerna där reservskyddsfunktionen ej är tillräckliga. Utifrån den 
informationen ska lämpliga tekniska lösningar utformas som skall jämföras med varandra via 
diskussion i studien. Den slutgiltiga tekniska lösning som rekommenderas skall vara väl 
motiverad ur ett tekniskt och om möjligt ekonomiskt perspektiv. 

1.5 Avgränsningar 
Studien skall vara avgränsad till de 10 kV utgående linjerna som har för långa ledningar att 
reservskyddsfunktion ej uppnås och vara på nivå som teknisk beskrivning som kan ligga till 
grund för en teknisk upphandling. 

Denna studie utgår från nuläget vilket är det sämsta scenariot, eftersom nätet hela tiden byggs 
om och kablifieras på ett sätt så kortslutningströmmarna blir högre och bättre. 

Under arbetets gång har det uppdagats att vissa berörda linjer som behöver byggas om för 
reservskydd redan är under beredning och att de inom en 1 års period kommer byggas om. 
Det löser också problemen på de delar av linjerna gällande för låg minimum 
kortslutningsström, därför exkluderas dessa ur denna studie. 

1.6 Metodik 
Systemstudien inleds med att formulera en tydlig problembeskrivning och rapportstruktur 
som arbetet skall utgå ifrån. Sedan via litteraturstudier hitta nödvändiga kunskaper och teorier 
som behövs för att vidare utveckla arbetet. Med hjälp av datainsamlingen via simulering i 
nätinformationssystemet dpPower har beräkningar av kortslutningsströmmar och 
kortslutningseffekter gjorts på alla nätstationerna i distributionsnätet, på så vis har en 
kvantitativ analys utförts. Övrig information som baseras på LEVA’s distributionsnät är 
också hämtat från dpPower [1] samt via arkivanalys. 
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I alla kortslutningsberäkningar som ligger till grund för reläskyddsinställningar har ingen 
hänsyn tagits till de normala belastningarna på övriga linjer i en mottagningsstation, då de 
belastningarna tillkommer vid en kortslutning på utgående linje. Detta är aktuellt när alla 
belastningar går genom ett skydd som samlingsskeneskyddet eller överströmsskydd på 40kV. 
Vid spänningsbortfall på en mottagningsstation måste varje linje aktiveras en och en, är det 
då en kortslutning längst ut på en linje måste reläskyddet ändå kunna känna av det.  

Resultatet av kartläggningen tillsammans med arkivanalysen av reläskyddens utformning och 
inställningar, ligger till grund för en ny analys över vilka utgående linjer på 
mottagningsstationerna där reservskyddsfunktionen ej är tillräcklig. Utifrån det ska nya 
tekniska lösningar utformas för reservskydd som skall jämföras med varandra via en 
diskussion. För att undvika stora tabeller med mycket onödig information är det bara relevant 
information som hämtats för att presenteras i mindre och enklare tabeller. 

Uppgifter på effektuttag på kunder som används som referens för att kunna göra ekonomiska 
analyser är hämtade från mätinsamlingar i LEVA’s kunddatabassystem och baserat 2018 års 
data. 

Modernare reservskydd kan hantera symmetriska komponenter, men denna studie och dess 
lösningsförslag har ingen möjlighet att tillämpa det, då det inte löser grundproblematiken 
med reservskydd i detta fallet. 

Ambitionen är att från företag och leverantörer få ett prisunderlag som ligger till grund för 
att kunna jämföra de ekonomiska aspekterna, det skall vara en professionell uppskattning då 
tid inte kommer finnas för att utforma ett fullständigt offertunderlag. 
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2 Förutsättningarna i LEVA’s distributionsnät 
LEVA har ett 10 kV radiellt distributionsnät på landsbygden, i tätorterna Lysekil, Brastad 
och Brodalen är det också radialnät men med goda omkopplingsmöjligheter. Det finns tre 
mottagningsstationer M1, M2 och M3 som matas av 40 kV från Vattenfall eldistribution AB, 
de innehåller all den utrustning som krävs för att transformera ner från 40 kV till 10 kV. På 
landsbygden byggs elnätet kontinuerligt om med omkopplingsmöjligheter som vid fel kortar 
ner avbrottstiden och förenklar vid service- och underhåll. På varje utgående linje finns ett 
nätverk av 10/0,4 kV nätstationer som distribuerar energi till slutkunderna. 

Den systemspänning som LEVA valt på 10 kV distributionsnätet är 10,6 kV och det är för 
att kunna bibehålla god el kvalitet för alla kunder. Det blir en avvägning mellan kunderna 
som är nära mottagningsstationerna och de längst ut på landsbygden. Kravet enligt 
energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2013:1 för långsam spänningsförändring är 
+/- 10% av spänningens effektivvärde, med tidsbegränsning [2], då är 10,6 kV en lämplig 
systemspänningsnivå med tanke på spänningsfallet på långa distributionslinjer.  

2.1 Geografiska läget 
Området Lysekil kännetecknas av hav, klippor och lera, vilket medför att det finns 
svårigheter med att välja kortaste vägen vid nyplanering av elnätet. Någon form av hinder 
som berg eller fjord gör att man måste gå runt, följden blir längre linjer. Detta är ibland ett 
problem vid planering för ledningsskydd för att uppfylla elsäkerhetskraven. På vissa områden 
är det så mycket klippor och berg att det inte finns något alternativ till luftledningar. Salt och 
hårda vindar ställer stora krav på komponenter i elnätet samt att service och underhåll 
fungerar tillfredställande för att bibehålla en god tillförlitlighet. Figur 2.1 visar en karta över 
kommunområdet och det geografiska läget där distributionsnätet finns i Lysekils kommun. 

 

Figur 2.1 Området för distributionsnätet i Lysekils kommun, från www.hitta.se, hämtad: 2019-01-03. 
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2.2 Mottagningsstationerna och kontrollanläggningarna 
LEVA i Lysekil har tre mottagningsstationer som är placerade på ett sätt i kommunen så de 
fångar upp slutkunderna på ett optimalt sätt, så nära som möjligt när högre koncentration av 
lasterna finns. Varje mottagningsstation har minst två 40/10 kV transformatorer, de extra 
transformatorerna är reserv, i normal drift är bara en transformator igång åt gången på varje 
mottagningsstation. Transformatorerna matar sedan en eller flera samlingsskenor, 
samlingsskenorna matar sedan via reläskydd och truckbrytare alla utgående linjer i det radiella 
distributionsnätet. System jordningen för 10 kV nätet är impedansjordat med Petersen-spole 
och 0,4 kV nätet är direkt jordat. 

Kontrollanläggningarna på mottagningsstationerna består av system för manövrering och 
indikering, det fjärrkontroll system som används är ABB MicroSCADA. Det finns också ett 
felbortkopplingssystem som skall koppla bort den felbehäftade anläggningsdel innan skador 
uppstår, via reläskyddssystem och brytare. 

1998 byggdes kontrollanläggningarna om i M2 och M3 med nya reläskydd och 
signalöverföringssystem, då monterades ABB ledningsterminal SPAC 539 C1 på alla 
utgående linjer som har luftledningar och behovet av återinkopplingsfunktion. Med det 
installerades ett Optiskt SPA-bus system för signal kommunikation till kontrollrum. Den 
kombinerade överström- och jordströmsmodul som är integrerad i SPAC 539 C1 heter SPCJ 
4D28. Reläskydden känner av felströmmen via 2-fasiga strömtransformatorer, anslutna till 
faserna L1 och L3. 

En diskussion runt reläskyddens tillförlitlighet har diskuterats och det har då tagits beslut att 
testa reläskydden vartannat år istället för vart tredje som tidigare [3]. 
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2.2.1 Mottagningsstation M1 

M1 är bestyckade med tre 40/10 kV transformatorer som är YNyn0-kopplade, T1 på 40 
MVA, T2 på 25 MVA och T3 på 16 MVA, hela anläggningen ägs och drivs av LEVA. 

Figur 2.2 visar ett enlinjeschema över M1. Från Vattenfall Eldistribution AB regionnät matas 
en 40 kV samlingsskena som går att sektionera via två brytare. Varje 40/10 kV transformator 
matas från 40 kV skenan har ett transformatorskydd som benämns DS som är kopplat till en 
brytare på 40 kV samt en brytare på 10 kV sidan. 

 
Figur 2.2 Enlinjeschema mottagningsstation M1. 

De extra transformatorerna är för reserv, bara en transformator används åt gången. 
Transformatorerna har en märkomsättning på 40/10,5 kV som också är nätberäkningsdata 
för nätinformationssystemet dpPower. 

Hela stationen och kontrollanläggningen byggdes om 1998 med nya modernare reläskydd, 
brytare och signalöverföringssystem, då monterades ABB ledningsterminal SPAC 539 C1 på 
alla utgående linjer som har luftledningar för behovet av återinkopplingsfunktion. Med det 
installerades ett Optiskt SPA-bus system för signal kommunikation till kontrollrum. Den 
kombinerade överström- och jordströmsmodul som är integrerad i SPAC 539 C1 heter  
SPCJ 4D28. 

Det finns också ett överströmsskydd på 40 kV sidan som benämns ISm40 samt jordfelsskydd 
som benämns JS. Det finns ett samlingsskeneskydd som också är kopplad till 10 kV brytare 
innan samlingsskenorna som benämns ISm10 som fungerar som reservskydd. Varje 
samlingsskena har utgående linjer som matas via reläskydd, överströmsskydd som benämns 
ISm och riktade jordfelsskydd som benämns JSr.  
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De brytare som installerade på 10 kV sidan i stationen är truckbrytare av typ HPA/630 
tillverkad av ABB, det är en brytare med SF6 gas som medium i brytkammaren. 

Som det framgår i figur 2.2 så har T1, T2 och T3 väldigt varierad märkeffekt, det är på grund 
av att Lysekil sen gammalt hade större industrier och i huvudsak var eluppvärmt, 
förutsättningarna ändrades då Lysekil tätort år 2003 fick fjärrvärme installerat från 
raffinaderiet Preemraff som ligger utanför Lysekil tätort. T1 används normalt men alterneras 
med T2 och T3 med bestämda intervall. 
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2.2.2 Mottagningsstation M2. 

M2 ägs och drivs av Vattenfall. Den har två 40/10 kV transformatorer som är YNyn0-
kopplade, T1 på 10 och T2 på 8 MVA, båda med märkomsättning på 45/11,5 kV som också 
är nätberäkningsdata för nätinformationssystemet dpPower. De två transformatorerna är 
ansluta parallellt till samlingsskenan via brytare enligt figur 2.3, bara en transformator 
används åt gången. 

 

Figur 2.3 Enlinjeschema mottagningsstation M2. 

LEVA äger och driver 10 kV delen av anläggningen dvs. samlingsskenan och dess utgående 
linjer med tillhörande reläskydd, överström- och jordfelsskydd. Stationen är relativt gammal, 
färdigställdes i början på 80-talet. 

Eftersom reservskyddet i denna anläggning hamnar på ISm40, 40 kV överströmsskydd, 
måste kortslutningsströmmarna härledas till 40 kV genom att räkna med transformatorernas 
spänningsomsättning. En detalj som måste tas i beaktande är 40/10 kV transformatorns 
lindningsomkopplare som kontinuerligt varierar omsättningen för att bibehålla önskad 
spänningsnivå på 10,6 kV i elnätet. Detta beror på aktuell belastning på 10 kV nätet samt 
spänningsvariationer på 40 kV nätet. 

De brytare som installerade på 10 kV sidan i stationen är truckbrytare av typ HKK/820 som 
tillverkades i början på 1970 talet fram till 1987, det är en oljeminimumbrytare med 
märkström på 820 A. Den är känslig för brytning av kapacitiva strömmar om de inte sker vid 
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nollgenomgången samt är begränsad i hur många manövreringar som kan göras [4]. Då det 
är en oljeminimumbrytare med olja i finns det en brandsäkerhetsrisk. Det är en gammal typ 
av brytare med begränsad tillgång av reservdelar. 

2.2.3 Mottagningsstation M3 

40 kV anläggningen ägs och drivs av Vattenfall, den har två 40/10 kV transformator som är 
YNyn0-kopplade, T1 och T2 på vardera 16 MVA med märkomsättning på 45/11,5 kVA 
som också är nätberäkningsdata för nätinformationssystemet dpPower. De två 
transformatorerna är ansluta parallellt till två samlingsskenor med tillhörande brytare enligt 
figur 2.4.  

 

Figur 2.4 Enlinjeschema mottagningsstation M3. 

LEVA äger och driver 10 kV delen av anläggningen dvs. samlingsskenan och dess utgående 
linjer med tillhörande reläskydd, överström- och jordfelsskydd. Stationen är relativt gammal 
färdigställdes i början på 80-talet. 

Eftersom reservskyddet i denna anläggning hamnar på ISm40, 40 kV överströmsskydd, 
måste kortslutningsströmmarna härledas till 40 kV genom att räkna med transformatorernas 
spänningsomsättning. En detalj som måste tas i beaktande är 40/10 kV transformatorns 
lindningsomkopplare som varierar omsättningen kontinuerligt för att bibehålla önskad 
spänningsnivå på 10,6 kV i elnätet. Detta beror på aktuell belastning på 10,6 kV nätet samt 
spänningsvariationer på 40 kV nätet. 
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De brytare som installerade på 10 kV sidan i stationen är truckbrytare av typ HKK/820 som 
tillverkades i början på 1970 talet fram till 1987, det är en oljeminimumbrytare med 
märkström på 820 A. Den är känslig för brytning av kapacitiva strömmar om de inte sker vid 
strömmens nollgenomgång, samt de är begränsade i hur många manövreringar som kan göras 
[4]. Då det är en oljeminimumbrytare med olja i finns det en brandsäkerhetsrisk. Det är en 
gammal typ av brytare med begränsad tillgång av reservdelar. 

2.3 Nätstationer 
I distributionsnätet finns både nätstationer för mark och stolpstationer, totalt finns det 307 
stycken 10/0,4 kV nätstationer av varierande typer. Nätstationerna för mark är av typerna 
seriesattelitstationer med stum anslutning på in och utgående linje samt sattelitstationer som 
endast har stum anslutning på ingående linje. Seriesattelitstationer har kopplingsutrustning 
med säkringslastfrånskiljare för trepolig brytning på transformatorn medan sattelitstationer 
har 10 kV säkringar innan transformatorn. De markstationer som har kopplingsutrustning 
med omkopplingsmöjligheter kallas nätstation. Nätstationernas storlek varierar beroende på 
storlek av transformator de skall rymma, från 200 till 800 kVA märkeffekt. De flesta 
nätstationer är anpassade till storlek efter det behov som fanns vid installation därför finns 
det begränsade möjligheter till att komplettera med nya apparater i de stationerna, men det 
finns ett antal som har utrymme och fack som möjliggör komplettering. De stolpstationer 
som finns är och utformade av traditionell typ. 

2.4 Ledningar och kablar 
I 10 kV distributionsnätet finns det totalt som matarkabel, ca 7,4 mil friledning och 22,5 mil 
markkablar och 7 km sjökabel. Luftledningarna är mestadels friledningar och används i 
distributionsnätet på de långa utgående linjerna på landsbygden, utifrån den avbrottsstatistik 
som kontinuerligt dokumenteras sker en ständig kablifiering på de områdena med mest 
avbrott. I områden med mycket berg försöker man gå runt med markkablar, ibland blir de 
för långa och spänningsfallet för högt då behålls luftledningarna. 
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3 Allmänt om distributionsnät och teori 
Ett lokalt distributionsnät har till uppgift att överföra energi från regionnät till slutkund som 
kan vara en vanlig privatbostad, på ett säkert och tillförlitligt sätt. De har en spänningsnivå 
på 40, 30, 20, 10, 6, 3 och 0,4 kV och består av mottagningsstationer med tillhörande 
kontrollanläggning, nätstationer och kabelskåp. Sedan tillkommer det kablar och ledningar 
som sammanbinder dessa delar. En vanlig spänningsnivå är 10 kV för att det blir ett enklare 
och mer kostnadseffektivt distributionsnät på grund av enklare och billigare apparater [5]. 

3.1 Grundläggande säkerhetskrav  
Kapitel 3 i ELSÄK-FS 2008:1 [6], Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur 
elektriska starkströmsanläggningar skall vara utförda, beskriver de grundläggande 
säkerhetskraven. Nedan listas ett urplock av de punkter som är relevanta för denna studie, 
en starkströmsanläggning ska vara utförd så: 

 Att den ger betryggande säkerhet under normala förhållanden. 

 Att personer och husdjur skyddas mot elchock som kan uppstå vid direkt beröring 
av spänningsförande delar eller av utsatta delar som blivit spänningsförande genom 
ett fel. 

 Att en luft eller kontaktledning ska vara utförd och framdragen så, att dess 
konstruktion och läge i betryggande omfattning förebygger fara för person- eller 
sakskada på grund av el. 

 Att den inte medför risk för person- eller sakskada på grund av höga temperaturer, 
ljusbågar eller mekaniska påkänningar förorsakade av ström vid normal drift eller av 
överström. 

 Att den står emot normalt förekommande spänningar, som kan förväntas uppträda i 
anläggningen och vid överledning mellan spänningsförande delar som tillhör 
strömkretsar med olika spänningar. 

I kapitel 5 i ELSÄK-FS 2008:1 [6], finns särskilda säkerhetskrav för 
högspänningsanläggningar, hur de skall vara jordade och de krav som gäller utifrån olika 
förutsättningar. 

För att uppnå dessa olika säkerhetskrav finns det olika typer av skydd att tillgå. Skydden är 
den sista försäkringen för att garantera elnätets kvalitet, tillgänglighet, säkerhet och därmed 
totalekonomi för att skador på personer, egendom och anläggning minimeras vid ett fel. Det 
går inte att dimensionera en högspänningsanläggning så att tillförlitligheten blir 100 %, 
eftersom blixtnedslag alltid kommer att förekomma och komponenter åldras. Därför måste 
en kontrollanläggning med tillhörande reläskydd som övervakar och styr, inkluderas i en 
starkströmsanläggning. Vid ett fel finns det ett felbortkopplingssystem som kopplar bort den 
felbehäftade delen i anläggningen.  
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Ett felbortkopplingssystem skall även om ett reläskydd eller brytare fallerar, fortfarande 
kunna koppla bort den felbehäftade delen av anläggningen. Detta uppnås lämpligast genom 
att ha dubbla reläskydd (ett reservskydd) och extra brytare som kan agera backup, detta krav 
brukar benämnas enkelfelskriteriet [5]. 

3.2 Mottagningsstationer och kontrollanläggningar 
Mottagningsstation är ett ställverk som har till uppgift att transformera om spänningar från 
ett regionalt mellanspännings (MSP) nät på exempelvis 40 kV till ett MSP nät på 10 kV via 
40/10 kV transformatorer. Beroende på total belastning i området och vart stationen är 
placerad, bestäms storlek på transformator utifrån den totala belastning som skall förses samt 
lastutveckling över den beräknande livslängden som ligger till underlag för den ekonomiska 
analysen. 

Varje mottagningsstation har en s.k. kontrollanläggning. ”Kontrollanläggningar är system för 
lokal kontroll i en station för produktion, transmission eller distribution av elektrisk ström” 
[7]. Det är ett skyddssystem som har till uppgift att: 

 Skydda personer och egendom mot skada 

 Skydda utrustning i kraftnätet 

 Separera felbehäftade objekt från det felfria nätet 

Lokal kontrollanläggning omfattar all utrustning som behövs för att lokalt styra, övervaka, 
mäta och koppla bort felbehäftade objekt [5]. En kontrollanläggning brukar delas in i olika 
system: 

 Hjälpkraftsystem 

 Manöver- och indikeringssystem 

 Larmsystem 

 Felbortkopplingssystem 

 Automatiksystem 

 Fjärrkontrollsystem 

En viktig detalj och grundläggande funktion i en kontrollanläggning är det skall finnas en viss 
redundans för viktiga funktioner, bland annat dubblering av reläskydd lokalt i en station, de 
delas då upp och benämns sub1 och sub2 [5]. 

Reläskydden på utgående linjer i en mottagningsstation i en kontrollanläggning skall skydda 
ledningar och kablar från termiska skador som uppstår vid överbelastning över en viss tid, 
adiabatisk uppvärmning, det vill säga uppvärmning utan värmeavledning från kabel till 
omgivning [8]. Kraftkablar och dess korttidsströmtålighet framgår i standarden SS 424 14 07, 
som anger gränsvärden för kablarnas tålighet mot korttidsström, den stötström 𝐼  som 
uppstår vid kortslutning samt hög ström under 1 sekund [9].  
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Kortslutningströmmarna i ett 10 kV distributionsnät är alltid som störst närmast 
mottagningsstationen och blir lägre längre ut på elnätet beroende på att impedansen blir 
högre i elkablar med ökad längd. Detta kan utnyttjas för att få selektivitet i ett radialnät med 
flera reläskydd som ligger i serie med varandra. Selektivitet bygger på att man endast kopplar 
bort den del av anläggningen som är felbehäftad. Detta kan göras strömselektivt och-/eller 
tidsselektivt, men normalt kombineras de för att göra inställningarna i ett reläskydd. 

3.3 Hjälpkraft 
Hjälpkraften är uppdelat i två system, en växelströmsmatad lokalkraftanläggning som matar 
till exempel kylutrustning, likströmsystemet, belysning och värme. Samt ett likströmssystem 
som matas från växelströmsanläggningen via likriktare, som matar kontrollanläggningens 
likströmssystem. Vid fel så tar batterier över som reserv och matar de olika delsystemen, de 
dimensioneras för att klara flera timmars drift, beroende på vilken station de är placerade i 
och de förutsättningarna. Inmatningen kan komma från en OK-lindning (extra lindning 
inbyggd i en större transformator som har 0,4 kV utmatning) eller en lokal transformator.  

Systemet brukar arbeta med olika spänningsnivåer 110 V för kraftmatning till reläer, 
manövreringar med mera, samt 48 och 24 V till signalsystem indikering och telesystem. För 
batterierna finns ett batteriövervakningssystem, övrigt finns det säkringar till ansluten 
utrustning och jordfelsövervakning över kretsarna [7]. 

3.4 Felbortkopplingssystem 
Ett felbortkopplingssystem består av ett reläskyddsystem och brytare som tillsammans skall 
koppla bort den felbehäftade delen av en anläggning. Reläskyddsystemet får matning från 
hjälpkraften och dess LK-system och skyddsutrustning som innehåller reläskydd med hjälp 
av utlösningsrelät aktivera utlösningsmagneten hos brytaren som i sin tur kopplar bort berörd 
del av anläggningen. Principen illustreras av figur 3.1 som ger en överskådlig bild över 
funktionen [5], strömmen går i riktning uppåt genom brytaren sedan strömtransformatorn. 

 

Figur 3.1 Felbortkopplingssystem i en kontrollanläggning på utgående linje, från [5]. 
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Ett bra dimensionerat felbortkopplingssystem skall klara av att koppla bort felbehäftad del i 
anläggningen, även då ett reläskydd eller en brytare inte fungerar, detta kallas för 
enkelfelskriteriet. Genom att då ha ett reservskydd som är ett reläskydd anslutet parallellt 
med ordinarie reläskydd, så uppfyller man det kravet [5]. 

Felbortkopplingstiden, tiden mellan då felet uppstår och är bortkopplat, är med reläskyddstid 
20–40 ms och brytartid 40–60 ms, totalt 60–100 ms [7]. 

I en typisk kontrollanläggning för ett 10 kV distributionsnät finns det olika reläskyddsystem 
som är utformade olika beroende vad för objekt som skall skyddas. Men normalt finns det 
transformatorskydd, samlingsskeneskydd, överströmsskydd och jordfelsskydd. 

I en 10 kV anläggning brukar felbortkopplingssystemet vara utformat som enkelskydd vilket 
innebär ett skydd för kortslutning och jordfel per utgående linje [5]. 

3.4.1 Reläskyddssystem 

Huvudskydd är det reläskydd som i första hand är tänkta att koppla bort den felbehäftade 
delen och benämns Sub1 och reservskydd i form av lokalt reservskydd benämns då Sub2. 
Det finns också fjärreservskydd, då är reläskyddet placerat i en annan station men det leder 
till högre felbortkopplingstider, framförallt nära mottagningsstation där det är högre 
kortslutningseffekter och kortslutningsströmmar, gäller det bryta så fort som möjligt.  

Om reläskyddssystemet är uppdelat i sub1 och sub2 så finns det beroende på anläggningens 
användningsområde i till exempel industri eller distributionsnät, några generella krav:  

 Matning av likström från samma batteri men med olika säkringar. 

 Sub1 och sub2 ansluts till separata kärnor i strömtransformator. 

 Separata val och styrenheter för varje sub. 

 Separata kablar och utlösningsrelä i brytaren. 

 Brytarfelsskydd (BFS) bör inkluderas för redundans.  

Mättransformatorer är nödvändiga för att mata reläskydden med mätstorhet som spänning 
och ström. Beroende på vilket typ av reläskydd så kan de beräkna amplituder- och vinkel 
mellan spänning och ström, symmetriska komponenter, övertoner samt impedans med mera. 
För att detektera ett fel och initiera bortkopplingsmanövrering måste det uppmätta värdet 
vara lika stort eller större än det satta värdet på felstorheten [5]. 

Det gränsvärdet på den uppmätta storheten som får ett reläskydd att initiera en bortkoppling 
kallas funktionsvärde. Gränsvärdet på den uppmätta storheten som får ett reläskydd att 
återgå till felfritt läge och signalen till brytaren återställs, kallas då återgångsvärde och det 
värdet är av funktionsvärdet 70–80% för elektromekaniska skydd, 90–95% för statiska skydd 
samt 99% för numeriska skydd [7]. 
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De kriterier och det som ligger till grund för reläskyddsinställningar på utgående 10 kV linjer 
från en mottagningsstation, är kablarnas och ledningarnas förmåga att överföra kontinuerlig 
ström samt korttidsströmtålighet vid till exempel kortslutning.     

Tidsinställningarna är antingen momentana för att lösa ett fel så snabbt som möjligt eller 
tidsfördröjda så att selektivitet kan uppnås i ett elnät med flera reläskydd i serie, då måste 
också reläskyddens återgångstid inkluderas. Enligt praxis brukar tiden 0,4 s vara en bra tid 
mellan olika skydd för att kunna erhålla den selektivitet som önskas, detta gäller äldre 
elektromekaniska skydd, modernare digitala skydd räcker det med 0,3s [10]. 
Tidsfördröjningen kan ställas med olika karakteristik, antingen med konstanttid eller 
inverttid, skillnaden är att med konstanttid ställer man in tiden i olika steg tillsammans med 
strömmen och får på så vis en trappstegskarakteristik. Inverttid är sådan att tiden minskar 
kontinuerligt med stigande ström, utseendet på kurvan stämmer då bättre och kan samarbeta 
bättre med smältsäkringar som har samma karakteristik, om det behövs. 

BFS fungerar så att om inte felströmmen försvinner inom en viss tid efter att 
utlösningssignalen till brytaren har skickats, så förs utlösningssignalen vidare till överliggande 
brytare som berörs av samma felström, för att den skall kunna vara selektiv måste det ske 
inom 250 ms [11]. 

Mättransformator 
Mättransformatorer finns som strömtransformatorer och spänningstransformatorer. De 
används för att anpassa elnätets spänningar och strömmar till reläskydd och instrument, samt 
att isolera mätande kretsar från högspänningsnätet [11]. 

Eftersom en mättransformator har en väldigt låg belastning då det bara är en signal till ett 
reläskydd eller mätutrustning så benämns denna börda istället för belastning som i ett elnät. 

Mättransformatorer har flera mätkärnor för flera olika ändamål samt för att galvaniskt 
separera olika kretsar, mätkärnor för debiteringsmätning och reläkärnor för att förse 
reläskydden för överström i en kontrollanläggning med nödvändiga strömmar i varje fas. Det 
finns också en summaströmskopplad mätkärna för att förse summaström (3I0) till reläskydd 
för jordfelsströmmar och störningsskrivare [7]. 

Viktigt är att de mätkretsar som inte används i en strömtransformator kortsluts, annars kan 
en livsfarlig spänning uppstå på anslutningarna samt att järnkärnan blir kraftigt uppvärmd 
eftersom strömmen i elnätet på primärsidan verkar som magnetiseringsström. 

En strömtransformator kan mättas av en likströmskomponent som är överlagrad 
växelströmmen vid en kortslutning, den risken kan minskas genom att kärnarean görs stor, 
men det är en dyr lösning. Alternativet är att använda linjära strömtransformatorer där det 
finns en luftspalt i järnkärnan som gör att magnetiseringsinduktansen minskar, dock minskar 
den tillåtna bördan kraftigt. 
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Transformatorskydd 
I en transformator kan det uppstå olika fel som varvkortslutning, jordfel och kortslutning 
därför krävs det egna skydd för transformatorer. Förutom olika vakter som en transformator 
har som gasvakt, tryckvakt, lindnings och oljetemperaturvakt samt oljenivåvisare finns det 
elektriska skydd som överströmsskydd, jordfelsskydd och differentialskydd [7]. 

Differentialskyddet är det viktigaste skyddet för en transformator, det övervakar differensen 
mellan inkommande och utgående ström. Skyddet är snabbt och känsligt, absolut selektivt 
och kan känna av kortslutningar och jordfel. Det finns dock några problem med obefogade 
utlösningar som vid inkoppling av transformatorn då det uppstår en 2’a överton som måste 
filtreras bort. Det finns också ett överströmsskydd som fungerar som backup för 
differentialskyddet, det måste ha en inställd tidsfördröjning för att kunna vara selektiv mot 
ledningsskydd [11]. 

Samlingsskeneskydd 
Då kortslutningseffekterna blir högre på grund av elnäten blir allt starkare krävs ett snabbt 
skydd på samlingsskenorna, därför finns ett samlingsskeneskydd trots att den sortens fel är 
ovanliga. De kan användas för sektionering av samlingsskenor vilket betyder att delar av en 
anläggning fortfarande kan vara spänningssatt [11]. 

Utlösningstiden för ett samlingsskeneskydd kan bli hög om den skall vara selektiv mot ett 
normalt överströmsskydd, då är kombinationen med ljusbågsvakt lämplig för att få felet 
bortkopplat så fort som möjligt och minska de skador som skulle uppstått av höga 
kortslutningsströmmar. Blockeringsbara samlingsskeneskydd används istället för att använda 
skydd som är selektiva, då blockeras detta av utgående linjes ledningsskydd så att det första 
tidrelät i samlingsskeneskyddet inte löser vid fel på utgående linje [12]. 

Som jordfelsskydd för samlingsskena finns det ett nollpunktspänningsskydd också kallas 
NUS-skydd som också fungerar som reservs för utgående linjers jordfelsskydd [11]. 

Ledningsskydd 
Typiska skydd för radialnät med luftledningar och markkablar är överströmsskydd och 
jordfelsskydd. Överströmsskydd (ISm) som normalt är oriktade om inte elproduktion finns 
i radialnätet, är uppdelat i ISm1 och ISm2 vilket innebär att det är två steg i skyddet. De 
symboliseras som överlastskydd (I>) som är ett finsteg ISm1 som normalt tidsfördröjd 0,5-
2s och kortslutningsskydd (I>>) som kallas grovsteg ISm2 och är tidsinställt momentan 
utlösning.  
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Stötströmmen 𝐼  som visas i figur 3.2, kan vid en kortslutning skapa stora kostsamma 
mekaniska skador i en anläggning och skall därför brytas momentant, så fort som möjligt. 
Jordfelsskydd (JS) är strömmätande och normalt riktade benämns då JSr, funktionen är 
jämförbar med en traditionell jordfelsbrytare i hemmet. 

 

Figur 3.2 Kortslutningsströmmens tidsförlopp. Från [5]. 

Matande storheter är spänningar och strömmar, utgår från lägst förkommande 
kortslutningsström Ik2min där reläskyddsinställningen bör ställas in på 70 % av Ik2min på 
grund av möjlig övergångs impedans i felstället [12]. 

I äldre anläggningar så får överströmsskydden uppmätta felströmmar via 
strömtransformatorer som mäter på två faser, L1 och L3, det är då viktigt att beakta att vid 
dubbla jordfel så finns det risk för utebliven eller oselektiv utlösning. Även om alla 
reläskydden kopplas till samma två faser så finns det risk för försenad utlösning vid dubbla 
jordfel [11]. 

3.4.2 Brytare 

En brytare skall kunna klara av normal belastning med märkström, kunna bryta en krets 
under normal belastning samt kunna bryta vid maximal kortslutningsström. Att kunna bryta 
vid maximal kortslutningsström ställer stora krav på det medium som skall släcka den 
ljusbåge som uppstår i brytningsögonblicket. Det typ av medium som idag är 
överrepresenterade vid nyinstallation är SF6-brytare, vakuumbrytare och CO2-brytare. En 
brytare skall också kunna hantera inkoppling av stötström från till exempel parallella 
kondensatorbatterier. Äldre typer som oljebrytare och tryckluftsbrytare finns fortfarande 
kvar i gamla anläggningar [5]. 

Då en brytare är den sista apparaten i felbortkopplingssystem som skall utföra själva 
bortkopplingen ställs det höga krav på snabbheten då den i ena stunden skall vara en perfekt 
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ledare till att vara en perfekt isolator, detta skall ske på bara några få millisekunder. Det 
manöverdon som skall ombesörja själva frånkopplingen eller tillkopplingen har en avgörande 
betydelse för tillförlitligheten [5]. 

Vid dimensionering av en brytare för en utgående ledning måste hänsyn tas till maximal 
kortslutningsström som den kan bryta samt maximal kontinuerlig belastning som den tål. En 
brytare kan ha två utlösningsmagneter för att få redundans ifall en fallerar, de benämns då 
sub1 och sub2. Om det blir ett fel på ordinarie brytare och den inte kopplar bort felbehäftad 
del i anläggningen finns det i reläskyddet en funktion som heter brytarfelsskydd som skall 
aktivera nästa brytare som är överliggande, med följd att större delar av en anläggning blir 
spänningslös [5]. 

3.4.3 Frånskiljare 

Det finns i regel två typer av frånskiljare, lastfrånskiljare och frånskiljare, lastfrånskiljaren kan 
manövreras och bryta en krets som har spänning och belastning medan en frånskiljare bara 
kan ändra kopplingsläge i spänningslöst tillstånd. Ibland kan lastfrånskiljare vara 
kombinerade med säkringar och kallas då säkringslastfrånskiljare, längst ut på vissa ställen 
där de är långa avgreningar från radialnätet och överströmsskyddet inte räcker till, är det 
lämpligt att komplettera med säkringslastfrånskiljare för att uppfylla gällande krav som 
tidigare nämnts i kap 3.1. 

3.5 Nätstationer 
En nätstation är oftast byggd av plåt eller betong och innehåller nödvändig utrustning och 
apparater som en transformator behöver för att transformera ner spänningen från 10 kV till 
0,4 kV. Stationen ska mata 0,4 kV fördelningsnät bestående av kabelskåp med tillhörande 
apparater och servisledningar till slutkund. 

Matningen till transformatorerna i en nätstation går i regel via en säkringslastfrånskiljare som 
skydd vid fel på samlingsskena eller på transformator. De smältsäkringarna har selektivitet 
mot överliggande reläskydd i mottagningsstationerna då smältsäkringar har 
inverttidkarakteristik och är mycket snabbare. Kortslutning i 0,4 kV nätet skyddas av 
säkringar som är selektiva mot transformatorsäkringen. 

3.6 Ledningar och kablar 
Ledningar och kablar sammanbinder och överför energi till de olika delarna i ett 
distributionsnät och har stora krav på sig gällande isolation, överföringsförmåga av energi 
samt god åldersbeständighet. Kablar och ledningar kan få olika typer av fel, antingen 
kortslutning eller jordslutning. Kortslutning är mellan fasledare och jordslutning är mellan 
spänningsförande ledare och jord.  

Alla kablar och ledningar har en begränsad belastningsförmåga beroende hu isoleringen är 
utformad, materialval samt dimensioneringen, dessutom påverkar förläggningssättet i mark 
eller i luft hur värmeavledningsförmåga till omgivningen är. De är känsliga för 
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överbelastningar över en längre tid då dess livslängd förkortas, det finns alltså både 
ekonomiska och elsäkerhetsmässiga skäl till rätt dimensionering. 

Vid en kortslutning ställer det lite andra krav då man under det relativt korta tidsförloppet 
med höga strömmar får en adiabatisk uppvärmning av en kabel, den hastiga uppvärmning 
som sker innan värmeavledning till omgivningen [8]. 

3.7 Kortslutningsfel 
En kortslutning är en oönskad förbindelse mellan spänningsförande ledare ofta med låg 
impedans. Ett vanligt antagande är den är stum d.v.s. att det saknas impedans i fel stället. 
Man skiljer mellan trefasig, tvåfasiga och enfasiga kortslutningar, se figur 3.3. 

 

Figur 3.3 Olika kortslutningsfel. 

Kortslutningar skapar förändringar i normala spänningar och strömmar som transienta 
övertoner samt en likströmskomponent som snabbt minskar. Trefasiga kortslutningar är 
alltid symmetriska d.v.s. strömmar och spänningar är fasförskjutna jämt med 120 grader, för 
tvåfasfel är strömmarna i båda faserna lika stora och motriktade men att de är fasförskjutna 
180 grader och kortslutningsströmmen blir beroende av spänningen mellan de två faserna. 
Kortslutningströmmarna vid tre- och tvåfasiga kortslutningar är rent reaktiva [5]. 

Enfasigt jordfel blir beroende av vilken typ av jordning anläggningen har, men normalt är 
det högimpedansjordat och då blir kortslutningsimpedansen mest resistiv, spänning och 
ström ligger i fas. Strömmen blir generellt låg. Med en direktjordad anläggning kan man få 
höga strömmar på samma nivå som med tvåfasiga kortslutningar. 

För att reläskydd skall kunna detektera och skilja på olika fel gäller det att kunna beräkna 
spänningar och strömmar för de olika feltyperna se figur 3.3, vid normal drift är spänningarna 
fasförskjutna 120 grader och rotationsriktningen är medurs L1-L2-L3.  

Det finns olika orsaker till kortslutningsfel, det kan vara en grävskopa, fallande träd, salt på 
isolatorer som ger förutsättningar för krypströmmar, smuts kan ge liknande effekter. Först 
när det blir ett överslag så kan felet upptäckas av reläskydd. 

När ett elnät dimensioneras så måste alltid kortslutningsströmmar beräknas och tas hänsyn 
till med bortkopplingstider för att de skapar stora termiska och mekaniska påfrestningar på 
installerat material i en starkströmsanläggning. Kortslutningsströmmar blir väldigt höga som 
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flera kA, det är därför viktigt att kunna bryta så fort som möjligt för att begränsa det skador 
som annars kan uppstå i en anläggning. 

3.7.1 Kortslutningsströmmar 

Kortslutningsströmmarnas storlek är beroende av hur långt elnätet är, totala impedansen i 
nätet d.v.s. dess resistans och reaktans. En trefasig kortslutning är symmetrisk och enligt 
Theorins teorem kan då ett aktivt elnät ersättas med en spänningskälla och inre impedans 
mellan två punkter a och b som visas förenklat i figur 3.4 per fas. Där får ett elnät matning 
från en generator som har en impedans 𝑍 , det skulle också kunna vara ett matande elnät 

med en förimpedans [11].  

 

Figur 3.4 Thevenins teorem. 

Figur 3.4 benämner elkretsens totala impedans som 𝑍  som också blir kortslutningsimpedans 
vid en kortslutning mellan punkterna a och b. 𝑍  räknas fram med hjälp av ekvationen (3.1) 
där 𝑈  är primärsidans spänning och 𝑈  är sekundärsidans spänning av transformatorn,  𝑍  
är transformatorns impedans och 𝑍  är ledningens impedans. Kortslutningsströmmen 𝐼  kan 
räknas fram med ekvationen (3.2) där 𝑈  är fasspänningen. Vid ett sådant fall i ett elnät om 

felställets impedans blir noll så kommer all ström gå igenom felstället och den belastning och 
dess impedans som skulle vart mellan punkterna a och b kommer inte påverka hur stor 
kortslutningsströmmen blir, spänningen över felstället blir noll [11]. 

𝑍 = ∙ 𝑍 + 𝑍 + 𝑍  (3.1) 

𝐼 =  (3.2) 

Vid en kortslutning i ett växelströmsnät fås ett händelseförlopp för en fas enligt figur 3.5, 
den nominella strömmen 𝑖  ändrar sig snabbt vid kortslutning där t=0 och därefter att den 
första pulsen som kallas stötströmmen 𝐼  är det högsta momentana värdet som också 
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förorsakar de elektrodynamiska krafterna som kan ge mekaniska skador i en anläggning. En 
anläggning skall också klara termiska påkänningar, det innebär den högsta strömmen som 
anläggningsdelen kan klara under 1 sekund. 

En period på ett 50 Hz elnät är bara 20 ms, eftersom den totala felbortkopplingstiden för ett 
fel är 60–100 ms så tar det minst 3 perioder för ett skydd att koppla bort den felbehäftade 
delen så kan man inte begränsa stötströmmen och dess påverkan. Där är säkringar mycket 
snabbare än ett reläskydd då de kopplar bort innan det första toppvärdet, det vill säga 
stötströmmen 𝐼 . 

 

 

Figur 3.5 Kortslutningsströmmens tidsförlopp. Från [5]. 

Vid en kortslutning kommer kortslutningsströmmen innehålla en likströmskomponenten 𝑖  
som visas i figur 3.5, vars storlek beror på i vilket fasläge kortslutningen sker. Om 
kortslutning sker vid spänningens maxvärde vilket är normalt för enfasfel bildas ingen eller 
liten likströmskomponent, vid nollgenomgång blir likströmskomponenten maximal. 
Likströmskomponenten kan därför påverka ett reläskydds momentan funktion därför måste 
den filtreras bort. En kraftig likströmskomponent kan också mätta en strömtransformator 
men den risken kan minskas på olika sätt som nämns kap 3.3.1. En likströmskomponent 
dämpas snabbt beroende av resistansen i elnätet, vilket gör att likströmskomponenten inte 
behöver beräknas för spänningen under 130 kV [5]. 

3.7.2 Kortslutningsströmmar i YNyn0-kopplade transformatorer 

Vid en kortslutning på 10 kV utgående linjer där kortslutningsströmmar måste hänföras om 
till 40 kV sidan av en transformator där aktuellt reläskydd finns är det viktigt att vilken 
kopplingsart transformatorn har, speciellt om det är en Dyn11-kopplad transformator. I en 
YNyn0-kopplad transformator blir det enklare. 
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Figur 3.6 visar hur olika kortslutningsfel på sekundärsidan av transformatorn hänförs till 
primärsidan beroende på om det är en tvåfasig eller trefasig kortslutning. De svarta pilarna 
visar vilken riktning strömmarna har. 

 

Figur 3.6 Kortslutningströmmar genom YNyn0-kopplade transformatorer. 

Vid en tvåfasig kortslutning framgår det i figur 3.6 att strömmarna i de två felbehäftade 
faserna är lika stora, men att de är fasförskjutna 180 grader. Samt att vid en trefasig 
kortslutning är strömmarna lika stora i alla faserna, symmetriska, de är fasförskjutna med 120 
grader. 

3.7.3 Kortslutningsberäkningar 

Vid beräkningar av kortslutningsströmmar behöver inte hänsyn tas till de normala lasterna i 
det aktuella nätet, eftersom skillnaden på vinkeln mellan strömmarna vid normal last och 
kortslutning är väldigt stor, dessutom är kortslutningsströmmen betydligt större. 
Kortslutningsimpedans i felstället tas inte heller hänsyn till eftersom den är liten jämfört med 
nätimpedansen [11]. 

Trefasig kortslutning 𝐼  beräknas med formeln 3.3, där 𝑈  är huvudspänningen och 𝑍  
kretsens impedans inklusive kortslutningsimpedansen.  

𝐼 =
√  ∙ 

 (3.3) 

En tvåfasig kortslutning 𝐼  beräknas med formeln 3.4. 

𝐼 =
 ∙ 

 (3.4) 

För trefasiga kortslutningar är alla strömmarna i faserna lika stora och inbördes fasförskjutna 
120 grader, för tvåfasfel är strömmarna i båda faserna lika stora och motriktade men att de 
är fasförskjutna 180 grader och kortslutningsströmmen blir beroende av spänningen mellan 
de två faserna (huvudspänning) genom dubbla kortslutningsimpedansen per fas enligt formel 
3.4.  
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Sambandet mellan 𝐼  och 𝐼  kan man se formeln 3.5. Förenklat för att få 𝐼 , multiplicera 
𝐼  med 1,15. 

=
√  (3.5) 

Sambandet mellan stötströmmen 𝐼  och kortslutningsströmmen 𝐼  över 1000 V framgår i 
formeln 3.6. 

𝐼 = 2,5 ∙  𝐼  (3.6) 

När beräkningar på kortslutningsström görs på en viss punkt i nätet måste impedansen 
räknas om till aktuell spänningsnivå, det är då enklare att räkna med begreppet 
kortslutningseffekt 𝑆 , den är dock inte lika noggrann som impedansmetoden. 
Kortslutningseffekt är en rent matematisk hjälpstorhet [5]. Formel 3.7 används för matande 
nät. 

𝑆 =   (3.7) 

Och för transformatorer, synkrongeneratorer och seriereaktorer används formlerna 3.8 och 
3.9, där 𝑢  relativ kortslutningsimpedans i procent och 𝑆  är märkeffekten. 

𝑆 =  𝑢  (3.8) 

𝑆 =  (3.9) 

För anpassning av strömtransformatorer vid installation används formeln (3.10) där 𝐾  är 
märkomsättningen, 𝐼  är primärsidans ström, 𝐼  är sekundärsidans ström, 𝑁  är primärsidans 
antal lindningsvarv och 𝑁  är sekundärsidans antal lindningsvarv. Strömtransformatorn 
arbetar enligt principen amperevarvsbalans [11]. 

𝐾 = =  (3.10) 

När kortslutningsströmmar skall hänföras från sekundärsidan till primärsidan av en YNyn0-
kopplad transformator kan formel 3.11 användas, 𝑈  är primärsidans märkspänning, 𝑈  
är sekundärsidans märkspänning. 𝐼 ,  är primärsidans kortslutningsström och 𝐼 ,  är 

sekundärsidans kortslutningsström. 

𝑚 = = ,

,
 (3.11) 

För att beräkna kunna osymmetriska fel som inte är trefasiga som till exempel enpolig 
jordslutning och tvåfasig kortslutning så kan man använda sig av en beräknings metod som 
kallas symmetriska komponenter. Grundidén med metoden är att en osymmetrisk 
trefasstorhet kan delas upp i en uppsättning bestående av flera symmetriska delsystem.  
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4 Kartläggning och analys av nuläget 
Då denna studien fokuserar på långa utgående linjer på landsbygden där problem med 
reservbortkoppling observerats, begränsas också kartläggningen till dessa då det inte är 
relevant att nämna utgående linjer som är i och nära tätorterna samt mottagningsstationerna.  

Vissa av nätstationerna på 10 kV linjerna är av typ sattelitstationer och de är matade via 
säkringslastfrånskiljare i närmaste nätstations MSP fack och behöver därför inte inkluderas i 
den sammanställning över de nätstationer längst ut på utgående linjer som behöver 
reservskydd, de får en bra selektivitet. 

På M2 och M3 är kortslutningarna hänförda till 40 kV sidan av 40/10 kV transformatorerna 
med hjälp av formeln 3.11, eftersom det är där reservskyddsfunktionen finns. 

4.1 Sammanställning M1 
Om ordinarie reläskydd skulle fallera blir samlingsskeneskyddet ISm10 i figur 4.1 på varje 
40/10 kV transformator reservskydd, med reläskyddsinställningarna enligt tabell 4.2. ISm10 
initierar då en utlösning på aktuell 10 kV transformatorbrytare. 

 

Figur 4.1 Enlinjeschema M1 med kortslutningseffekter och kortslutningsströmmar. 

Vid jämförelse mellan reläskyddsinställningar och kortslutningströmmarna är det viktigt att 
utgå från det reläskyddet som har minst gynnsamma reläskyddsinställningar, sämsta 
scenariot, i detta fallet är det reläskyddet ISm10 och T2-10 enligt tabell 4.2 som är inställt på 
2200 A som är det minst gynnsamma. 
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4.1.1 Reläskyddsinställningar 

Kartläggning av gällande reläskyddsinställningar i M1, ISm40 har reläskyddsinställningar 
enligt tabell 4.1. 

Tabell 4.1 ISm40 reläskyddsinställningar på M1. 

 

ISm på de utgående linjerna på landsbygden som är relevanta har reläskyddsinställningar 
enligt tabell 4.2, kortslutningsskyddet löser momentant, i realiteten är bortkopplingstiden på 
60–100 ms. 

Tabell 4.2 Reläskyddsinställningar på ISm skydd utgående linjer i M1. 

Linje Överlast (A) Reserv (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

L116 200 230 0,6 750 mom. 

L127 250 300 0,6 700 mom. 

L128 250 300 0,6 700 mom. 

 

Reservskyddsfunktionerna beroende på vilken transformator som är i drift, T1, T2 eller T3 
hamnar på respektive ISm10 i figur 4.1 och har inställningarna enligt tabell 4.3. Vid en 
kortslutning på utgående linje skickar ISm blockeringsimpuls till alla ISm10 och dess 
kortslutningssteg för att förhindra en obefogad utlösning. Överlastskyddet på ISm10 blir då 
reservskydd om ordinarie utgående linjes reläskydd fallerar med en utlösningstid på 0,6 
sekunder. 

Tabell 4.3 Reläskyddsinställningar på ISm10 samlingsskeneskydd i M1. 

10 kV skydd Överlast (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

T1-10 2190 0,6 2190 0,2 

T2-10 2200 0,6 2200 0,2 

T3-10 1400 0,6 1400 0,2 

 

40 kV skydd Överlast (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

T1-40 480 1.4 1850 mom. 

T2-40 480 1,4 1850 mom. 

T3-40 300 1,4 1850 mom. 
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4.1.2 Kortslutningsberäkningar 

I tabell 4.4 är kortslutningsberäkningarna sammanställda för utgående linjer från M1 och 
jämförda med reläskyddsinställningar ISm10 enligt tabell 4.2. Längden på linjerna i tabell 4.3 
är från mottagningsstationen till den nätstation som ligger längst ut och har lägst 
kortslutningsström. 

Värdet 75% som räknas av på kortslutningströmmarna i tabellerna i nedanstående kapitel för 
kortslutningsberäkningar, är ett vedertaget värde från kompetent personal med god 
erfarenhet från flertalet distributionsföretag som används för grundinställningar av reläskydd 
med avseende på att det troligtvis är en impedans i felstället [3]. Alla reläskydd för överström 
i LEVA’s nät är inställda med konstantidsinställningar. 

Tabell 4.4 Kortslutningsströmmar på M1’s 10 kV utgående linjer med T1 i drift. 

Linje Ik2min (A) 10kV Ik2min x 75% (A) Ik3min x 75% (A) Längd (m) 

L116 1 037 778 898 9980 

L127 2804 2103 2428 4909 

L128 2020 1515 1750 8113 

 

De röda siffrorna i tabell 4.3 visar vilka linjer där kortslutningsströmmen blir för låg. Genom 
att jämföra den beräknade kortslutningsströmmen på varje nätstation med minimum 
kortslutningsström för att reservskyddet skall fungera på varje utgående linje, kan en 
sammanställning göras enligt bilaga A, som visar hur långt ut reservskyddet sträcker sig. Den 
sammanställningen utgår från 10 kV samlingsskeneskydd inställning på motsvarande 
2933 A. 
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4.2 Sammanställning M2 
I M2 hamnar reservskyddet för 10 kV utgående linjers reläskydd ISm på 40/10 kV 
transformatorns 40 kV överströmsskydd ISm40 enligt figur 4.2 och tillhörande brytare för 
bortkoppling. Genom att jämföra reläskyddsinställningar med beräknade 
kortslutningsströmmar på 10 kV utgående linjer går det att läsa ut vilka linjer som får problem 
med reservskyddsfunktionen.  

 

Figur 4.2 Enlinjeschema M2 med kortslutningseffekter och kortslutningsströmmar. 

Vid jämförelse mellan reläskyddsinställningar och kortslutningströmmarna är det viktigt att 
utgå från det reläskyddet som har minst gynnsamma reläskyddsinställningar, sämsta 
scenariot, i detta fallet är det reläskyddet ISm40 och T1-40 enligt tabell 4.6 som är inställt på 
200 A som är det minst gynnsamma. 
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4.2.1 Reläskyddsinställningar 

Kartläggning av reläskyddsinställningarna för M2’s 10 kV utgående linjer på landsbygden 
som är relevanta, enligt tabell 4.5, kortslutningsskyddet löser momentant, i realiteten är 
bortkopplingstiden på 60–100 ms. 

Tabell 4.5 ISm på utgående linjer, reläskyddsinställningar i M2. 

Linje Ordinarie (A) Reserv (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

L203 200 250 0,6 600 mom. 

L204 200 250 0,6 600 mom. 

L205 200 250 0,6 600 mom. 

L206 200 180 0,6 600 mom. 

L207 400 400 0,9 1800/1000 mom. 

L208 200 250 0,6 600 mom. 

 

Reservskyddsfunktionerna beroende på vilken transformator som är i drift, T1 eller T2 på 
respektive ISm40 i figur 4.2 och har inställningarna enligt tabell 4.5. Vid en kortslutning på 
utgående linje skickar ISm blockeringsimpuls till alla ISm40 och dess kortslutningssteg för 
att förhindra en obefogad utlösning. Överlastskyddet ISm40 blir då reservskydd om ordinarie 
reläskydd för utgående linje fallerar. För att få relevant kortslutningsström på 40 kV sidan 
måste Ik2min på 10 kV sidan räknas om med transformatorns märkomsättning och 
ekvationen 3.11. 

I tabell 4.5 så är linje L207 och dess kortslutningssteg inställt på 1800/1000 A, detta är på 
grund av två vindkraftverk på vardera 3 MW är anslutna på linjen. Vindkraftverkens skenor 
är kopplade i serie och skulle det bli spänningsbortfall på vindkraftverket närmast 
mottagningsstationen och dess UPS laddas ur så fungerar inte reläskydden och brytarna i den 
anläggningen, då ändras inställningen i mottagningsstationens reläskydd på L207 till 1000 A. 

Tabell 4.6 ISm40 överströmsskydd reläskyddsinställningar i M2. 

40 kV skydd Överlast (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

T1-40 200 1,2 820 0,15 

T2-40 165 1,2 790 0,15 

 

Kortslutningssteget i ISm40 se tabell 4.6 är blockerat från 10 kV utgående linjernas reläskydd 
vid fel eftersom det också är ett samlingsskeneskydd så att ovillkorlig bortkoppling av 
samlingsskenorna inte sker. Överlastskyddet i ISm40 se tabell 4.6 blir då reservskydd om 
ordinarie reläskydd på utgående linjer fallerar. 
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4.2.2 Kortslutningsberäkningar 

I tabell 4.7 så är kortslutningsberäkningarna sammanställda för utgående linjer från M2. 
Längden på linjerna är från mottagningsstationen till den nätstation som ligger längst och har 
lägst kortslutningsström. 

Tabell 4.7 Kortslutningsströmmar på M2's 10 kV utgående linjer. 

Linje Ik2min (A) 10kV 

Ik2min x 75% (A) 

40kV 

Ik2min x 75% (A) 

Ik3min (A) Längd (m) 

L203 1305 979 250 1507 7983 

L204 1 831 1 373 351 2114 5501 

L205 1 686 1 265 323 1461 6362 

L206 2 821 2 115 541 2442 2306 

L207 3 238 2 429 621 2805 5113 

L208 2034 1525 390 2349 5961 

 

Värdet 75% som räknas av på kortslutningströmmarna i tabellerna i nedanstående kapitel för 
kortslutningsberäkningar, är ett vedertaget värde från kompetent personal med god 
erfarenhet från flertalet distributionsföretag som används för grundinställningar av reläskydd 
med avseende på att det troligtvis är en impedans i felstället [3]. Alla reläskydd för överström 
i LEVA’s nät är inställda med konstantidsinställningar. 

När kortslutningsberäkningarna och 40kV Ik2min enligt tabell 4.7 jämförs med 
inställningarna för 40 kV överströmsskydden ISm40 enligt tabell 4.6 som är reservskydd. 
Framgår det att reservskyddsfunktionen uppfylls genom att det minsta värdet Ik2min på 40 
kV är på 250 A och högre än ISm40 T1-40 överlastinställning på 200 A, sämsta scenariot, 
dock är bortkopplingstiden tiden på 1,2 s. 
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4.3 Sammanställning M3 
I M3 hamnar reservskyddet för 10 kV utgående linjers reläskydd ISm på 40/10 kV 
transformatorns 40 kV överströmsskydd ISm40 enligt figur 4.3 och tillhörande brytare för 
bortkoppling. Genom att jämföra reläskyddsinställningar med beräknade 
kortslutningsströmmar på 10 kV utgående linjer går det att läsa ut vilka linjer som får problem 
med reservskyddsfunktionen. 

 

Figur 4.3 Enlinjeschema M3 med kortslutningseffekter och kortslutningsströmmar. 

Vid jämförelse mellan reläskyddsinställningar och kortslutningströmmarna är det viktigt att 
utgå från det reläskyddet som har minst gynnsamma reläskyddsinställningar, sämsta scenariot 
i detta fallet är reläskyddet ISm40 och T1-40 enligt tabell 4.8 som är inställt på 260 A som är 
det minst gynnsamma. 
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4.3.1 Reläskyddsinställningar 

Kartläggning av reläskyddsinställningarna för M3’s 10 kV utgående linjer enligt tabell 4.8, 
kortslutningsskyddet löser momentant, i realiteten är bortkopplingstiden på 60–100 ms. 

Tabell 4.8 Reläskyddsinställningar på M3’s 10 kV utgående linjer. 

Linje Ordinarie (A) Reserv (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

L305 220 270 0,6 600 mom. 

L306 200 240 0,6 600 mom. 

L308 200 250 0,6 600 mom. 

L309 200 210 0,6 600 mom. 

L310 220 270 0,6 600 mom. 

 

Reservskyddsfunktionerna är beroende på vilken transformator som är i drift, T1 eller T2 
hamnar på respektive ISm40 i figur 4.3 och har inställningarna enligt tabell 4.9. Vid en 
kortslutning på utgående linje skickar ISm blockeringsimpuls till alla ISm40 och dess 
kortslutningssteg för att förhindra en obefogad utlösning. Överlastskyddet ISm40 blir då 
reservskydd om ordinarie reläskydd för utgående linje fallerar. För att få relevant 
kortslutningsström på 40 kV sidan måste Ik2min på 10 kV sidan räknas om med 
transformatorns märkomsättning och formeln 3.11. 

Tabell 4.9 ISm40 överströmsskydd reläskyddsinställningar i M3. 

40 kV skydd Överlast (A) Tid (s) Kortslutning (A) Tid (s) 

T1-40 260 1,2 260 0,3 

T2-40 255 1,2 255 0,3 

 

Kortslutningssteget i ISm40 är blockerat från 10 kV utgående linjernas reläskydd vid fel, 
eftersom det också är ett samlingsskeneskydd. Det är för att förhindra obefogad 
bortkoppling av samlingsskenorna. Överlaststeget på ISm40 blir då reservskydd om ordinarie 
utgående linjes reläskydd fallerar med en bortkopplingstid på 1,2s. 
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4.3.2 Kortslutningsberäkningar 

I tabell 4.10 är kortslutningsberäkningarna sammanställda för utgående linjer från M3. 
Längden på linjerna är från mottagningsstationen till den nätstation som ligger längst ut och 
har lägst kortslutningsström. 

Tabell 4.10 Kortslutningsströmmar på M3’s 10 kV utgående linjer. 

Linje Ik2min (A) 10kV 

Ik2min x 75% (A) 

40kV 

Ik2min x 75% (A) 

Ik3min (A) Längd (m) 

L305 994 745 190 860 15 897 

L306 995 746 191 861 12 054 

L308 1 505 1 128 288 1 303 9 014 

L309 1 092 819 209 946 11 843 

L310 1 019 764 195 882 13 203 

 

Värdet 75% som räknas av på kortslutningströmmarna i tabellerna i nedanstående kapitel för 
kortslutningsberäkningar, är ett vedertaget värde från kompetent personal med god 
erfarenhet från flertalet distributionsföretag som används för grundinställningar av reläskydd 
med avseende på att det troligtvis är en impedans i felstället [3]. Alla reläskydd för överström 
i LEVA’s nät är inställda med konstantidsinställningar. 

När kortslutningsberäkningarna och överström 40 kV Ik2min enligt tabell 4.10 jämförs med 
inställningarna för 40 kV överströmsskydden ISm40 enligt tabell 4.9 som är reservskydd. 
Framgår det att reservskyddsfunktionen inte uppfylls på linjerna L305, L306, L309 och L310, 
då 40kV Ik2min värdena är lägre än ISm40 T1-40 överlastinställning på 260 A i tabell 4.9, 
sämsta scenariot, dock är bortkopplingstiden tiden på 1,2 s. 

De röda siffrorna i tabell 4.10 visar vilka linjer där kortslutningsströmmarna blir för låga. 
Genom att jämföra den beräknade kortslutningsströmmen på varje nätstation med minimum 
kortslutningsström för att reservskyddet skall fungera på varje utgående linje, kan en 
sammanställning göras enligt bilaga B, som visar hur långt ut reservskyddet sträcker sig. Den 
sammanställningen utgår från en kortslutningsström på 10 kV sidan, motsvarande 1357 A, 
hänfört från 40 kV överströmsskyddet med hjälp av formel 3.11. 

  



Underlag för ombyggnation av reservskydd 

 33 

4.4 Analys av sammanställningarna och grund till lösningar 
Genom att jämföra tabellerna för reläskyddsinställningar och beräkningarna för 
kortslutningsströmmar så framgår det att det finns problem med reservskyddsfunktion på 
mottagningsstationerna M1 och M3 utgående linjer. 

De linjer från M1 som har för låg kortslutningsström är L116, L127 och L128. På L116 är 
brytgränsen vid nätstation T108 vilket lämpligt då det finns reservmatningsmöjligheter från 
L204 som är en utgående linje från mottagningsstationen M2. Liknande förutsättningar finns 
för linje L128 där gränsen för reservskydd sträcker sig till kopplingsstation KS106, där finns 
möjligheten att sektionera bort yttre delarna av L128 så att till reservmatning från L203 kan 
ske via nätstation T155. På linje L127 och matningen till T104 från T034 finns idag en 
säkringslastfrånskiljare som tar hand om en eventuell kortslutning eller överlast. Då 
transformatorerna på M2 är mindre, är överströmsskydden ISm40 inställda på ett lägre värde 
än ISm10 i M1, vilket medför att de kan vara reservskydd för yttre delarna av L116 och L128 
utan ombyggnation på M1.  

Det skulle i sådana fall bli en flytt av 624 kunder till L204 med ett energibehov baserat på 
föregående års energiförbrukning på 5605 MWh för L116 och 1915 MWh för L128. 
Förändringarna i kostnad med att ändra normalt kopplingsläge på ovan nämnda linjer och 
de år det tar för att L116 skulle byggas om måste jämföras med kostnaden för alternativa 
lösningar.  

De linjer från M3 som har för låg kortslutningsström är L305, L306, L308, L309 och L310. 
Det finns inga naturliga möjligheter till att använda sig av reservmatningsmöjligheter från en 
annan mottagningsstation, utan där behövs förslag på extra reläskydd i någon form som skall 
vara reservskydd för ordinarie reläskydd på utgående 10 kV linjer. 

 Något som bör tas i beaktande vid ändring av normalt kopplingsläge i distributionsnätet, är 
att det bör finnas en marginal i ledningar och kablars belastningstålighet vid den aktuella 
belastningen så att det finns utrymme för eventuellt tillkommande belastningar vid akuta 
omkopplingar i nätet.  
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5 Möjliga lösningar för reservskydd 
Enligt kartläggning och analys i kap 4 så framgår det att problem med reservskydd finns i 
mottagningsstationerna M1 och M3 och det är där lösningsförslagen fokuseras. Då de flesta 
av nätstationerna som är utplacerade i LEVA’s eldistributionsnät är anpassade med plats och 
antalet fack utifrån det behov som fanns vid installationstillfället gör det svårt att planera för 
komplettering av extra skydd ute i nätet eftersom det kräver utbyte av lastfrånskiljare till 
brytare som klarar av kortslutningsströmmar. De priser som uppges i lösningsförslagen är 
alla exkl. moms. 

5.1 Extra reläskydd som reservskydd i både M1 och M3 
Ett sätt att få reservskydd för utgående linjer är att installera ett extra reläskydd parallellt med 
ordinarie, detta är applicerbart i både M1 och M3. Kravet på reservskydd uppfylls då det 
extra reläskyddet är aktivt tillsammans med ordinarie, fallerar ena skyddet så är det andra 
fortfarande aktivt. 

REF615 är ett reläskydd tillverkat av ABB som relativt enkelt att installera eftersom det idag 
är en kontrollanläggning av samma tillverkare. Det är också lämpligt att använda reläskydd 
av samma tillverkare då de är testade utifrån samma standarder och förutsättningar i 
testanläggningarna. 

Kostnaden för reläskyddet är 50000–55000 kr per fack inklusive installation, tillkommande 
kostnad om behov finns på extra strömtransformatorer, är 5000–5500 kr per 
strömtransformator, materialkostnad [4]. Då befintliga reläskydd på alla utgående linjer i M1, 
M2 och M3 mäter strömmen på 2 faser, L1 och L3 måste även det nya göra det, vilket är 
möjligt med REF615 som dessutom är helt kompatibel med nuvarande kontrollanläggningar 
i M1 och M2. Det gör inte installationen så komplicerad samt att det inte behöver 
kompletteras med extra strömtransformatorer så länge inte märkbördan överskrids. 
Eftersom det extra reläskyddet egentligen inte är ett sub2 skydd, kan anslutningen till 
strömtransformatorerna göras i serie med ordinarie reläskydd. 

I ett distributionsnät används det oftast en utlösningsmagnet i en brytare, i industrin används 
oftast två utlösningsmagneter som det kan vara installerat i en truckbrytare [4]. Men REF615 
har en funktion med övervakning av utlösningsmagneter som dessutom övervakas av ABB 
på fjärr, den läser av om något blir fel på denna, då är det bara att byta till en reservbrytare 
för att sedan få den trasiga reparerad. På så vis blir det en viss redundans. 
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För att få ett komplett reservskydd i M1 måste ett extra reläskydd installeras på utgående 
linjerna L116, L127 och L128, totalkostnaden för en sådan installation framgår i tabell 5.1. 

Tabell 5.1 Total kostnad installation av reläskydd REF615 i M1 inkl. arbete, i kr. 

 L116  L127 L128 Kostnad  

REF615 inkl. arb. 55 000 55 000 55 000 165 000 

Total kostnad:    165 000 

 

För att få ett komplett reservskydd i M3 måste ett extra reläskydd installeras på utgående 
linjerna L305, L306, L309 och L310, totalkostnaden för en sådan installation framgår i tabell 
5.2. 

Tabell 5.2 Total kostnad installation av reläskydd REF615 i M3 inkl. arbete, i kr. 

 L305  L306  L308 L309 L310  Kostnad  

REF615 inkl. arb. 55 000 55 000 - 55 000 55 000 220 000 

Total kostnad:      220 000 

 

Rekommenderade reläskyddsinställningar blir de samma som ordinarie reläskydd på 
respektive utgående linje enligt tabell 4.2 på M1 och tabell 4.8 på M3 [13], [10]. Det är möjligt 
då de sitter installerat parallellt med ordinarie reläskydd och båda är aktiva, de har samma 
förutsättningar och skall uppfylla samma utlösningsvillkor, det ställs då inga krav på 
selektivitet mellan skydden. Det som tillkommer är dubbla larm vid fel. 

Reläskydden skall också kompletteras med BFS för att överliggande brytare skall koppla bort, 
då redundanta system installeras behöver det också finnas redundans i brytarinstallationen 
för att uppnå önskad funktion för reservskydd. 

5.2 M1 ändring av normalt kopplingsläge på L116 och L128 
M1 har relativt stora transformatorer, överströmsskydden ISm10 fungerar som reservskydd 
kan inte ställa ned finsteget tillräckligt mycket för att hantera de låga 
kortslutningsströmmarna längst ut på linjerna L116 och L128. 

Det finns goda möjligheter till överföring av belastningar mellan mottagningsstationen M1 
till M2 genom att ändra normalt kopplingsläge i nätstationen T108, så att linje L204 övertar 
lasterna från yttre delarna av L116. På samma sätt L128 till L203 genom att ändra normalt 
kopplingsläge i T155 samt sektionera bort yttre delarna av L128 via kopplingsstation KS106. 
Kortslutningströmmarna blir då högre eftersom yttre delarna av L116 och L128 kommer 
närmare mottagningsstationen M2 jämfört med M1 samt att M2 och dess 40 kV 
överlastskydd ISm40 är lägre ställt på grund av de mindre transformatorerna, så kan det vara 
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en lämplig lösning. Det skulle bli en flytt av 624 kunder från L116 till L204 med en total 
energiförbrukning på 5605 MWh per år, för L128 till L203 skulle det bli 107 kunder och en 
total energiförbrukning på 1915 MWh per år. 

Genom att flytta förbrukarna på linjerna L116 till L204 och L128 till L203, så minskar den 
totala överförda energi på M1, istället ökar den på M2. Eftersom det är olika ägarförhållanden 
mellan LEVA och Vattenfall Eldistribution AB på m1 och M2 är kostnaden för överförd 
energi olika. I M1 äger LEVA hela stationen inkl. 40 kV utrustningen, medan i M2 äger 
Vattenfall Eldistribution AB 40 kV utrustningen och delar av 10 kV. Beräkningen av 
kostnaderna för flytt av förbrukarna och ändringar i den totala överföringsavgiften är hämtad 
från ett lokalt avtal mellan LEVA i Lysekil och Vattenfall Eldistribution AB som baseras på 
2019 års regionnätstariff [14]. Totalkostnaden för LEVA per år att ändra normalt 
kopplingsläge framgår av tabell 5.3 för L116 till L204 och tabell 5.4 för L128 till L203. 

Tabell 5.3 Total kostnad flytt av förbrukare från L116 till L204. 

Uttagspunkt Överföringsavgift (kr/kWh) Energi (kWh) Totalt 

(kr) 

M1 -0,011 5 605 475 -61 660 

M2 0,020 5 605 475 112 110 
  

Total kostnad: 50 449 

 

Tabell 5.4 Total kostnad flytt av förbrukare från L128 till L203. 

Uttagspunkt Överföringsavgift (kr/kWh) Energi (kWh) Totalt 

(kr) 

M1 -0,01 1 914 825 -21 063 

M2 0,02 1 914 825 38 297 
  

Total kostnad: 17 233 

 

Den ökade totalkostnaden för LEVA att ändra normalt kopplingsläge skulle bli ca. 67 700 kr 
per år.  

5.3 M3 komplettering med sektioneringsstationer 
M3 och dess utgående linjer är långa jämfört med utgående linjer i mottagningsstationerna 
M1 och M2. Att installera sektioneringsstationer, se figur 5.1, längre ut i elnätet, på utgående 
linjerna L306, L309 och L310 är en möjlig lösning då den har ett reläskydd och effektbrytare 
installerat i sig. Med rätt reläskyddsinställningar kan en sådan hantera och koppla bort den 
felbehäftade delen av nätet längst ut på linjerna utan att hela linjen får spänningsbortfall. 
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Figur 5.1 Hur en sektioneringsstation kan se ut. Från [15]. Återgiven med tillstånd. 

För att begränsa antalet sektioneringsstationer till ett minimum går det att lägga över 
kunderna längst ut på L305 till L310 via ändring av normalt kopplingsläge i nätstation T565 
samt sektionera nätet i nätstation HA061. Då behövs bara installation av tre 
sektioneringsstationer på linjerna L306, L309 och L310.  
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I figur 5.2 visas ett exempel på en sådan lösning på L310 utgående från M3, liknande lösning 
skulle det bli på L306 och L310. I figuren framgår det att 40 kV överströmsskyddet 
momentansteg ISm2 som är nuvarande reservskydd för reläskydden på 10 kV utgående linjer, 
sträcker sig en bit utanför nätstation T565. ISm1 är blockerat av utgående reläskydd vid fel, 
därför sträcker den sig förbi 10 kV samlingsskenan. Genom att installera sektioneringsstation 
med överströmsskydd med ett steg ISm, strax innan T565, så kan det överströmsskyddet 
fortsätta vara reservskydd med fördelen att om det blir ett fel längst ut på linje L310 utanför 
sektioneringsstationen, blir spänningsbortfallet bara på den delen utanför 
sektioneringsstationen.  

 

Figur 5.2 Enlinjeschema L310 och sektioneringsstation. 

Om det blir kortslutning mellan mottagningsstationen M3 och sektioneringsstationen i figur 
5.2 så hjälper inte sektioneringsstationen, utan hela linjen får spänningsbortfall. Om ordinarie 
reläskydd på utgående linje i mottagningsstation M3 skulle fallera blir 40 kV 
överströmsskyddet, reservskydd. Vid ett fel, skulle det bli spänningsbortfall på hela 10 kV 
samlingsskenan och alla kunderna anslutna till M3 blivit drabbade. 

Tabell 5.5 Möjlig reläskyddsinställning i sektioneringsstation på L310. 

10 kV skydd Ordinarie  

(A) 

Reserv 

(A) 

Tid  

(s) 

Kortslutning  

(A) 

Tid 

(s) 

Sektioneringsstation - - - 600 mom. 

L310 ordinarie reläskydd 220 270 0,6 600 0,3 

 

Möjliga inställningar av reläskydden i tabell 5.5 som exempel på L310 och figur 5.2 för 
översikt. Reläskyddsinställningarna i sektioneringsstationen är tidsselektivt, det innebär att 
ströminställningarna är de samma, men tiden skiljer. Eftersom kortslutningssteget i 
sektioneringsstationen är momentant bör tiden på L310 ordinarie reläskydd ändras till 300 
ms för selektivitet., normal praxis med moderna skydd som är digitala, tidigare var det 400 
ms då elektromekaniska skydd var lite långsammare [10].  
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Tabell 5.6 Kostnad för installation av sektioneringsstationer i kr. 

 L306 L309 L310 Kostnad 

Sektioneringsstation utan 

spänningstransformator 

115 000 115 000 115 000 335 000 

GPRS kommunikation 

Inkl. RTU 

15 000 15 000 15 000 45 000 

Installation ref. EBR 13 873 13 873 13 873 41 619 

   Total kostnad: 421 619 

 

I tabell 5.6 framgår totala kostnaderna vid installation av 3 sektioneringsstationer på linjerna 
L306, L309 och L310, priserna är från tillverkaren Nätstations Alliansen AB för att få en 
ungefärlig kostnad att relatera till, det finns även andra tillverkare av liknande lösningar. 
Installation ref. EBR i tabell 5.6 är baserat på tillkommande kostnader enligt EBR 
kostnadskatalog 2018 [16], för schaktning och installation av sektioneringsstation, P2 kod 
13722, exklusive materiel, summa 3 062 kr. Samt 50 m förläggning av kabel N1XV(E) 4x10 
0,4 kV för matning av sektioneringsstationen, P1 kod G14631, summa 10 811 kr.  

Tabell 5.7 Jämförelse antal drabbade kunder vid fel med sektioneringsstationer på L306, L309 och L310. 

Kunder L306  L309 L310 

Kunder före sektioneringsstation 173 648 339 

Kunder efter sektioneringsstation 282 128 86 

Totalt antal kunder 455 776 425 

 

Tabell 5.7 visar antalet kunder som berörs före och efter sektioneringsstationen på varje linje, 
på L306 är antal kunder jämfört innan och utanför frånskiljare F110. På L306 är antal kunder 
jämfört innan och utanför vid T342 och på L310 är antal kunder jämfört innan och utanför 
T565 inklusive kunder från L305.   
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6 Diskussion av lösningsförslagen 
Tidigare har man löst problemet med reservskydd genom att använda linjesäkringar ute i 
nätet, men med dålig erfarenhet, då bara en säkring av faserna löste ute i nätet, löste också 
jordfelsskyddet i mottagningsstationen och hela linjen blev spänningslös. 

Utifrån den ekonomiska och tekniska analysen ger det att installation av nya extra reläskydd 
installerade parallellt med ordinarie är en lämplig lösning ur ett ekonomiskt avseende, då M1 
är en relativt ny mottagningsstation jämfört med M2 och M3 och inte behöver byggas om 
inom en överskådlig framtid. 

6.1 Lösningsförslag M1 
Totalkostnaden per år för att ändra normalt kopplingsläge är 67 700 SEK och totalkostnaden 
för installation av extra reläskydd av typ REF615 är 165 000 SEK. På inte ens 2,5 år har man 
sparat in kostnaden på att installera extra reläskydd jämfört med att ändra normalt 
kopplingsläge. En kostnad som bör räknas in vid installation av extra reläskydd är för den tid 
som tillkommer från egna montörer för att göra facken tillgängliga för säkert arbete.  

Rent tekniskt är det betydlig enklare att ändra normalt kopplingsläge så att M2 tar över de 
yttre delarna av utgående linjer på L116 och L126. Nätstationen T104 på L127 enligt bilaga 
A, har idag en trepolig säkringslastfrånskiljare installerad på sin matande linje från nätstation 
T034, vilket gör att gällande krav uppfylls. 

Det viktiga är att det alltid finns ett reservskydd som fungerar helt oberoende av vilka 
omkopplingar eller ombyggnationer som sker. Att lägga om lasterna på en annan 
mottagningsstation löser det tekniska problemet för stunden, men det blir problem vid 
tillfälliga omkopplingar i elnätet, exempelvis vid planerade arbeten eller akuta fel, 
sannolikheten är stor att reservskydden inte räcker till. Om det samtidigt blir fel på reläskydd 
och distributionsnät, kan det generera omfattande skador på en anläggning och långa 
avbrottstider som följd. Kostnaderna skulle bli avsevärt högre än att installera nya extra 
reläskydd. Att installera nya extra reläskydd är en kostnadseffektiv lösning, eftersom den 
investeringen kan vara upp till 30 år. En annan anledning till att installera extra reläskydd, är 
att det pågår ständiga förändringar i elnätet genom ombyggnationer och kablifieringar. 

6.2 Lösningsförslag M3 
Total kostnad för installation av tre sektioneringsstationer blir 421 619 kr. Fördelen med en 
sådan lösning är att om det uppstår fel längst ut på en linje, blir inte alla kunderna längs den 
linjen drabbade av spänningsbortfall, utan ett begränsat antal kunder. Det blir en förbättring 
i avbrottsstatistiken. En sektioneringsstation är också relativt lätt at flytta på om det är så vid 
ombyggnation av elnätet och kan då placeras på en linje som problem med avbrott för att 
minska antalet drabbade kunder. Installationskostnaden för varje sektioneringsstation måste 
då relateras och viktas till antalet kunder och kundkategori, som inte tappar spänning vid ett 
fel längst ut på den aktuella linjen.  
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Totalkostnaden för installation av extra reläskydd av typen REF615 på utgående linjer i M3 
blir 220 000 SEK. Viktigt att ta i beaktande är att reservskyddet i ISm40 är inställt på 1,2 s, 
vilket är en lång tid vid en kortslutning med risk för dyra skador på anläggningen. Fördelen 
med extra reläskydd är att det blir enklare vid ombyggnationer av distributionsnätet, nåt som 
sker kontinuerligt. En sådan investering har bara kostnaden en gång, den kostnad som 
tillkommer är prövning av reläskydden. 

Att sätta reläskydd ute på linjerna i form av sektioneringsstation har några nackdelar som är 
svåra att komma ifrån. Det tillkommer alltså fler objekt som kräver underhåll, tillsyn, 
dokumentation och tester. För att göra tester krävs också kompetent personal som kan vara 
svårt att hitta, det krävs också en bedömning på hur ofta testerna skall göras utifrån hur 
tillförlitliga den nya typen av reläskydd är. Sektioneringsstationen har ett separat batteri som 
hjälpkraft, batteriet behöver övervakning och underhållas, sedan finns det en effektbrytare 
som kräver underhåll. 

Ett annat problem eller svårighet med en sektioneringsstationen är att den behöver lokal 
strömförsörjning av 230 V till likriktaren som laddar batteriet till hjälpkraften, men då tanken 
är att de skall vara anslutna nära en nätstation finns 230 V matning tillgängligt. 

Förslaget med sektioneringsstationer utelämnar en nätstation som inte har någon säkring på 
sin matning, det är nätstation T536, där måste det då tillkomma en lösning så att 
säkerhetskraven uppfylls. 

Det finns flera alternativ till sektioneringsstation med liknande lösningar, till exempel att 
bygga om en befintlig nätstation genom att byta ut lastfrånskiljare till en brytare som kan 
hantera kortslutningsströmmar med tillhörande reläskydd och utrustning som krävs, det 
finns tillverkare som kan leverera sådana lösningar.  
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7 Slutsats 
LEVA i Lysekil har problem med reservskydd på vissa utgående linjer, framförallt i norra 
och västra delen av koncessionsområdet där det är långa utgående linjer från M1 och M3. 
Det är ett problem som inom en snar framtid bör åtgärdas för att uppfylla de lagar och krav 
som nämnts tidigare i studien. Alternativet kan vara personskador, skador på egendom eller 
omfattande skador på anläggning vid fel som kan bli mycket dyrt. 

Vid en diskussion om reläskyddsfilosofi är det viktigt att förstå att det inte bara handlar om 
att lösa det tekniska problemet utan att se helheten. Den stora fördelen som finns med ett 
extra reläskydd, är att om det ordinarie reläskyddet fallerar blir man inte lika känslig för 
leveranstid. Det blir lättare att planera tid för bytet då det inte måste ske så fort som möjligt. 
Eftersom det extra reläskyddet finns kvar som reservskydd, finns det fortfarande kvar ett 
skydd som fungerar samt att sannolikheten för att det skyddet slutar fungera är låg då 
driftsäkerheten på reläskydd är hög. Det är därför en fördel att installera lokalt reservskydd 
som ett extra reläskydd på alla utgående linjer. I princip en engångskostnad. 

Om installation av extra reläskydd blir aktuellt bör man också se över möjligheterna att göra 
den installationen på alla utgående linjer på samtliga mottagningsstationerna, det blir då 
enklare att bibehålla reservskyddsfunktion vid temporära omkopplingar i distributionsnätet 
och ombyggnationer i framtiden. 

I denna studie ha LEVA fått en grund och underlag till ett fortsatt arbete för att kunna 
ställning till vad som är bäst ur ett ekonomiskt och tekniskt perspektiv som förenklar 
beslutsfattandet för vilken reservskyddslösning som är lämpligast. 

7.1 Förslag på framtida arbete 
Idag har reservskydden som finns på 40 kV sidan i M2 och M3, en bortkopplingstid på minst 
1,2 sekunder, vilket är en relativt lång tid vid en kortslutning som också innebär en risk för 
omfattande och dyra skador på anläggningen. Det är inte bara en linje som får problem utan 
alla kunder som är anslutna till den aktuella mottagningsstationen. Föreslår att utreda 
förutsättningarna för att installera extra reservskydd i mottagningsstationerna M2 och M3. 

Föreslår vidare att utreda möjligheterna att ändra inställningarna på överströmsskyddet 
ISm40 i M3 som också är samlingsskeneskydd från 300 ms till ett lägre värde.   

Mottagningsstationerna M2 och M3 är 30 år gamla, år 2022, vilket är det vedertagna 
beräknade livslängden i elkraftsammanhang.  Det är då lämplig att nu börja planera för 
ombyggnation av 10 kV delen och i samband med det 40 kV delen som ägs av Vattenfall till 
ett modernare inomhusställverk. Den brytartyp HKK820 oljeminimumbrytare som finns i 
M2 och M3 har en säkerhetsrisk då det är olja som medium för släckning av ljusbåge, skulle 
det bli ett fel som påverkar dessa kan skadorna bli omfattande på grund av oljan och dess 
explosionsrisk. HKK820 har en begränsning av hur många manövreringar den kan göra, 
tillgång på reservdelar är begränsade, därför är det lämpligt med en utredning och 
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kartläggning över dessa. För att sedan utreda möjligheterna att byta ut dem mot modernare 
ersättningstruckar som passar i samma fack.  

Föreslår också en kartläggning av nätstationernas skydd, som transformatorskydd och 
säkringarna i lågspännings (LSP) nätet, med reläskydden i överliggande 10 kV 
distributionsnät, så att selektivitet erhålls. 
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Bilaga A:1 

A: Sammanställning av Ik2min på 10 kV utgående linjer i M1 

10 kV UTGÅENDE LINJER M1 

L116 L127 L128 

Punkt Ik2min (A) Punkt Ik2min (A) Punkt Ik2min (A) 

T214 1 037 T104 2 804 T144 2 020 

T117 1 183 T008 3 914 T163 2 075 

T244 1 207 T034 4 097 T231 2 293 

T116 1 216 T031 4 161 T107 2 353 

T167 1 242 T035 4 342 T155 2 455 

T217 1 335 T031 4 347 T208 2 530 

T118 1 375 T019 4 549 T162 2 741 

T197 1 417 
  

T209 2 892 

T251 1 422 
  

T210 3 476 

T119 1 465 
  

T243 3 477 

T214 1 625 
  

T243 3 477 

T200 1 669 
  

T204 3 768 

T115 1 725 
  

T229 3 962 

T177 1 749 
  

T059 4 234 

T145 1 818 
  

T019 4 551 

T114 1 893 
    

T146 1 906 
    

T110 2 081 
    

T109 2 191 
    

T150 2 218 
    

HA025 2 843 
    

T108 2 856 
    

T213 3 036 
    

T212 3 304 
    

T211 3 615 
    

T252 4 224 
    

HA042 4 403 
    

T010 4 482 
    

HA041 5 035 
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Bilaga B:1 

B: Sammanställning av Ik2min på 10 kV utgående linjer i M3 

10 kV UTGÅENDE LINJER M3 

L305 L306 L309 L310 

Punkt Ik2min (A) Punkt Ik2min (A) Punkt Ik2min (A) Punkt Ik2min (A) 

T315 994 T506 995 T511 1 092 T302 1 019 

T313 994 T429 1 019 T349 1 141 T303 1 035 

T565 1 033 T362 1 119 T503 1 168 T301 1 045 

T314 1 101 T360 1 126 T498 1 212 T478 1 081 

T437 1 239 T494 1 165 T510 1 231 T547 1 093 

T577 1 325 T571 1 220 T536 1 233 T492 1 106 

T436 1 342 T363 1 252 T499 1 239 T464 1 134 

T355 1 482 T495 1 278 T343 1 347 T468 1 134 

HA61 1 534 T445 1 302 T515 1 354 T307 1 137 

T358 1 560 T486 1 313 T344 1 387 T560 1 179 

T501 1 623 T557 1 314 T535 1 388 T545 1 202 

T576 1 686 T485 1 317 T502 1 405 T463 1 212 

T573 1 766 T366 1 368 T531 1 427 T493 1 213 

T357 1 782 T496 1 441 T342 1 504 T455 1 220 

T575 1 861 T369 1 508 T473 1 511 T444 1 251 

T509 1 888 T368 1 599 T544 1 535 T469 1 253 

T574 1 981 T384 1 700 T418 1 536 T559 1 347 

T508 2 052 T370 1 805 T428 1 540 T489 1 370 

T572 2 177 T448 1 824 T504 1 592 T500 1 382 

T571 2 302 T447 1 850 T321 1 596 T530 1 386 

T546 2 310 T380 2 026 T512 1 609 T312 1 401 

T570 2 615 T385 2 317 T578 1 616 T566 1 560 

T523 2 622 T481 2 396 T339 1 646 T565 1 647 

T520 2 664 T539 2 429 T443 1 666 T529 1 829 

T519 2 755 T483 2 612 T322 1 703 T316 1 852 

T518 3 001 T540 2 757 T552 1 722 T460 2 113 

T521 3 024 T482 2 777 T324 1 736 T461 2 213 

T524 3 441 T538 2 980 T474 1 820 T526 2 246 

T533 3 831 T534 3 192 T338 1 868 T459 2 368   
T537 3 565 T449 1 970 T326 2 925   
T462 4 023 T333 2 013 T438 3 388     

T569 2 053 T330 3 790 

 


