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Förord 

Denna rapport framlägger resultatet av ett examensarbete som omfattar 15 högskolepoäng. 

Examensarbetet utgör avslutet på en treårig högskoleingenjörsutbildning med inriktning mot 

elektroteknik, elkraft, vid Högskolan Väst i Trollhättan och genomfördes under vårterminen 

2019. Arbetet har genomförts i samarbete med Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan, 

och har bedrivits i företagets lokaler. Arbetsfördelningen under examensarbetet är sådan att 

ansvaret är fördelat enligt nedan. Resterande delar av rapporten samt beräkningar och 

simuleringar har genomförts gemensamt. 

Fredriksson innehar ansvaret för: 1.2–1.5, 2.1–2.3 samt kapitel 3. 

Pettersson innehar ansvaret för: 2.3–2.7 

Författarna vill även ta tillfället i akt att framföra vår tacksamhet till Vattenfall Eldistribution 

AB för möjligheten att genomföra detta examensarbete. Förutom att tacka företaget i sin 

helhet vill vi även speciellt framföra vår uppskattning till vår handledare, Per Norberg, samt 

Thomas Eng och Hans Larsson. Deras intresse, engagemang och delaktighet under 

examensarbetesgång har varit till stor hjälp och motiverande författarna att utforska 

examensarbetes potential. Vidare framförs även ett stort tack till vår handledare, Lena Max 

samt examinator, Andreas Petersson, vid Högskolan Väst. 

Figurer som förekommer utan källhänvisning har framställts av författarna och 

exempelnäten som behandlas i detta examensarbete har avidentifierats till följd av 

sekretesskrav från Vattenfall Eldistribution AB. Rapporten rekommenderas skrivas ut i färg 

för bästa upplevelse.  

 

Trollhättan, maj 2019 

Thorgrim Fredriksson 

Jonas Pettersson 
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Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i 
radiella 40 kV distributionsnät 

Sammanfattning 

Detta examensarbete betraktar elkvalitetspåverkan som kan uppkomma till följd av att 

reläskydd och brytare utlokaliseras i ett kraftnät med radiell drift. Rapporten lyfter fram den 

potentiella problematiken som kan uppkomma på grund av ett förlängt 

frånkopplingsförhållande, förhållandet mellan spänningsdippens djup och dess 

korresponderande felbortkopplingstid, vid feltillstånd i nätet. Detta med utgångspunkt i 

befintliga föreskrifter samt ett tidigare utfört examensarbete som påvisade den 

samhällsekonomiska nyttan av en eventuell utlokalisering av reläskydd.  

Syftet med detta examensarbete är att fastställa om otillåtna spänningsdippar kan uppträda i 

kraftnätet till följd av utlokalisering av reläskydd. Det är även av intresse att undersöka om 

den samhällsekonomiska nyttan kvarstår då den tidigare ej betraktade dippkostnaden tages i 

beaktning. Detta genom att framställa en grundmetod för värdering av förväntade 

spänningsdippskostnader. 

Genom att observera spänningsdippars karaktär vid simuleringar i PSS/E för reella 

exempelnät framställdes illustreringar av spänningssänkningar samt korresponderande 

frånkopplingsförhållanden. Dessa frånkopplingsförhållanden används sedan i kombination 

med framtagna värderingsfaktorer för att beräkna en förväntad spänningsdippskostnad. 

Vilket leder till att den samhällsekonomiska nyttan kan fastställas genom att betrakta 

förändringen av avbrottsvärdering i relation till dippkostnaden. 

Med hänseende på otillåtna spänningsdippar förekommer det ingen risk för att sådana 

uppkommer i de undersökta exempelnäten. I arbetet påvisas även en total besparing för 

samtliga av de betraktade skyddsutlokaliseringsmetoderna. Dock förekommer det 

exempelnät där en mer ingående analys krävs för att en utlokalisering ska medföra 

besparingar för enskilda radialer. De besparingar som presenteras i rapporten innehåller en 

viss osäkerhet till följd av användandet av icke etablerade värderingsfaktorer. Detta medför 

att resultatet utgör en konceptvalidering och skall inte ses som en realistisk fallstudie av 

exempelnäten.  Trots denna osäkerhet förespråkar författarna, utifrån examensarbetets 

resultat och avgränsningar, att utlokalisering av strömmätande reläskydd används som 

standardmetod vid utlokalisering. Även att nyttja möjligheten med att inkludera ett aktiverat 

snabbsteg bör användas då detta medför en förbättring av skyddets möjlighet att frånkoppla 

en majoritet av de mest kritiska spänningsdipparna momentant. 
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Electrical power quality changes following relocation 
of switchgear and protection relay in 40 kV 
distribution power grids with radial operation 

Summary 

This bachelor’s thesis investigates the changes in electrical power quality that can arise from 

relocating switchgear and protection relays, from the power-feeding station, for a power grid 

with radial operation. The report highlights the potential problems with a prolonged fault-

clearance time in the power grid. The report uses existing regulations and a previously 

completed bachelor’s thesis, in which a substantial socioeconomic benefit was concluded, as 

a starting point for the study. 

The purpose of this bachelor’s thesis is to determine if unlawful voltage sags can appear in 

the power grid following a relocation of the switchgear and protection relay. There is also an 

interest in investigating if the earlier determined socioeconomic benefits remain if the 

previously unconsidered cost following a voltage sag is included. There is also included in 

the scope of the bachelor’s thesis to describe a basic method for evaluation of the expected 

cost of a voltage sag. By observing the nature of occurring voltage sags following simulations 

in PSS/E for proper power grids several illustrations over the magnitude and disconnection 

event were produced. The resulting disconnection event was then used in combination with 

estimated valuation factors to estimate the expected cost following a voltage sag. Which leads 

to that the socioeconomic benefits can be estimated by contemplating the change in cost 

following a forced outage in relation to the voltage sag cost. 

With regards to the occurrence of unlawful voltage sags in the examined power grids the 

bachelor’s thesis concludes that there is no risk for the appearance of such. The thesis also 

demonstrates that an overall socioeconomical benefit follows the use of any of the presented 

relay protection methods. Even though this benefit does not present itself in all the radials 

for the observed power grids following a relocation. In these cases, a deeper analysis is 

required to guarantee a positive outcome. The thesis contains an uncertainty with regards to 

the presented benefits following the use of non-established valuation factors. Following this 

the thesis should be viewed as a proof of concept and not as a in depth case study for the 

evaluated power grids. Despite these uncertainties the authors advocates, following the result 

of the thesis, for the use of relocated current measuring protection relays as a standard 

method when using relocated switchgear and protection relay. Furthermore, the authors also 

advocates for the activation of an instantaneous disconnection step, in the power-feeding 

station, in order to minimize the fault-clearance time of the most critical voltage sags.  
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Nomenklatur 

Vokabulär 
Avbrottskostnad = Summan av avbrottsvärdering samt dippkostnad 

Avbrottsvärdering = Den beräknade kostnaden för ett avbrott enligt EIFS 2019:4 

Frånkopplingsförhållande = Förhållandet mellan spänningsdippensdjup och dess 
korresponderade felbortkopplingstid. 

ILE = Icke-levererad energi, den energin som inte levererats till följd av 
ett avbrott 

ILEffekt = Icke-levererad effekt, den till följd av ett avbrott bortkopplade 
effekten 

kV = Kilo Volt 

ms = Millisekunder 

PSS/E = Beräkningsprogrammet Power System Simulator for Engineering 

Symboler 
A = Ampere 

a1 = Kostnadsfaktor för avbrottsvärdering av icke-levererad effekt 

a2 = Kostnadsfaktor för avbrottsvärdering av icke-levererad energi 

Ag = Allvarlighetsgrad, en sammanvägningsfaktor för bedömning av 
kostnaden av en spänningsdipp gentemot ett fullt utvecklat 
avbrott. 

FÅr.kvar = Antalet förväntade fel på en linje av kvarståendekaraktär 

FÅr.över = Antalet förväntade fel på en linje av övergåendekaraktär 

KAvbrott = Kostnaden av ett avbrott enligt EIFS 2019:4 

Kdipp = Kostnaden av en spänningsdipp med utlokaliserad skydd. 

Kdipp.s = Kostnaden av en spänningsdipp med utlokaliserade 
strömmätandeskydd med ett aktiverat snabbsteg. 

Kdipp.dist = Kostnaden av en spänningsdipp med utlokaliserade distansskydd 

Kdist,skydd = Kostnaden för inköp samt installation av ett (1) distansskydd 
presenterat som en avskrivningskostnad 

n =  Antalet utlokaliserade skydd 

PBerörd = Den totala påverkade effekten 

T = Den totala frånkopplingstiden 

tmom = Den momentana frånkopplingstiden 

UA  = Spänningen i fas A 

UB = Spänningen i fas B 

UPA = Kvarvarande spänning i punkten A vid en tvåfasig kortslutning  
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UPB = Kvarvarande spänning i punkten B vid en tvåfasig kortslutning 

USS = Den kvarvarandespänningen på matande samlingsskena till följd av 
ett feltillstånd i kraftnätet 

VF = Värderingsfaktor, en faktor som påvisar ett antaget samband 
mellan kostnaden av en spänningsdipp och ett fultutvecklat 
avbrott. 

VA = Den elektriska potentialen i punkten A 

VB = Den elektriska potentialen i punkten B   

Δt = Den valda tidsfördröjningen mellan två tidsselektiva reläskydds 
funktionsvärde 

 = Frånslagen brytare  

 =  Brytare 

 =  Transformator 

 =  En anslutningspunkt för ett påstick 

  =  En sluten frånskiljare 

 =  En öppen frånskiljare 

 

 =  En station i kraftnätet 

 =  Den berörda stationens avidentifierade benämning 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Vid genomförandet av ett tidigare examensarbete, Den samhällsekonomiska nyttan av förkortade 

avbrottstider i 40 kV distributionsnät [1], fastställdes potentialen till att göra betydande 

samhällsekonomiska besparingar till följd av förkortade avbrottstider i distributionsnät för 

spänningsnivån 40 kV. För att åstadkomma dessa förkortade avbrottstider utlokaliserades 

reläskydd samt brytare till samtliga stationer längs med de betraktade lednings linjerna. 

Historiskt har detektering samt brytning vid ett fel skett i den för linjen matande stationen 

vilket medför en icke-selektiv frånkoppling av transformatorstationerna längs linjen. Vid 

utlokaliseringen frångås denna problematik då felet kan detekteras och brytas i den för felet 

närmaste stationen, i effektöverföringens riktning, och en selektiv frånkoppling sker. Till 

följd av denna ökade selektivitet begränsas avbrottsvärderingen vilket utgör den ökade 

samhällsekonomiska nyttan. I det tidigare examensarbetet betraktades dock inte den till följd 

av utlokaliseringen förlängda frånkopplingstidens påverkan på elkvaliteten med hänseende 

på spänningsdippar. Att undersöka denna påverkan är av stort intresse för detta arbete då 

föreskrifter från tillsynsmyndigheten Energimarknadsinspektionens medför begränsningar 

för vilka spänningsdippar som tillåts förekomma i det svenska kraftnätet. Utöver rena 

föreskriftkrav är det även centralt att betrakta kostnaden av spänningsdipparna för att 

utvärdera om de samhällsekonomiska besparingarna kvarstår då dessa betraktas. Det är även 

av intresse att genomföra en studie inom detta område då det finns en möjlighet att 

generalisera resultatet och sedan sprida och applicera detta i kraftnät för andra 

spänningsnivåer än den som betraktas.  

1.2 Syfte 

Syftet med detta examensarbete är att utvärdera elkvalitetspåverkan av en eventuell 

utlokalisering av brytare och felbortkoppling i ett 40 kV distributionsnät med radiell drift.  

Internt hos Vattenfall Eldistribution AB finns ett stort intresse och motivation av att granska 

hur den, till följd av utlokaliseringen, förlängda frånkopplingstiden påverkar 

spänningsdippars klassificering enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter. Detta då 

den samhällsekonomiska besparingen i form av minskade avbrottskostnader presenterats i 

ett tidigare examensarbete [1]. Examensarbetet syftar även till att framställa en fundamental 

metod för bedömning av kostnaden av uppkomna spänningsdippar. 

1.3 Problembeskrivning 

I skrivande stund sker felbortkopplingen i distributionsnätet oftast centralt med en brytare i 

matande transformatorstation, ofta en 130/40 kV station, vilket utgör en icke selektiv 

felbortkoppling med en efterföljande stegvis sektionering längs med den felbehäftade linjen 

för att frånskilja felkällan. Där fjärrmanövrerade kopplingsapparater finns sker denna 

sektionering från driftcentral och där fjärrmanöver saknas sker istället denna omkoppling ute 
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i fält. En potentiell möjlighet att frångå denna problematik med avsaknad selektivitet är att 

placera brytare och skydd i de stationer som förekommer längs med linjen, det vill säga 

utlokaliserade skydd. Som tidigare nämnts har vid ett tidigare examensarbete den 

samhällsekonomiska nyttan av denna utlokalisering påvisats. Dock medför denna 

utlokalisering även en förlängning av frånkopplingstiden för delar av ledningar som bestyckas 

på detta sätt. Förlängningen av frånkopplingstiden uppkommer då en viss tidsfördröjning 

mellan reläskydden krävs för att en säker selektivitet ska uppnås. Även antalet utlokaliserade 

skydd har en stor påverkan på den resulterande bryttiden, detta då ett linjärt förhållande 

förekommer mellan denna tiden och antalet utlokaliserade brytare. Att bryttiden förändras 

har en stor påverkan på en central parameter inom elkvaliteten, nämligen förekomsten av 

kortvariga spänningssänkningar, spänningsdippar, vilket inte betraktades i det tidigare 

examensarbetet. Denna tidigare obelysta påverkan lyfts och utvärderas i detta examensarbete 

som fokuserar på nedanstående frågeställningar: 

• Hur påverkar utlokaliseringen av brytare och skyddsutrustning elkvaliteten i ett nät 

som drivs radiellt? 

• Vilka spänningsdippar, enligt Energimarknadsinspektionens klassificering, 

förekommer? Uppträder några otillåtna spänningsdippar? 

• I vilken utsträckning kan reduceringen av avbrott som påvisas i det bakomliggande 

examensarbetet berättigas gentemot en eventuell försämring av elkvaliten i nätet? 

• Finns det några styrdokument, föreskrifter eller lagar som behandlar denna 

frågeställning? 

• Finns det metoder som kan användas för att minimera de nya frånkopplingstiderna i 

nät med utlokaliserade skydd? 

• Kan förändringen av elkvaliteten kalkyleras och värderas på liknande sätt som avbrott 

värderas? 

• Kan en allmän filosofi eller metod för utlokalisering av skydd utläsas? 

1.4 Avgränsningar 

Under detta examensarbete kommer följande avgränsningar användas för att koncentrera 

examensarbetets innehåll, fokus och omfattning: 

• Antalet simuleringar och vilka när, hädanefter slingor, som simuleringarna utförs i 

fastställs i samråd med gruppens handledare på Vattenfall Eldistribution AB till åtta 

stycken slingor. 

• Vid simuleringar betraktas endast trefasiga kortslutningar i radiellt drivna nät 

• Redovisning av andra typer av reläskydd som potentiellt kan påverka 

frånkopplingstider begränsas till maximalt två typer.  
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• Luftledningslinjer antas vara utförda med ojordad regel och utan medföljande 

topplina. Detta för att möjliggöra användande av den i examensarbetet 

förekommande fördelningen mellan förekomsten av kortslutningar och jordfel. 

• För att uppnå tidsselektivitet väljs en tidsfördröjning på 200 ms mellan reläskydd. 

• Stationer vars ledning ansluts till radialen via ett påstick antas byggas om till stationer 

med brytare i inkommande och utgående ledningsfack om ledningslängden mellan 

stationen och påsticket är maximalt 500 meter. Detta medför en förläggning av en 

ny ledning, längs med samma sträcka som den befintliga, mellan stationen i frågan 

samt påstickspunkten.   

1.5 Mål 

Målet med detta examensarbete är att kartlägga hur en eventuell utlokalisering av 

felbortkoppling påverkar elkvaliteten i ett radiellt drivet nät. Det är även av intresse att 

framarbeta en metod för hur resulterande spänningsdipparna i nätet kan värderas gentemot 

den i ett tidigare examensarbete påvisade besparingen av avbrottsvärdering. Utöver detta 

ställs förändringarna i elkvalitet gentemot Energimarknadsinspektionens krav i frågan om 

spänningsdippar. Ännu ett mål med detta examensarbete är att utvärdera hur stor förändring 

i elkvalitetspåverkan som kan försvaras gentemot den tidigare påvisade 

leveranssäkerhetsfördelarna. 
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2 Teoretiska förutsättningar 

I detta kapitel förmedlas en introduktion till centrala delar av de teoretiska förutsättningar 

som ligger till grund för genomförandet av detta examensarbete. Kapitlet inleds med att 

beskriva nätkonstruktionsfilosofier, begreppet elkvalitet samt onormala drifttillstånd i ett 

kraftnät. Därefter belyses relevanta elkraftskomponenter, skyddsfilosofier samt 

förutsättningar och kriterier för selektiv felbortkoppling. Dessa områden lyftes fram för att 

ge en större förståelse för examensarbetets senare kapitel samt det slutliga resultatet. 

2.1 Nätkonstruktion 

Uppbyggnaden av det svenska kraftnätet tog på allvar fart efter det första världskriget och 

har succesivt vidareutvecklats för att spänna över hela det avlånga landet. Detta för att 

möjliggöra överföring av den elektriska energin som erhålls i de stora vattenkraftverken i 

norra Sverige, och sedan kärnkraftverken vid kusten, till de energikonsumtionstäta delarna 

av landet i söder. Idag kan kraftnätet delas in i två delar ett överföringsnät, även kallat 

transmissionsnät, och distributionsnät. [2] 

Det svenska transmissionsnätet består av två olika ledningshierarkier, stamledningar och 

regionledningar med tillhörande stationer [2]. Dessa nät har, som tidigare nämnts, till uppgift 

att överföra elektrisk energi från producenter till förbrukare. Stamlinjenätet består av 400 kV- 

samt 220 kV-system och ägs till största delen av Svenska Kraftnät som även ansvarar för 

dess skötsel. Nätet är konstruerat som ett direktjordat maskat nät vilket innebär att det finns 

omkopplingsmöjligheter och flera möjliga effektinmatningsriktningar. Denna 

konstruktionsmetod leder till en hög elkvalitet i frågan om leveranssäkerhet tack vare 

tillgången till en momentan reservkapacitet [3]. Dock har denna metod en hög kostnad och 

kräver mer avancerade skyddsmetoder för felbortkoppling.  

Regionnätet utgörs av ett ledningsnät för spänningsnivåer vanligen mellan 40 och 130 kV. 

Detta nät förbinder stamstationer, snittet mellan stamledningar och regionledningar, och 

större kraftkunder eller fördelningsstationer, snittet mellan transmissionsnätet och 

distributionsnätet. På samma sätt som i stamnätet kan regionnätet konstrueras som ett 

maskat nät men det kan även utföras som ett radiellt nät, eller drivas radiellt med maskad 

struktur, vilket är vanligt förekommande i distributionsnätet. [3] 

Distributionsnätet har till uppgift att fördela den ifrån regionnätet mottagna elektriska 

energin till förbrukaren och har en spänningsnivå mellan 0,4 och 40 kV. Denna fördelning 

kan ske via nätstationer som transformerar ner spännings till 0,4 kV alternativt levereras på 

högre spänningsnivå direkt till anläggningar med stora effektbehov så som industrier. 

Konstruktionsmässigt anpassas distributionsnätet till det kringliggande effektbehovet, i 

städer tar nätet ofta form av ett maskat nät men i nät med mer utsprida förbrukare kan det 

utföras som radiella eller som ett system med slingor med radielldrift. [2]  

Det radiella nätet är den konstruktionsmässigt enklaste och den billigaste nätvarianten av de 

tre som tidigare omnämnts, radiella, öppna slingor sant maskade nät. Detta leder till att 
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radiella nät är vanligt förekommande, dock har nätet ofta en försämrad leveranssäkerhet och 

beroende på skyddsutformning kan hela radialen bli spänningslös vid ett fel på linjen oavsett 

vart felet inträffar längs med linje. I denna nättyp sker energiöverföringen ofta endast i en 

riktning i nätet, såvida ingen lokal produktionsanläggning förekommer, riktat ut från matande 

fördelnings- eller nätstation. Denna enkelriktade överföring innebär att enklare 

reläskyddsmetoder kan användas i denna nättypen än i maskade nät. Detta då riktningen på 

uppmätta storheter, så som ström, inte krävs. Radiella nät används främst i fördelningsnätet 

på landsbygden där förbrukningstätheten låg. Även där den geografiska utsträckningen 

mellan sammankopplingsmöjligheter är stor används radiella nät. Detta då kostnaden för 

anläggning av de alternativa överföringsvägarna blir stor och inte kan motiveras med en 

förbättring i leveranssäkerhet. En egenskap som finns i ett radiellt nät, och inte återfinns i de 

två andra konstruktionsmetoderna, är att ledararean gradvis kan minskas i takt med att den 

överförda effekten överförs till förbrukare längs med radialen. Detta kan göras till följd av 

den enkelriktade energiöverföringen. Denna avtrappning leder som regel inte till en 

ekonomisk vinst över tid då överföringsförlusterna ökar dock medför avtrappningen en lägre 

investeringskostnad för linjen. I Figur 2.1 nedan presenteras ett exempel på hur ett radiellt 

nät kan vara uppbyggt med brytare på inkommande- och utgåendeledningar i stationer. [3] 

[4] 

 

Figur 2.1 Ett exempel på hur ett radiellt nät kan vara uppbyggt med inkopplade transformatorer i stationer samt med 
brytare på inkommande och utgående ledningar. 

Den sista konstruktionsmetoden är att bygga upp nätet i öppna slingor i ett så kallat slingnät. 

Detta nät kan ses som en vidareutveckling på det radiella nätet där två eller flera radialer har 

förbundits med varandra i en sektioneringspunkt, se Figur 2.2 nedan. Dock sker matningen 

till dessa radialer från en enskild överliggande station, till skillnad mot det maskade nätet där 

flera effektinmatningspunkter förekommer. Nättyperna skiljer sig även på det sättet att en 

momentan reserv inte finns i ett slingnät, utan ett spänningsbortfall sker vid fel i nätet. 

Längden av dessa avbrott är beroende av om fjärrmanövrering finns tillgänglig eller om 

manuell insektionering i fält krävs. Ur ekonomiska- och driftsäkerhetsperspektiv anses 

slingnät ofta vara passande för anläggningar i tätort och citymiljö. Att bygga nät som öppna 

slingor har den fördelen att två eller flera skilda överföringsvägar från den matande stationen 
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ut i nätet finns tillgängliga vilket ger en större leveranssäkerhet gentemot det radiella nätet 

[4]. Dock medför den icke enkelriktade effektriktningen att större krav ställs på de 

skyddsanordningar som krävs vid reservdrift, i likhet med det maskade nätet och möjligheten 

att använda avtrappande ledararea frånfaller. I den tidigare nämnda 

sammankopplingspunkten mellan radialerna finns en omkopplingsmöjlighet bestående av en 

frånskiljare, lastfrånskiljare eller en truckbrytare som är öppen respektive frånslagen vid 

normal driftläggning. Denna punktens placering i slingan bestäms med hänsyn till nätets 

geografiska utsträckning samt de till nätet anslutna belastningarna. Ledarearean i slingan 

dimensioneras att de förmår att leverera lastströmmen till hela den egna radialen och alla, 

eller en del av, den andra radialens belastningar [3] [4]. 

 

Figur 2.2 Ett exempel på ett kraftnät utfört som en öppen slinga med en öppen frånskiljare i slingan vid normala 
driftförhållanden, radialdrift. 

För att exemplifiera funktionen i ett slingnät kan ett fel tänkas uppkomma på samlingsskenan 

i station 2, i Figur 2.2, så att skyddsanordningar i station 1 löser ut. Detta leder till att 

abonnenter och understationer till station 2 samt station 3 upplever ett avbrott. Genom att 

sedan frånkoppla station 1 och station 2 från varandra kan sedan driften i station 3 återställas 

genom att sluta frånskiljaren i den öppna slingan följt av att manövrera brytaren i station 3 

riktat mot station 4. När sedan felet i station 2 åtgärdas kan sedan nätet återställas till det 

normala driftläget. 

2.2 Elkvalitet samt spänningsvariationer 

Ämnet elkvalitet kan definieras på ett flertal olika sätt beroende på vilka påföljder och 

parametrar som anses vara av intresse. Att leverera elektrisk energi utan spänningsbortfall 

kan ses som en god elkvalitet. Dock är det inte bara av intresse att den elektriska energin 

kommer fram till förbrukningspunkten utan även att den är lämpad för användning. I dagens 

allt mer digitaliserade och elektronikberoende samhälle har intresset för och behovet av en 

god elkvalitet ökat. Detta då en viss utrustning är beroende av just detta för att fungera 



Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella distributionsnät  

 7 

korrekt. I Ellagen (1997:857) fastställs det att överföring av el ska vara av god kvalitet. För 

att uppnå denna goda kvalitet ger Energimarknadsinspektionen ut föreskrifter, EIFS 2013:1, 

som fastställer vissa krav angående leveranssäkerhet samt spänningsvariationer. Utöver dessa 

parametrar är även frekvensriktighet av intresse. Avslutningsvis är det även värt att nämna 

att Energimarknadsinspektionen har även granskningsansvar för att företag som verkar inom 

branschen följer gällande lagar och förordningar. [2] [5] 

En av de viktigaste parametrarna i elkvalitetsfrågor är de i nätet förekommande 

spänningsnivån. I ett kraftnät varierar spänningsnivån över tid till följd av bland annat 

förändringar av den uttagna effekten, detta då en förändring av effektuttag medför en ökning 

eller minskning av linjeströmmen. Även spänningssättning av transformatorer samt 

markkablar kan påverka spänningsnivån. Detta då ett proportionellt, ofta olinjärt, förhållande 

finns mellan spänningsnivån och strömmen i nätet. Dessa strömförändringar kan till exempel 

härstamma från manövrering av motorer med höga effektbehov eller till följd av förändringar 

i uttagen aktiv eller reaktiv effekt. Det är inte realistiskt att försöka eliminera dessa variationer 

fullständigt, dock kan de minimeras med passande startmetoder för motorer samt 

kompensering av den reaktiva effekten. För att ta hänsyn till denna problematik har istället 

ett tillåtet spänningsintervall bestämts i föreskrifter vilket inte skall över- eller underskridas i 

normaltdrifttillstånd. Enligt Energimarknadsinspektionen definieras en kortvarig 

spänningsförändring som en ökning eller sänkning av spänningen med minst tio procent [6]. 

I Figur 2.3 nedan kan två exempel på kortvariga spänningssänkningar, så kallade dippar, ses. 

 

Figur 2.3 En figur över två spänningsdippar över tid, vid tiden T passerar den lägsta tillåtna spänningsnivåns, en 
dipp uppkommer, sedan återgå till tillåtna värden efter tiderna 2 och 3. 
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En spänningsdipp är en spänningsvariation som utgör en sänkning av spänningens från dess 

normala effektivvärde under ett begränsat tidsintervall. I litteratur anges vanligen ett intervall 

från några millisekunder upp till några minuter, dock cirkulerar ett flertal definitioner [7]. 

Definitionen som rapporten hädan efter kommer utgå från är IEC definition som säger att 

en spänningsdipp är en plötslig minskning av spänning i nätet som kvarstår mellan en 

millisekund till några sekunder vilket sammanfaller med definitionen enligt 

Energimarknadsinspektionen [6][8]. I Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2013:1 

delas spänningsdippar in i tre kategorier, dessa kategorier är A, B och C. Definitionen av 

dessa kategorier är bundna till två spänningsintervall, där skiljepunkten utgörs av 

spänningsnivån 45 kV. I detta examensarbete behandlas endast kategorierna för spänningar 

under 45 kV, dock gäller följande kategoribeskrivning för samtliga intervall. Kategori A 

omfattar tillåtna spänningsdippar i nätet och kategori C är otillåtna där uppkomsten måste 

förebyggas. Kategori B utgör spänningsdippar som nätägaren är skyldig att åtgärda i den 

utsträckning åtgärden är rimlig i förhållande till de olägenheter för elanvändaren som 

kommer till följd av spänningsdippen. I Tabell 2.1 nedan presenteras dessa kategorier där 

spänningen som anges är kvarvarande spänning.  

Tabell 2.1 Definition av spänningsdipps kategorier enligt Energimarknadsinspektionen i EIFS 2013:1, där dippens 
djup och varaktighet betraktas. Från [6]. Återgiven med tillstånd. 

 

Den kortvariga spänningssänkningens påföljder har en stor spridning i fråga om kostnad och 

upplevd störning. För privata abonnenter i villor kan påkänningen från spänningsdippen 

endast vara en snabb blinkning i belysningen. I motsats till denna relativt milda påföljden kan 

en kortvarig dipp inom industrin vara lika förödande som ett fullt utvecklat avbrott, detta till 

följd av förekomsten av känslig utrustning och elektronik. Detta medför en svårighet att på 

ett generellt plan uppskatta kostnaden för denna typen av elkvalitetsproblem. Även dippens 

djup, den kvarvarande spänning vid stationärt feltillstånd, påverkar vilka påföljder en 

eventuell dipp har för olika förbrukare. Genom att relatera kostnaden av en spänningsdipp 

gentemot kostnaden av ett fullständigt kortvarigt avbrott kan kostnaden av dippen 

uppskattas för olika kunder. Denna relation kan sedan uttryckas i form av en viktad 

proportionell faktor. Om till exempel kostnaden för en spänningsdipp till 0,6 p.u bestäms till 

att utgöra 80 procent av kostnaden för ett fullständigt avbrott leder till en faktor av 0,8 [7]. 

Dessa proportionella faktorer kan sedan användas vid ekonomiska kalkyler för att utvärdera 
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hur en eventuell ökning eller minskning av spänningsdippar kan påverka kostnaden till följd 

av elkvalitetsproblem. 

2.3 Feltillstånd i kraftnät 

I ett transmissions- eller distributionsnätet kan en mångfald av feltyper uppkomma till följd 

av antingen yttre påverkan eller fel i komponenter. Felet kan exempelvis ha sitt ursprung i 

att ett åsknedslag sker på eller i närheten av en kraftledning, att en markkabel skadas vid 

markarbete eller att ett isolerande material inte längre är funktionsdugligt. Dessa fel kan även 

uppkomma på många ställen i nätet och påföljderna efter dessa är bundna till felens karaktär, 

hur systemjordningen i nätet är utförd samt nätets karakteristiska egenskaper. De 

förekommande feltyperna kan delas in i olika kategorier efter sin karaktär, ett sätt att gruppera 

dessa presenteras nedan. [5] 

• Symmetriska fel 

a) Trefasig kortslutning (L-L-L): sker mellan tre fasledare 

b) Trefasig jordslutning (L-L-L-G): sker mellan tre fasledare och jord 

c) Trefasigt längsgående avbrott 

• Osymmetriska fel 

a) Tvåfasig kortslutning (L-L): sker mellan två fasledare 

b) Enfasig jordslutning (L-G): sker mellan en fasledare och jord 

c) Tvåfasig jordslutning (L-L-G): sker mellan två fasledare och jord 

d) Enfasigt eller tvåfasigt längsgående avbrott i fasledare 

2.3.1 Jordfel 

Ett jordfel, även kallad en jordslutning, uppstår då en felaktig elektriskförbindelse 

uppkommer mellan en eller flera fasledare och jordpotential i nätet vilket resulterar i en 

jordfelsström. Denna jordpotential kan exempelvis utgöras av kabelskärmar, jordlinor eller 

andra jordade metalldetaljer och förbindelsen kan härstamma i ett grenpåslag, 

mekaniskpåverkan vid markarbete eller blixtnedslag. Jordfelsströmmen består till följd av den 

längsgående kapacitiva kopplingen mellan fasledare och jordpotential av två komponenter, 

en kapacitiv samt en resistiv strömkomponent. Detta medför att systemjordningen har en 

stor påverkan på vilka påföljder ett eventuellt jordfel har. [2]  

I dagens 40 kV nät utgörs systemjordningen av en impedansjordning där en resistans 

parallellkopplas med en induktor, en Petersen-spole, anslutna till transformatorns nollpunkt 

på sekundärsidan. I nät med denna systemjordning sker en dämpning av jordfelsströmmens 

amplitud, dock kan en farlig beröringsspänning uppkomma till följd av jordfelsströmmen. 

Dämpning sker till följd av den till nollpunkten anslutna impedansen och av att 

nollpunktsreaktorn bidrar med en induktiv ström som är motriktad det kapacitiva 
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felströmmen. Till skillnad mot detta så sker inte denna dämpning av felström i direktjordade 

nät vilket medför att jordfelsströmmen kan vara av samma storleksordning som den trefasiga 

kortslutningsströmmen. Petersen-spolen bidrar även till att en ljusbåge som har sitt ursprung 

i ett övergående jordfel kan självsläckas utan att en brytarmanövrering krävs [9]. Med hänsyn 

på spänningsdippar på matande samlingsskena till följd av enfasiga jordfel i impedansjordade 

40 kV nät uppkommer inga större sänkningar detta då den felströmmen är liten. Utöver detta 

sker endast spänningsdippen på en av fasspänningarna och passerar därför inte genom 

transformatorer i näten vilket avskiljer abonnenter från påkänning av denna dipp. [2] [10] 

I frågan att uppskatta hur stor andel av de onormala drifttillstånden som har sin grund i en 

jordslutning medför en viss osäkerhet. Detta då långtgående statistik saknas i ämnet, dock 

utgår denna rapport från att 25 procent av feltillstånden härstammar i ett jordfel. Detta 

antagande bygger på en erfarenhetsbaserad uppskattning från sakkunniga inom branschen 

och att ledningens reglar är ojordade. [9] 

2.3.2 Kortslutningar 

En kortslutning utgörs av en felaktig elektrisk förbindelse med låg eller hög impedans mellan 

två eller tre fasledare vilket resulterar i att en felström uppkommer. Amplituden på denna 

felström är beroende av det överliggande nätets egenskaper, kortslutningseffekt, hur stor del 

av ledningens impedans som ligger mellan det matande nätet och felstället på ledningen samt 

felimpedansens storlek. Med hänseende på spänningsvariationer medför en kortslutning en 

spänningssänkning på samlingsskenan i den matande stationen fram tills dess att felet 

frånkopplats. Denna spänningssänkning sker inte enbart på den felbehäftade linjen utan 

sprider sig även till andra från samlingsskenan utgående radialer. Detta medför att alla linjer 

som matas från samlingsskenan upplever samma spänningssänkning. I Figur 2.4 nedan visas 

ett exempel på hur spridningen i nätet kan se ut då en kortslutning sker på en utgående linje. 

[5] [11] 

 

Figur 2.4 Ett elnät där en kortslutning sker på en linje vilket leder till en spänningsdipp på samlingsskenan. X och 
Y stationer utsätts för denna spänningssänkning, Y stationer utsätts även för en kortslutningsström. Ett fullständigt 
avbrott sker i station Z. 
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I nätet berörs stationer benämnda X av en spänningsdipp, även stationer benämnda Y erfar 

denna spänningsdipp men de utsätts även för en kortslutningsström. I stationer benämnda 

Z sker ett fullständigt avbrott. [5] [11] 

Då en trefasig kortslutning uppkommer i ett nät som drivs radiellt kan den uppkomna 

spänningsdippen något förenklat ses som en spänningsdelning. Denna delningen sker mellan 

det matade nätets impedans ZNät, samt den felbehäftade ledningens impedans som 

förekommer innan felstället på radialen, ZLedning. Genom att utföra en spänningsdelning 

mellan de två seriekopplade impedanserna, ZNät och ZLedning, med spänningsnivån i matande 

station som referens kan den kvarvarande spänningen på samlingsskenan vid ett fel beräknas 

enligt ekvation 2.1 nedan [11]. Ekvation 2.1 gäller endast vid trefasiga kortslutningar och 

samma spänningsdipp återfinns i samtliga faser. Enligt ekvationen kommer 

spänningsdippens djup att minska då ZLedning växer relativt ZNät, vilket medför att dippdjupet 

minskar i takt med att feletstället förflytas längre ut på ledningen. [9] [11] 

 

𝑉𝐵 =
𝑍𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔

𝑍Nät+𝑍𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔
× 𝑉𝐴 (2.1) 

 

Vid en tvåfasig kortslutning uppkommer en osymmetri inbördes mellan systemets 

fasstorheter vilket leder till att en obalanserad spänningsdipp uppkommer på överliggande 

samlingsskena för de två felbehäftade faserna. I Figur 2.5 nedan kan en illustrering över en 

tvåfasig kortslutning mellan Fas A samt Fas B ses med en eventuell felimpedans. 

 

Figur 2.5 Ett kretsschema över feltillståndet till följd av en tvåfasig kortslutning mellan faserna A och B. Där ZNät 

motsvarar impedansen i det matande nätet, ZLedning är ledningsimpedansen mellan samlingsskenan och felställt samt 

ZFel som motsvarar impedansen i felställt. 
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Detta medför att följande resonemang gäller for stumma tvåfasiga kortslutningar. Den i de 

felbehäftade faserna alstrade felströmmen, IA samt IB, benämns hädanefter I2fas. Med hjälp av 

grundläggande elektriska lagar kan den tvåfasiga kortslutningsströmmens amplitud i 

förhållande till motsvarande trefasiga kortslutningen bestämmas enligt ekvation 2.2. I 

ekvationen utgörs spänningsstorheter utav fasspänningar, ZNät utgör det matande nätets 

impedans på sekundärsidan och antas utgöras av ett rent imaginärt tal.  ZLedning utgör 

ledningens impedans fram till felstället samt att ZFel är den i felet förekommande impedansen 

som hädanefter anses vara noll. 

 

𝐼2𝐹𝑎𝑠

𝐼3𝐹𝑎𝑠
=

√3×𝑈𝐹𝑎𝑠

2×|𝑍𝑁ä𝑡+𝑍𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔|

𝑈𝐹𝑎𝑠

|𝑍𝑁ä𝑡+𝑍𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔|

=
√3

2
= 0,86  (2.2) 

 

Med hänseende till spänningsdippars djup till följd av tvåfasiga kortslutningar leder den lägre 

strömamplituden till att dippdjupet minskar i alla punkter längs radialen gentemot 

motsvarande trefasfall. Dock är detta inte den enda aspekten som påverkar vilka spänningar 

som uppkommer vid ett onormalt drifttillstånd till följd av en tvåfasig kortslutning, utan även 

förhållandet mellan den reella och den imaginära delen av nätets impedans påverkar, det vill 

säga R/X-förhållandet. Om man ansätter att en tvåfasig kortslutning uppkommer mellan 

faserna A och B fås en resulterande komplex felström som beräknas enligt ekvation 2.3. 

Strömmen är som tidigare nämnts proportionell mot den trefasiga kortslutningen och 

uppkommer endast i de två felbehäftade faserna samt är förskjutna med 60° gentemot 

matande spänning. De i fas A förekommande felströmmen är förskjuten -60° gentemot 

matande fasspänningen och i fas B är motsvarande förskjutning +60°. Här antas ett rent 

induktivt nät, det vill säga ZNät är rent imaginärt. För att beräkna felströmmen i felstället kan 

Kirchhoffs första och andra lag användas, se Figur 2.5, enligt ekvation 2.4 samt 2.5 nedan. 

[9] [13] 

 

𝐼2𝑓𝑎𝑠 = (𝑈𝐴 − 𝑈𝐵)/(2 × (𝑍𝑁ä𝑡 + 𝑍𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔)) (2.3) 

 

𝑈𝑃𝐴 = 𝑈𝐴 − 𝐼2𝑓𝑎𝑠 × (𝑍Nät) (2.4) 

 

𝑈𝑃𝐵 = 𝑈𝐵 + 𝐼2𝑓𝑎𝑠 × (𝑍𝑁ä𝑡) (2.5) 

 

Om förhållandet mellan R och X för Zledning sedan tillåts variera sker en förändring av 

differensen mellan UPA och UPB, vilket utgör en huvudspänning, där differensen ökar i takt 

med att R/X-förhållandet stiger. I Figur 2.6 nedan illustreras ett begränsat intervall, [0, 1.6], 

då majoriteten av de ledningar som förekommer i distributionsnätet faller inom detta.  
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Figur 2.6 Spänningarna UPA samt UPB utryckt som en funktion av R/X- förhållandet, i felpunkten, då en tvåfasig 
stum kortslutning uppkommer, mellan UPA, den övre båghalvan, och UPB, den undre båghalvan, för olika värden på 

absolutbeloppet av ZLedning. Se Figur 2.5. 

Ur detta förhållande kan sedan slutsatsen dras att även spänningsdippens djup på matande 

samlingsskena är beroende av R/X-förhållandet enligt ekvation 2.3, 2.4 samt 2.5 [9]. Detta 

beroende av R/X-förhållandet återfinns även vid en trefasig kortslutning, dock uppkommer 

ingen obalans i huvudspänning då förhållandet sker symmetriskt för samtliga faserna. Detta 

område kommer hädanefter falla utanför examensarbetets fokus, dock kan en intresserad 

läsare finna vidare förklaring av detta fenomen i Understandig power quality problems [11], Power 

system analysis [12] samt i Elkraftsystem Del 2 [13].  

Kontentan av denna tidigare presentationen av teori angående tvåfasiga kortslutningar är att 

dess resulterande spänningsdipp är mindre kritisk, grundare, för stora delar av radialen än 

det motsvarande trefasfallet. Till följd av detta kommer feltillståndet, tvåfasiga kortslutningar, 

inte betraktas som en egen fel kategoriseringen vid simuleringar, utan dessa fel behandlas 

som trefasiga kortslutningar. 

2.3.3 Beräkning av avbrottskostnad 

Ur ett ekonomiskt perspektiv medför ett avbrott en försämrad lönsamhet för producenter 

och företag på elmarknaden. Men avbrottet utgör även en stor kostnad för industrin, 

handelsverksamheter och samhället, vilket har medfört att metoder för att uppskatta denna 
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kostnad har framtagits. Enligt Energimarknadsinspektionen delas avbrottskostnaden upp i 

två delar: Icke-levererad effekt, ILEffekt, samt Icke-levererad energi, ILE. Där ILEffekt utgör 

kostnaden av ett kort spänningsbortfall samt ILE utgör kostnaden av den energi som inte 

levereras och den totala kostnaden, Kavbrott beräknas enligt ekvation 2.6 nedan. [5] [14] 

 

𝐾𝐴𝑣𝑏𝑟𝑜𝑡𝑡 =  𝐾𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑙 +  𝐾𝐼𝐿𝐸 (2.6) 

 

För beräkna den förväntade avbrottskostnaden som en anläggning eller linje över tid 

beräknas deras felsannolikhet. Denna felsannolikhet är bunden till varje enskild anläggning 

eller lednings egenskaper. Ledningslängden, konstruktionsmetoden, geografisk placering 

samt kvarvarande teknisk livslängd har stor påverkan på utfallet för denna felsannolikhet. 

För att minska komplexiteten i denna frågan har typiska felsannolikheter nyttjats. I detta 

examensarbete används felsannolikheter från Vattenfall Eldistribution AB. För 40 kV 

luftledningar utgörs felsannolikheten av 0,5 kvarvarande fel per år och 100 km, samt två 

övergående fel per år och 100 km. Ekvationerna 2.7 och 2.8 nedan presenteras hur antalet 

fel per år, hädan efter FÅr, på en viss ledning beräknas. [5] [15]  

 

𝐹Å𝑟,𝑘𝑣𝑎𝑟 = 0.5 [𝐹𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 100 𝑘𝑚]  × 
𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑘𝑚]

100
  (2.7) 

 

𝐹Å𝑟,ö𝑣𝑒𝑟 = 2 [𝐹𝑒𝑙 𝑝𝑒𝑟 å𝑟 𝑜𝑐ℎ 100 𝑘𝑚] ×  
𝐿𝑒𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑙ä𝑛𝑔𝑑 [𝑘𝑚]

100
 (2.8) 

 

FÅr används sedan för att beräkna KILEffekt för övergående och kvarvarande fel samt KILE för 

kvarvarande fel, där en omkopplingstid på 0,5 timmar används [1]. I ekvationen 2.9 och 2.10 

nedan beräknas komponenterna av den totala avbrottkostnaden. Där variablerna a1 och a2 

utgör en kostnadsfaktor som är anpassade för och väljs utifrån de till ledningen anslutna 

lasternas karaktär. Dessa faktorer för oaviserade- och aviserade avbrott ges ut av 

Energimarknadsinspektionen och presenteras i tabell 2.2 nedan. Vid kalkyleringar av Kavbrott 

samt KDipp användes kategorin ”gränspunkter” i tabellen, vilket innebär 96,01 [kr/kWh] samt 

22,18 [kr/kW]. Detta då en djupare analys av förekommande kundkategorier inte innefattas 

i detta examensarbete.  [5] [9] [14] 

 

𝐾𝐼𝐿𝐸𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 = 𝑎1[
𝑘𝑟

𝑘𝑊
] × 𝑃𝐵𝑒𝑟ö𝑟𝑑 [kW]  ×  (𝐹Å𝑟,𝑘𝑣𝑎𝑟 +  𝐹Å𝑟,ö𝑣𝑒𝑟) (2.9) 

 

𝐾𝐼𝐿𝐸 = 𝑎2 [
𝑘𝑟

𝑘𝑊
] × 0.5 × 𝑃𝐵𝑒𝑟ö𝑟𝑑  ×  𝐹Å𝑟,𝑘𝑣𝑎𝑟 (2.10) 
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Avbrottskostnaden för de i examensarbetet observerade näten kan ses i bilaga A. 

 

Tabell 2.2 Kostnadsfaktorer för användning vid beräkning av ILEffekt samt ILE enligt 
Energimarknadsinspektionens föreskrift EIFS 2019:4. Från [14]. Återgiven med tillstånd. 

 

2.4 Frånskiljare 

Frånskiljare används för att isolera och göra det säkert för underhållsarbete och för att göra 

förändringar i driftanläggningar samt att ge ett synligt brytställe, eller för att sektionera vid 

fel. Frånskiljare har ingen möjlighet att koppla bort vid fel men ska klara av de strömmar 

som kan förekomma utan att vissa standardenliga temperaturer överskrids. Frånskiljaren 

består av i sin enklaste form av två isolatorer med en rörlig ledare som kan föras in respektive 

dras ut ur en kontakt i av isolatorerna. På grund av denna konstruktion så kan inte 

frånskiljaren manövreras vid belastningsström eftersom det då bildas en ljusbåge som inte 

kan släckas om strömmen är för stor, utan måste manövreras utan eller vid mycket låg ström. 

Det finns även lastfrånskiljare som klarar av att frånskilja vid normal last men ej vid 

felströmmar. [2] 

2.5 Brytare 

För att klara av att bryta den ljusbåge som uppstår vid högre strömmar så krävs 

brytarkonstruktioner baserat på medium vilka klarar av att släcka den ljusbåge som uppstår 

vid bryttillfället. Olika släckmedium ger brytarna olika karakteristik och brytarna delas in efter 

dessa. Exempel på typer av brytare som finns är: 

• SF6-brytare 

• CO2-brytare 

• Vakuumbrytare 
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• Oljebrytare  

En SF6 brytare har en kompressionskammare eller pufferkammare, där släckning sker genom 

längsblåsning av ljusbågen. Längsblåsning är en blåsning av ljusbågen för att släcka, när det 

inte räcker med naturlig värmeavledning för att släcka ljusbågen. CO2 brytaren har samma 

uppbyggnad som en SF6 brytare, dock så är den vänligare för miljön vid gasläckage eller vid 

service av brytaren.  Brytare omvandlas inom ca 20 till 30 millisekunder från en perfekt ledare 

till en perfekt isolator, detta sker genom att släckmediet omvandlas från ledare till isolerande 

genom att temperaturen sänks till följd av att det inte går någon ström genom brytaren. En 

brytare skall klara drift med märkström samt klara av att bryta vid alla strömmar upp till 

maximal kortslutningsström, där släckningen av ljusbågen sker vid strömmens 

nollgenomgång. Dock så är ej brytare tillräckligt tillfredställande isolation utan frånskiljare 

vid till exempel vid arbeten, men det finns brytare med tillfredställande avskiljning, en så 

kallad frånskiljande brytare. [2] 

2.6 Reläskydd 

Reläskydd har funnits i Sverige sedan förekomsten av det första överströmsskyddet med 

inverttidkarateristik 1905. Elektromekaniska reläer bygger på en ström som passerar en spole 

lindad runt en järnkärna som alstrar en kraft som sluter eller bryter en krets och genom att 

kombinera flera spolar så kan man konstruera riktade skydd, differentialskydd och 

distansskydd. Statiska reläskydd började utvecklas i mitten på 1960-talet med hjälp av 

elektronik som transistorer och dioder som innebar bland annat lägre effektförbrukning och 

mindre utrymmeskrav. Den senaste tekniken är mikroprocessorbaserade reläskydd som 

innebär förbättrad prestanda. I Sverige installeras sedan flera år bara mikroprocessorbaserade 

eller statiska reläskydd men det finns fortfarande kvar elektromekaniska. [2] 

Reläskyddet är den del i felbortkopplingssystemet som övervakar och detekterar fel. Den 

huvudsakliga uppgiften är att övervaka en anläggningsdel till exempel en ledning, generator 

eller transformator samt att detektera när ett fel inträffar och då ge en manöver till brytare 

som frånkopplar den felbehäftade delen eller till larmsignal, dock är det ovanligt med 

larmsignal. Reläskydd kan benämnas efter den feltyp som de är avsedda för till exempel 

kortslutningsskydd och jordfelsskydd. 

När ett fel inträffar så förändras nätets elektriska storheter, spänning och ström och andra 

enheter som effekt, impedans och frekvens ändras beroende på feltyp. Reläskyddet ska mäta 

dessa storheter och genom inställda gränsvärden avgöra om något fel inträffar i nätet.  Oftast 

måste reläskyddet också avgöra feltyp och felläge. 

I högspänningsanläggningar är det inte lämpligt att direkt ansluta mätinstrument och 

reläskydd, detta löser man genom att använda sig utav mättransformatorer. Dess 

huvudsakliga uppgifter är att anpassa kraftnätets strömmar och spänningar till en sekundär 

krets för att få lämpliga nivåer till reläer och instrument. Ett syfte är också att isolera 

mätkretsarna från de högspända systemen och att möjliggöra standardisering av instrument 

och reläskydd till några få strömmar och spänningar. [16] 
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2.6.1 Skyddsfilosofi 

Utformningen av reläskyddssystemet styrs i första hand av materiella och personella 

säkerhetskrav men även av tekniska och ekonomiska aspekter. Vad som bör beaktas är 

konsekvenser av olika feltyper, anläggningars betydelse för kraftsystemet och hur tillgänglig 

en anläggning är för driftpersonalen. Med dessa faktorer så kan krav ställas på reläskydden i 

olika aspekter som selektivitet, snabbhet, känslighet och tillförlitlighet. [2] 

Selektivitet är systemets förmåga att koppla bort en så liten del av systemet som möjligt där 

ett fel har uppstått. Selektivitet kan uppnås genom fyra sätt, funktionsselektivitet, 

tidsselektivitet, riktningsselektivitet och absolut selektivitet. Funktionsselektivitet är baserat 

på skyddens funktionsvärde till exempel strömselektivitet eller impedansräckvidd där 

inställningar sker genom att olika stora värden ställs in på respektive skydd utefter 

anläggningen. I Figur 2.7 nedan ses hur olika skydd är inställda genom strömselektivitet där 

det yttersta skyddet bryter vid en felström på 80 A, det mittersta skyddet bryter vid 100 A 

och skyddet i innersta stationen bryter vid 120 A. 

Riktningsselektivitet innebär att skyddet detekterar riktningen på felet, det vill säga genom 

att mäta in fel i en bestämd riktning från relästället för att sedan koppla bort. Absolut 

selektivitet är när reläskydden endast fungerar för ett fel på det egna skyddsobjektet.  

 

 

Figur 2.7 Exempel av reläskyddsinställningar för tidsselektivitet, strömselektivitet och en kombination av båda. Sker 
ett fel utanför station C, så kopplar skyddet i C bort felet och station A och B undviker avbrott. 

Tidsselektivitet är grundat på skyddens inställda funktionstider, där inställningen ökas av 

antalet utlokaliserade skydd. I ekvation 2.11 nedan så motsvarar T den resulterande 

felbortkopplingstiden, Δt den valda tidsfördröjningen mellan skyddssteg, och n motsvarar 

antalet stationer som utrustats med utlokaliserade skydd utanför den valda station längst med 

linjen. I ekvationen förekommer även termen tmom vilket motsvarar bryttiden för det yttersta 

skyddet. Exempel i Figur 2.7 där det yttersta steget är inställt på momentan utlösning, skyddet 

i stationen i mitten har en fördröjning på 400 ms och skyddet i matande station har då en 

tidsfördröjning på 800 ms. För att få ännu bättre selektivitet kan man kombinera flera sätt, 

till exempel tidsselektivitet och funktionsselektivitet se i Figur 2.7. 

 

T = 𝑡𝑚𝑜𝑚 +  𝛥𝑡 × (𝑛 − 1) (2.11) 
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Vid stora felströmmar kommer anläggningarna att utsättas för mekaniska och termiska 

påfrestningar, för att begränsa de skador som kan uppkomma måste reläskydden arbeta 

snabbt. Felbortkopplingstiden för reläskydd och brytare måste anpassas till anläggningarnas 

termiska kortslutningshållfasthet. Vid momentan funktion på reläskydden så kan 

felbortkopplingstiden hållas under 100 ms. Själva brytartiden ligger normalt mellan 50 till 

80 ms, med nyare brytare är under 50 ms möjligt. Exempel på tidsintervall för 

konstanttidsreläer är 400 ms och vid snabba brytare är det möjligt med 300 ms, dock gäller 

dessa tider mer för gamla utrustningar och där marginal ingår. Ifall samtliga stationer är 

uppbyggda och utrustade på samma sätt med reläskydd och brytare så kan ännu kortare tider 

väljas om det används snabba brytare. I detta examensarbete sker alla beräkningar med 

tidsfördröjningen 200 ms. Denna tid är vald eftersom när alla stationer byggs om så 

installeras moderna brytare och skydd med snabba tider och denna tidsfördröjning valdes i 

samråd med Vattenfall Eldistribution AB. [2] [17] [18] 

För att inte få en sådan tidsfördröjning så att eventuell spänningsdipp hamnar i det otillåtna 

området C, krävs att skydden i näten är inställda enligt vissa tider. Beroende på hur många 

reläskydd som används så kan olika tidsfördröjningar ställas in för att inte risken att hamna i 

det otillåtna området skall uppstå. I Tabell 2.3 nedan ses den maximala tidsinställning som är 

möjlig vid ett visst antal utlokaliserade skydd. 

Tabell 2.3 Den maximalt möjliga tidsfördröjningen i ms mellan reläskydd för att nå det otillåtna gränsvärdet, vid 
olika antal utlokaliserade skydd i en radial. 

 

För vanliga tidsinställningar på 400 och 300 ms så är det endast möjligt med två utlokaliserade 

skydd innan frånkopplingstiden hamnar på gränsen eller i otillåtet område för fel nära 

matande station. För examensarbetet aktuella tidsfördröjningen 200 ms så är det möjligt med 

fyra utlokaliserade skydd utan att frånkopplingstiden blir för lång och hamnar i otillåtet 

område i det värsta fallet. Hur många utlokaliserade reläskydd som är möjliga utan att träda 

in i det otillåtna området C går att se i Tabell 2.4 nedan. 
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Tabell 2.4 Antalet utlokaliserade reläskydd vid en viss tidsfördröjning mellan skydden som kan användas i en radial 
utan att träda in i det otillåtna området C eller en sekund. 

 

Reläskydden måste vara så känsliga så att de garanterar bortkoppling av fel, detta är speciellt 

viktigt vid personfara. Samtidigt finns det även risk för obefogade funktioner som kan 

uppstå. Till exempel när transformatorer spänningssätts så blir det en inkopplingsström som 

kan ge obefogade funktioner eller utlösning. Känsligheten blir därför oftast en kompromiss 

där man tar hänsyn till de förhållanden som kan förekomma samt klarar av att koppla bort 

alla olika feltyper. Inställningsvärdet ska om möjligt ligga över det högsta värdet för normal 

funktion och under den minsta felström som ska kunna detekteras. 

Dock kan det inte garanteras att reläskydden alltid fungerar, det finns flera orsaker till att ett 

skydd inte fungerar. Tekniska fel i skydden är en orsak som inte inträffar ofta, dock 

förekommer fel på andra viktiga komponenter i skyddsutrustningen så som 

mättransformatorer. Felaktiga inställningar eller att fel typ av skydd används är också 

förekommande felorsaker. Detta medför att det alltid skall finas ett reservskydd som kan 

koppla bort felet istället för det berörda skyddet. Detta skydd kan utgöras av till exempel ett 

annat ledningsskydds steg. 

2.6.2 Reläskyddskommunikation 

Reläskyddskommunikation är ett komplement till den vanliga skyddsfunktionen för att korta 

ner bortkopplingstiden via reläsamverkan. Detta möjliggörs när man har kommunikation 

mellan stationer och den kommunikationen sker via exempelvis radiolänkar eller fiberoptik. 

Genom denna kommunikation kan ett reläskydd både ta emot och skicka information, till 

exempel en blockerande signal för att skyddet ska blockeras vid mottagen signal. En annan 

funktion skickar en tillåtande signal, vilket innebär att skyddet kan fungera vid mottagen 

signal. Detta resulterar i att man kan få i vissa fall snabbare utlösningstider. Nackdelen med 

kommunikationslänkar är de höga kostnaderna. [2] [17] 

2.6.3 Olika typer av reläskydd 

Reläskydd finns i flera olika utföranden beroende på vilken funktion som önskas av 

respektive skydd och vad för objekt de skall skydda. Det finns bland annat strömmätande 

skydd, spänningsmätande skydd och impedansmätande skydd. Några exempel på vanliga 

reläskydd är: 

• Överströmsskydd 

• Jordströmsskydd 

• Distansskydd 
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• Differentialskydd 

Överström är en ström som är större än märkström och orsakas av överbelastning eller 

kortslutning. Med överströmsskydd kan kortslutningar och överbelastning detekteras och 

kopplas bort. Ett överströmsskydd har ofta ett momentant steg och ett tidsfördröjt steg. I 

moderna reläskydd finns även möjligheten att använda sig av ett tredje steg. Det tidsfördröjda 

steget kan vara inverttids- eller konstanttidsfördröjt. För ett överströmsskydd med konstant 

fördröjning i ett radiellt nät så ställs skyddet längst ut i nätet på lägsta värdet alternativt 

momentant, sedan så blir tiden för nästa skydd närmare kraftkällan ett steg högre osv. För 

ett skydd med inverttidkarateristik så bryter skydden fortare ju högre strömmen är. [17] 

Hur jordfelsskydden är uppbyggda är beroende på nätets systemjordning, högohmig eller 

lågohmig systemjordning. Skillnaden är att jordfelsströmmarna blir antingen relativt små eller 

i samma storleksordning som vid kortslutning och i så fall önskas snabba skydd. 

Jordfelsskydden är strömmätande och uppbyggt i tre eller fyra steg och har 

trappstegskarakteristik. För tidsselektivitet så används normalt 300 ms, det är även vanligt att 

400 ms används [18]. Maximal tid vid en jordslutning är enligt ELSÄK-FS 2008:1 fem 

sekunder om de förekommande spänningarna inte överstiger 150 V respektive två sekunder 

vid 240 V [19]. Jordströmsskyddet består av ett riktningskännande organ, mätreläer, tidreläer, 

indikeringsdon och utlösningsrelä. 

Distansskyddet mäter både ström och spänning och beräknar sedan kvoten mellan dem vilket 

resulterar ett mått på impedansen och är således ett impedansmätande skydd. Skyddet mäter 

impedansen till eventuella fel och jämför detta med ett inställt värde. Impedans kan 

översättas till sträcka eller distans, därav namnet, men gäller bara på egen ledning eller i 

radiella nät. För fel bortom nästa station i ett maskat nät gäller inte samma proportion med 

sträcka. Distansskyddet har fyra steg, steg ett ska koppla bort fel på så mycket av ledningen 

som möjligt och ger momentan utlösning. Ofta är det momentana steget inställt på att täcka 

80 procent av ledningen. Övriga steg ger en sådan tidsfördröjning så att selektivitet mot andra 

skydd erhålls. Det fjärde och sista steget utgörs av startfunktionen och är ett reservskydd 

med lång tidsfördröjning. [2] 

Ett längsdifferentialskydd använder sig utav Kirchhoffs strömlag, där summan av alla 

strömmar till och från en nod är noll. De tre fasströmmarna mäts och summeras i två 

punkter, mätning sker i ena änden av ledningen som skyddas och fjärröverförs sedan till den 

andra änden sedan så jämförs de två summorna och vid fel skickas en utlösningssignal och 

brytning sker. Differentialskydd är snabba och absolut selektiva för det skyddade objektet. 

Dessa använder sig utav fiberoptik eller digital signalöverföring för att detektera 

differentialströmmar och kan användas på flera punkter.  

2.7 Beräkningsverktyg 

Programmet Power System Simulator for Engineering eller PSS/E är en mjukvara skapad av 

Power Technologies Incorporated (PTI) som nu är en del av Siemens. PSS/E används för 

planering och analys inom kraftindustrin. Programmet har en stor spridning och används 
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globalt inom branschen. Kraftsystemens planerare och operatörer kräver kraftfulla och 

flexibla program och verktyg som kan hjälpa dem i vardagen med dagliga simuleringar och 

analyser. Beräkningar och simuleringar sker snabbt i programmet dock krävs en hel del 

indata. I PSS/E kan beräkning av belastningsfördelning, felströmmar och dynamiska 

simuleringar utföras. Två intressanta funktioner i programmet för detta examensarbete är 

SCOP och SCMU, SCMU används för att ansätta ett fel och SCOP används för att studera 

resultatet i olika punkter i nätet. [20] 
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3 Metodik och förutsättningar 

3.1 Projektplanering 

Metodiken för detta examensarbete utgörs av en kombination av en kartläggning av hur 

elkvaliten påverkas av en eventuell utlokaliserad felbortkoppling med fokus på 

spänningsdippar samt en simuleringsstudie över onormala drifttillstånd på en linje, som drivs 

radiellt, med utlokaliserad frånkoppling. Kartläggningen genomfördes i form av en 

litteraturstudie med fokus på att besvara centrala frågeställningar och att skapa en förståelse 

över hur de simuleringar som förekommer i examensarbetet kunde utformas och utvärderas. 

Informationssökandet riktade primärt in sig på etablerad kurslitteratur inom elkraftsområdet, 

men även föreskrifter från myndigheter och tidigare akademiska examensarbeten 

betraktades. Under kartläggningen tillvaratogs även erfarenheter från sakkunniga inom 

Vattenfall Eldistribution AB. Vid de simuleringar som genomfördes inom examensarbetets 

rammar användes programmet PSS/E, Power System Simulator for Engineering, och ett iterativt 

script användes för att framställa rådata.  

I figur 3.1 nedan kan arbetsflödet över examensarbetets olika faser och centrala aktiviteter 

ses. 

 

Figur 3.1 En visualisering av arbetsflödet inom examensarbetet. 
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3.2 Uppbyggnad av simuleringar 

Examensarbetets simuleringar genomfördes som tidigare nämnts i programmet PSS/E, 

genom att ansätta en stum trefasig kortslutning på en valfri plats längst med en ledning med 

hjälp av funktionen SCMU kan den kvarvarande spänningen i nätet beräknas. Sedan kan 

sökta storheter avläsas i valfri punkt med hjälp av funktionen SCOP. Med hjälp av ett iterativt 

skript har detta arbete automatiserats. Detta genom att succesivt förflytta felstället längs med 

den intressanta ledningen och simulera en stum trefasig kortslutning i punkter med jämna 

mellanrum och bokföra korresponderande kvarvarande spänning. I detta examensarbete 

utgörs denna punkt av samlingsskenan på 40 kV-nivån i en 130/40 kV station. Antalet 

simuleringar som skriptet genomför under en iteration har valts till 100 stycken vilket medför 

att avståndet mellan felställena utgör en procent av ledningens totala längd.  

3.3 Hantering av resultat 

Den resulterande rådata, som erhållits från simuleringar i PSS/E sammanställdes med hjälp 

av Microsoft Excel och illustreras i form av tvådimensionella diagram. Ett av dessa diagram 

redovisar den, vid ett onormalt drifttillstånd, kvarvarande spänningen på den matande 

stationens samlingsskena, hädan efter USS, som en funktion av felställets placering längst med 

den felbehäftade linjen. Även stationsplacering längs med ledningens längd, uttryckt relativt 

hela ledarens längd, visas som staplar. Ett exempel på ett sådant diagram kan ses i Figur 3.3 

nedan som visar simuleringsresultatet, USS, i Slinga 6 som kan ses i  Figur 3.2 nedan. 

 

Figur 3.2 Enlinjeschema över Slinga 6 med de till stationerna tillhörande effekter, ledningslängder, stationsbetäkning 
samt felbortkopplingstider. 

Slinga 6 redovisas inte djupare i rapportens kommande kapitel men kan ses i Bilaga B 

tillsammans med övriga icke redovisade slingor. Dessa diagram används sedan för att 

fastställa stationsplacering uttryckt i kvarvarande spänning i kommande illustreringar av 

frånkopplingsförhållandet. Med frånkopplingsförhållandet menas i denna rapporten 

förhållandet mellan den resulterande spänningsdippensdjup och dess felbortkopplingstid.  
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Figur 3.3 Den kvarvarande spänningen, USS, med stationsplaceringar längs med ledningen. Exemplet är från station 
5201 vid studie av Slinga 6. 

Genom att bestycka stationer längs med en linje med brytare och skyddsanordningar ökar, 

som tidigare nämnts, frånkopplingstiden succesivt i riktning mot den matande stationen i 

takt med att stationsantalet ökar. Detta förlopp illustreras i form av en trappstegsfunktion 

med den totala frånkopplingstiden, samt den kvarvarande spänningen, vid onormalt 

drifttillstånd, som koordinataxlar. För att framställa dessa används resultatet från tidigare 

diagram, stationsplacering uttryckt som kvarvarande spänning i p.u, och sedan sker ett 

”trappsteg” i varje station som bestyckas med ett utlokaliserat skydd. I dessa diagram har 

även diagrambakgrunden en funktion, detta då denna består av färgade zoner som utgör de 

korresponderande spänningsdipparnas klassificering enligt Energimarknadsinspektionens 

föreskrift EIFS 2013:1 [6]. Vilket medför att om och var, för vilket p.u, som 

frånkopplingsförhållandet eventuellt träder in i det otillåtna C området enkelt kan avläsas. 

Ett exempel på detta kan ses i Figur 3.4 nedan, även denna gång härstammar detta diagram 

från Slinga 6. 
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Figur 3.4 Frånkopplingsförhållandet för Slinga 6 med en fördröjning av 200 ms mellan brytarinställningar. I figuren 
kan tillfället då, 0,63 [p.u], spänningsdipparna går från A klassificering till B samt att, för denna linjen, 
spänningsdippar av otillåten karaktär inte förekommer. 

I figuren ses den tidigare nämnda ”trappstegsfunktionen”. De vertikala delarna av funktionen 

utgör de spänningsdippar, samt deras resulterande felbortkopplingstid, som uppträder 

mellan två stationer. För att exemplifiera detta kan ledningen mellan den för radialen matande 

stationen, 5201, samt stationen 5208 betraktas. Denna ledning motsvarar den vertikala delen 

av trappstegsfunktionen mellan dessa stationers placering på den sekundära axeln. Från 

figuren det utläsas att kortslutningar på denna delen an ledningen medför en kvarvarande 

spännings på samlingsskenan mellan noll och ca 0,35 p.u med en frånkopplingstid av 700 ms. 

3.4 Uppbyggnad av analysmetod 

Vid analys av den insamlade datamängden och dess korresponderande diagram har det varit 

att stort intresse att betrakta om någon del av frånkopplingsförhållandet passerar genom det 

otillåtna området C. Som tidigare nämnts kan denna fråga enkelt besvaras genom att 

observera diagram av samma karaktär som Figur 3.4 ovan.  

För att möjliggöra en värdering av den samhällsekonomiska kostnaden som en 

spänningsdipp medför har Energimarknadsinspektionens klassificeringar av dessa tilldelats 

en värderingsfaktor. Denna faktor utrycker, som tidigare nämnts i rapportens andra kapitel, 

ett uppskattat förhållande mellan kostnaden av ett fullt utvecklat avbrott och kostnaden för 

en spänningsdipp. Vidare har även området som motsvarar spänningsdippar av karaktär B 

delats upp i två zoner för att möjliggöra en bättre upplösning av kostnadsuppskattningen. 

Dessa zoner utgörs av ett begränsat område nära A som hädanefter benämns zon B1 samt 

resterande del av Energimarknadsinspektionens området B som övergår till den nya zonen 
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B2. Vid framställandet av zonen B1 används en förlängning av gränserna, tider samt 

spänningsnivåer, av zon A för att skapa området enligt Figur 3.5 nedan. 

 

Figur 3.5 Illustrering av de värderingszoner som används i examensarbete. 

Det rektangulära området som begränsas av koordinataxlarna, värdet U < 0,4 p.u samt t < 

200 ms placeras i zon B1 baseras på svårigheten att för vissa felfall undvika att brytningen 

sker inom detta intervall.  Även att dessa spänningsdippar faller inom kategori A för dippar 

i kraftnät med en spänningsnivå högre än 45 kV förstärker validiteten i att värdera dessa 

dippar skilda från de övriga inom det gamla området B [6].  

För att ge entydighet i de fallen då frånkopplingsförhållandet sammanfaller med någon av 

zonernas gränser anses randen ingå i den mest fördelaktiga zonen med hänseende på 

värderingsfaktor. Dock sker inte detta antagande om gränsen i fråga begränsar zonen C utan 

då antas frånkopplingen ske i zon C. De värderingsfaktorer som tilldelats dessa zoner 

presenteras i Tabell 3.1 nedan och baseras på antaganden som har fastställts i samråd med 

Vattenfall Eldistribution AB [21].  

Tabell 3.1 Fördelning av zoners värderingsfaktorer 

 

Dessa värderingsfaktorer används för att kalkylera kostnaden av spänningsdippen, vilken 

utgörs av en vidareutveckling av avbrottskostnadsvärderingen som presenteras i kapitel två. 

Förutom metoden som tidigare beskrivits tages även en total allvarlighetsgrad, som beskrivs 
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senare, i beaktning. Detta leder till ett uttryck enligt ekvation 3.1 nedan där produkten mellan 

effektkostnaden, allvarlighetsgraden samt hur stor effekt som berörs av dippen bestäms. I 

ekvationen utgör Ag(xxxx) allvarlighetsgraden mellan stationen xxxx och nästföljande station 

beroende av frånkopplingsförhållandet mellan dessa. 

 

𝐾𝐷𝑖𝑝𝑝 =  𝑎1  [
𝑘𝑟

𝑘𝑊
]  × 𝑃𝐵𝑒𝑟ö𝑟𝑑 [𝑘𝑊] × 𝐴g(𝑥𝑥𝑥𝑥)  (3.1) 

 

Den påverkade lasten bestäms genom att summera den icke frånkopplade lasten på den 

felbehäftade radialen samt den övriga lasten som ansluts till samlingsskenan i fråga och 

benämns hädanefter PBerörd. Med hänseende på allvarlighetsgrad fastställs denna genom 

ekvationen 3.2 nedan, och utgör en sammanvägning mellan: 

• Sannolikheten att ett fel inträffar mellan de två stationer xxxx och nästkommande 

station, vilken är beroende av ledningens längd mellan dessa, FÅr,(xxxx). Där FÅr (xxxx) 

består av summan av FÅr,kvar samt FÅr,över enligt ekvation 2.11 och 2.12 

• Den för sträckan relevanta värderingsfaktorn, VF(xxxx) 

• Samt den andelen, 75 procent, av de onormala feltillstånden som medför en 

spänningsdipp. Vilket medför en multiplicering med faktorn 0,75, se avsnitt 2.3.1. 

 

𝐴g(𝑥𝑥𝑥𝑥) =  𝐹År,(𝑥𝑥𝑥𝑥)  ×  𝑉F(𝑥𝑥𝑥𝑥)  × 0.75  (3.2) 

 

Genom att sedan jämföra de beräknade avbrottskostnaderna samt dippskostnader före och 

efter utlokalisering kan den ekonomiska verkan av utlokaliseringen ses. 

3.5 Kompletterande skyddsmetoder 

I examensarbete betraktas två kompletterande skyddsmetoder till utlokaliserade skydd för att 

potentiellt minska varaktigheten och påföljderna av spänningsdippar i elnätet. Nämligen att 

aktivera momentana utlösningssteg i ett eller flera av de strömmätande skydden eller att förse 

den matande station med ett distansskydd samt utlokalisering av distansskydd. 

Det första alternativet är att aktivera ett strömselektivt funktionssteg i ett av de 

strömmätande reläskydden i en strategiskt vald station längst med radialen, ofta den matande 

station. Den matande stationen utgör ett naturligt val då snabbsteg placerade där kommer 

att verka för de mest kritiska spänningsdipparna, djupaste, och för den längsta 

frånkopplingstiden. Detta medför att frånkopplingstiden för specifika delar av linjen kan 

förkortas ned till en momentan utlösning. Vilket med examensarbetets valda värderingszoner 

medför en minskning av den ekonomiska påverkan till följd av spänningsdippar som 

uppträder på denna delen av linjen. Denna metod medför dock en viss problematik i frågan 

om selektivitet då kortslutningsströmmen varierar inom ett intervall beroende på 
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kortslutningens karaktär, tvåfasig eller trefasig, samt kopplingsläget i det ovanliggande nätet. 

För att möjliggöra selektivitet lämnas en marginal av 20 procent av den skyddade ledningens 

längd, vilken motsvarar ett korresponderade strömvärde, innan nästkommande station 

utanför skyddets inställda funktionsvärde [21]. I Figur 3.6 nedan kan 

frånkopplingsförhållandet för utlokaliserade skydd med ett aktiverat snabbsteg i matande 

station, 4802, för Slinga 3 Radial 1 ses. 

 

Figur 3.6 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 3 Radial 1 med två 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 4802 inställt på 80 % av ledningens längd. 
Figurer visar även med utlokaliserade distansskydd då skyddets första steg är inställt på 90 % av ledningarnas längd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

I figuren ovan illustreras frånkopplingsförhållande för skyddslösningen med utlokaliserade 

strömmätande skydd med ett aktiverat snabbsteg som en punktad linje. Detta 

frånkopplingsförhållande påminner om det som presenteras i Figur 3.4, dock förekommer 

det ett lägre antal stationer på denna radial. Förhållandena mellan för dessa två illustreringar 

skiljer sig även i utseende mellan deras två första stationer. Vid användning av ett aktiverat 

snabbsteg kan den tidigare nämnda marginalen ses som en steg från en utlösningstid av 

100 ms till 500 ms vid ett värde av cirka 0,12 p.u. Detta värde motsvarar den kvarvarande 

spänningen som uppträder på den matande stationens samlingsskena då en trefasig 

kortslutning uppträder placerat 80 procent ut av den matande stationens skyddade linjen. 

I figuren ovan kan även frånkopplingsförhållandet av Slinga 3 Radial 1 vid användning av 

utlokaliserade, impedansmätande, distansskydd ses. Denna metod ger en för stora delar av 

linjen momentan frånkopplingstid, dock lämnas som vid användning av snabbsteget en 

buffertzon innan varje station för att säkerställa selektivitet. Denna marginal kan i likhet med 

användning av det tidigare nämnda arkiverade snabbsteget ses som ”steg” där 

frånkopplingstiden ökar, dock återgår tiden sedan till ett kortare värde efter att buffertzonen 
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passerats, det vill säga för nästkommande ledningslängd.  Vid användning av distansskydden 

utgörs marginalen av en tidsselektivfunktion där, som tidigare, en fördröjning av 200 ms 

används mellan stegen och buffertzonen utgörs av 10 procent av ledningslängden mellan 

stationerna [21]. 

Kalkyleringen av den ekonomiska påverkan, vid användning av någon av de två nämnda 

kompletterande skyddsmetoderna, sker med hjälp av samma metod som vid kalkylering av 

Kdipp. Vid användning av utlokaliserade distansskydd tillkommer en ökad 

investeringskostnad till följd av inköp av skydd, mättransformatorer för spänningsmätning 

samt installationskostnader. I detta examensarbete används en fast summa per installerat 

skydd, det vill säga hur många stationer som utrustas med utlokaliserade skydd. Denna 

summa beräknas till 398 tusen kronor per utlokaliserat skydd och avskrivningstiden antages 

vara 15 år [1]. Detta leder till en kostnad, Kdist,skydd,  av 26,5 tusen kronor per år och 

utlokaliserat skydd, vilket motsvarar kvoten mellan den extra kostnaden och dess 

avskrivningstid, tillkommer vid användning av distansskydd. Dipp kostnaden vid användning 

av utlokaliserade skydd med aktiverat snabbsteg, Kdipp.s, samt kostnaden vid utlokaliserade 

distansskydd, Kdipp.dist, för samtliga slingor kan ses i Bilaga C. 
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4 Presentation och analys av simuleringsresultat 

I detta kapitel presenteras hälften av de slingor som betraktas i examensarbetet. De som 

presenteras här är Slinga 1, Slinga 2, Slinga 5 samt Slinga 8. Dessa har valts för en mer 

ingående presentation till följd av deras relativt komplexa uppbyggnad, med förekomsten av 

flertalet radialer, förekomsten av en reglertransformator, samt deras spridning i lednings 

länger och effektfördelning. Samtliga slingor som behandlas i examensarbetet har valts i 

samråd med Vattenfall Eldistribution AB för att återspegla förekommande nät från olika 

geografiska områden av det svenska kraftnätet samt de nät som presenteras i det tidigare 

examensarbetet [1]. I kapitlets inledande avsnitt presenteras de fyra slingorna enskilt, därefter 

följer en helhetsanalys av alla förekommande slingorna i examensarbetet. De slingor som inte 

presenteras i detta kapitel kan ses i Bilaga B. 

4.1 Slinga 1 

I Figur 4.1 nedan illustreras topologin för Slinga 1 som är uppdelad i två radialer vilka 

innefattar tre respektive två stationer utrustade med utlokaliserade skydd.  

 

Figur 4.1 Topologin över nätet som benämns Slinga 1, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

Frånskiljningspunkten mellan Radial 1 och Radial 2 återfinns vid station 5012 på ledningen 

mot station 4839 och illustreras med en ring. Radialen mellan station 4801 och 4831 betraktas 

inte då ingen möjlighet till utlokalisering finns, dock påverkas denna effekt av en eventuell 

spänningsdipp. 
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4.1.1 Presentation av radialuppdelning samt simuleringsresultat 

Enlinjeschema för Radial 1 kan ses i Figur 4.2 nedan. 

 

Figur 4.2 Enlinjeschema för Radial 1, där station 5012 är frånskild samt en effekt av 12,9 MW är ansluten till 
samlingsskenan i den matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på 
respektive station, även utlösningstid för samtliga brytare. 

För denna radialen återfinns majoriteten av den effekt som påverkas av en spänningsdipp på 

samlingsskenan, Ptot. I station 4833 bidrar felbortkoppling inte till någon ökad selektivitet då 

ingen last finns i denna station, dock förlängs frånkopplingstiden i station 4801 till följd av 

förekomsten av detta utlokaliserade skydd. I Figur 4.3 presenteras den kvarvarande 

spänningen på samlingsskenan, USS, i station 4801.  
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Figur 4.3 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 4801 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Den kvarvarande spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en 

trefasig kortslutning i radial 2 illustreras i Figur 4.4 nedan. 

 

Figur 4.4 Frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 1 med tre utlokaliserade 
överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 
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De spänningsdippar som kan förekomma i radial 1 kommer aldrig att träda in i det otillåtna 

området C. Den längsta tiden en spänningsdipp kan resultera i är 700 ms för denna radial. 

Enlinjeschema för Radial 2 kan ses i Figur 4.5 nedan. 

 

Figur 4.5 Enlinjeschema för Radial 2, där en effekt av 96,2 MW är ansluten till samlingsskenan i den matande 
stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

I likhet med Radial 1 så återfinns majoriteten av den berörda effekten på samlingsskenan, 

dock är den betydligt större för denna radial. I frågan om stationsplacering längs med radialen 

så kan slutsatsen dras att större delen av felen kommer inträffa mellan station 5003 och 5009, 

detta då den största delen av ledningens längd återfinns här. Även förekomsten av ett påstick 

mellan dessa stationer bidrar till att felsannolikheten ökar inom detta intervall. I Figur 4.6 

presenteras den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 5001.  
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Figur 4.6 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 5001 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Uppstår ett fel efter station 5003 så uppkommer en spänningsdipp som blir som djupast 66 

procent av spänningen. Majoriteten av ledningens längd är efter station 5003 vilket resulterar 

i att denna station kommer att koppla bort en stor andel av de fel som uppstår. Den 

kvarvarande spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en trefasig 

kortslutning i Radial 2 illustreras i Figur 4.7 nedan. 
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Figur 4.7 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 2 med ett utlokaliserat 
överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

De spänningsdippar som kan uppkomma i radial 2 kommer aldrig att träda in i det otillåtna 

området C. Den längsta tiden en spänningsdipp kan resultera i är 300 ms för denna radial. 

4.1.2 Redovisning av dippkostnad 

I Tabell 4.1 redovisas den förväntade årliga kostnaden till följd av de spänningsdippar som 

kan uppkomma längs med de enskilda radialerna.  

Tabell 4.1 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 1 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 

 

I tabellens sista kolumn redovisas denna kostnad per skydd samt den skyddade ledningens 

indelning i de olika värderingszonerna A, B1, B2 samt C. Genom att summera dessa 

delkostnader kan den totala förväntade spänningsdippskostnaden för radialerna beräknas. 

För Radial 1 uppgår denna kostnad till totalt 94 735 kr per år och motsvarande kostnad för 

Radial 2 till 152 940 kr per år.  
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4.1.3 Redovisning av dippkostnad för kompletterande 
skyddsmetoder 

I Figur 4.8 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för Radial 1 ses då de två 

kompletterande skyddsmetoderna används.  

 

Figur 4.8 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 1 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 4801 inställt på 80 % av ledningens längd. 
Figurer visar även utlokaliserade distansskydd då skyddets första steg är inställt på 90 % av ledningarnas längd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

Genom att använda reläskydd med aktiverat snabbsteg i matande station så minskas den 

längsta spänningsdippen. Genom att använda utlokaliserade distansskydd så kortas 

felbortkopplingstiderna ner i majoriteten av felen vilket leder till kortare spänningsdippar. I 

Figur 4.9 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för Radial 2 ses då de två 

kompletterande skyddsmetoderna används. 
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Figur 4.9 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 2 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 5001 samt med utlokaliserade 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

I likhet med radial 1 så minskas felbortkopplingstiderna. I detta fall så blir det inte så stor 

skillnad mellan att använda ett snabbsteg eller att använda distansskydd då de minskar 

spänningsdippens varaktighet för 80 respektive 90 procent av felen på ledningen från 

matande station. I Tabell 4.2 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden av de 

spänningsdippar som kan uppkomma längs med de enskilda radialerna då ett snabbsteg har 

aktiverats i station 4801 respektive 5001.  

Tabell 4.2 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 1 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen 4801 respektive 5001. 

 

I tabellens sista kolumn redovisas denna kostnad per skydd samt den skyddade ledningens 

indelning i de olika värderingszonerna A, B1, B2 samt C. Genom att summera dessa 

delkostnader kan den totala förväntade spänningsdippskostnaden för radialerna beräknas då 

snabbsteg används i matande station. För Radial 1 uppgår denna kostnad till totalt 72 196 kr 

per år och motsvarande kostnad för Radial 2 till 76 038 kr per år. I Tabell 4.3 nedan redovisas 

den förväntade årliga kostnaden då utlokalisering av distansskydd används. 
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Tabell 4.3 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 1 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

I tabellens sista kolumn redovisas denna kostnad per skydd samt den skyddade ledningens 

indelning i de olika värderingszonerna A, B1, B2 samt C. Genom att summera dessa 

delkostnader kan den totala förväntade spänningsdippskostnaden för radialerna beräknas för 

fallet med utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. För Radial 1 uppgår denna kostnad 

till totalt 31 267 kr per år och motsvarande kostnad för Radial 2 till 63 763 kr per år. 

4.1.4 Analys av slingan 

Med hänseende på spänningsdippars klassificering enligt Energimarknadsinspektionen kan 

det utläsas i figurer över frånkopplingsförhållanden vid olika skyddsmetoder att dessa aldrig 

antar C klassificering. I Tabell 4.4 nedan redovisas de besparingar som görs i 

avbrottsvärdering vid utlokalisering av reläskydd. I tabellen ses också de kostnader som 

spänningsdippar för med sig vid olika typer av skyddslösningar dock är ej kostnader för inköp 

och installation av skyddskomponenter med i denna kalkyl för att endast visa kostnader för 

spänningsdipparna specifikt. Totala besparingar beräknas senare i rapporten. 

Tabell 4.4 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt kostnader 
för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial. 

 

I tabellen påvisas en lönsamhet till följd av utlokaliseringen. Med hänseende på station 4833 

i Radial 1 påvisas det att ingen vinning fås av att införa utlokaliserade skydd i stationer utan 

ett eget effektuttag, detta innebär också att de besparingar som kan ske i Radial 1 ses som 

större än presenterat i tabell ovan. Både Radial 1 och Radial 2 visar stora möjligheter till 

minskning av avbrott samt möjligheter till besparingar genom de alternativa 

skyddslösningarna. 

4.2 Slinga 2 

Slinga 2 kan ses i Figur 4.10 nedan och består av en enda radial, dock återfinns en 

reglertransformator på linjen mellan 1201 och 1203.  
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Figur 4.10 Topologin över nätet som benämns Slinga 2, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

4.2.1 Presentation av radialuppdelning samt simuleringsresultat 

Slinga 2 består endast av en radialt driven slinga som kan ses i Figur 4.11 nedan. 

 

Figur 4.11 Enlinjeschema för Radial 1, där en effekt på 19 MW är ansluten till samlingsskenan i den matande 
stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

I denna slinga förekommer långa ledningar mellan stationerna vilket medför en stor 

felsannolikhet. Den effekt som ligger på samlingsskenan är för denna slinga 19 MW. I Figur 

4.12 nedan presenteras den kvarvarande spänningen på samlingsskenan, USS, i station 36729.  
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Figur 4.12 Den kvarvarande spänningen, Uss, på samlingsskenan i station 36729 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på Uss visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för Uss. 

Det är av intresse att poängtera förekomsten av ett hack i den annars exponentiellt formade 

grafen för USS. Detta har sitt ursprung i den tidigare nämnda reglertransformatorn som bidrar 

med en impedansökning utan att den relativa längden förändras. Den kvarvarande 

spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en trefasig kortslutning 

i Slinga 2 illustreras i Figur 4.13 nedan. 
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Figur 4.13 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 2 med ett utlokaliserat 
överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

De spänningsdippar som kan uppkomma i denna slinga kommer aldrig att träda in i det 

otillåtna området C. Tack vare de långa ledningslängderna så kommer majoriteten av felen 

att placeras i det godkända området A. Den längsta tiden en spänningsdipp kan resultera i är 

300 ms för denna radial. 

4.2.2 Redovisning av dippkostnad 

I Tabell 4.5 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden till följd av de spänningsdippar 

som kan uppkomma längs med de enskilda radialerna.  

Tabell 4.5 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 2 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 

 

Genom att summera delkostnaderna i respektive ledning och värderingszon så uppgår denna 

kostnad av spänningsdippar för Slinga 2 till totalt 125 794 kr per år. 

4.2.3 Redovisning av dippkostnad för kompletterande 
skyddsmetoder 

I Figur 4.14 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för Slinga 2 ses då de två 

kompletterande skyddsmetoderna används.  
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Figur 4.14 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 2 med ett utlokaliserat 
överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 36729 samt med utlokaliserat distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

I denna slinga så blir det inte så stor skillnad mellan att använda ett snabbsteg eller att använda 

distansskydd då de minskar 80 respektive 90 procent av ledningen från matande station. I 

Tabell 4.6 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden av de spänningsdippar som kan 

uppkomma längs med den enskilda radialen då ett snabbsteg har aktiverats i station 36729.  

Tabell 4.6 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för Slinga 2 med utlokaliserade skydd 
i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen 36729. 

 

Genom att summera delkostnaderna i respektive ledning och värderingszon så uppgår denna 

kostnad av spänningsdippar för Slinga 2 till totalt 92 320 kr per år. I Tabell 4.7 nedan 

redovisas den förväntade årliga kostnaden då utlokalisering av distansskydd används. 

Tabell 4.7 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 2 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

På samma sätt som tidigare så summeras delkostnader i respektive ledning och värderingszon 

och den totala kostnaden tas fram för spänningsdippar. I Slinga 2 så uppgår denna kostnad 

av spänningsdippar till totalt 43 272 kr per år. 
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4.2.4 Analys av slingan 

Med hänseende på spänningsdippars klassificering enligt Energimarknadsinspektionen kan 

det utläsas i figurer över frånkopplingsförhållanden vid olika skyddsmetoder att dessa aldrig 

antar C klassificering.  I Tabell 4.8 nedan redovisas de besparingar som görs i 

avbrottsvärdering vid utlokalisering av reläskydd. I tabellen ses också de kostnader som 

spänningsdippar för med sig vid olika typer av skyddslösningar dock är ej kostnader för inköp 

och installation av skyddskomponenter med i denna kalkyl för att endast visa kostnader för 

spänningsdipparna specifikt.  

Tabell 4.8 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt kostnader 
för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial. 

 

I Slinga 2 så påvisas en stor lönsamhet att använda utlokaliserade strömskydd. Även de 

alternativa skyddslösningarna visar på betydande lönsamheter. 

4.3 Slinga 5 

I Figur 4.15 nedan illustreras topologin över Slinga 5 som delas upp i tre intressanta radialer 

vilka innefattar fyra, fyra, respektive tre stationer utrustade med utlokaliserade skydd.  

 

Figur 4.15 Topologin över nätet som benämns Slinga 5, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

Frånskiljningspunkten mellan Radial 1 och Radial 2 återfinns vid station 6832 på ledningen 

mot station 6923, samt mellan Radial 1 och Radial 3 vid station 6910 på ledningen mot 

knytpunkten på ledningen mellan 6914 och 6915. 
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4.3.1 Presentation av radialuppdelning samt simuleringsresultat 

Enlinjeschema för Radial 1 kan ses i Figur 4.16 nedan.  

 

Figur 4.16 Enlinjeschema för Radial 1, där en effekt på 18,2 MW är ansluten till samlingsskenan i den matande 
stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

Fördelningen av den potentiellt berörda effekten är relativt jämn mellan samlingsskenan och 

radialens egna effekt. För denna radial är det av stort intresse att betrakta den ökade 

felsannolikheten med ursprung i de påstick som förekommer mellan station 6901 och 6915. 

Även fördelningen av de sannolika felen med flertalet placerade mellan stationer långt ut på 

linjen är av intresse för denna radial. I Figur 4.17 nedan presenteras den kvarvarande 

spänningen på samlingsskenan, USS, i station 6901. 
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Figur 4.17 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6901 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Den kvarvarande spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en 

trefasig kortslutning i Radial 1 illustreras i Figur 4.18 nedan. 
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Figur 4.18 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 1 med fyra 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

Detta är den radial med flest stationer av de undersökta slingorna, nämligen möjlighet till 

fyra stycken utlokaliserade strömskydd. Detta resulterar i att den längsta spänningsdippen 

som kan uppkomma har en tid på 900 ms och träder således inte in i det otillåtna området 

C. Enlinjeschema för Radial 2 kan ses i Figur 4.19 nedan. 

 

Figur 4.19 Enlinjeschema för Radial 2, där en effekt på 36,5 MW är ansluten till samlingsskenan i den matande 
stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 
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För denna radial återfinns majoriteten av den effekt som påverkas av en spänningsdipp på 

samlingsskenan. Även i denna radial är det av intresse att betrakta den ökade felsannolikheten 

till följd av ett påstick mellan station 6822 och 6827. I Figur 4.20 presenteras den kvarvarande 

spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6801.  

 

Figur 4.20 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6801 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Den kvarvarande spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en 

trefasig kortslutning i Radial 2 illustreras i Figur 4.21 nedan. 
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Figur 4.21 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 2 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

Radial 2 i denna slinga har längsta frånkopplingstiden på 700 ms, vilket resulterar i att största 

delen av de spänningsdippar som kan uppkomma placeras i område B. Speciellt för denna 

radial är att två stationer, 6829 och 6827 har möjlighet att bryta vid fel och då resultera i en 

spänningsdipp som hamnar i det godkända området A. Enlinjeschema för Radial 3 kan ses i 

Figur 4.22 nedan. 
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Figur 4.22 Enlinjeschema för Radial 3, där en effekt på 15,3 MW är ansluten till samlingsskenan i den matande 
stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

Fördelningen av den potentiellt berörda effekten är relativt jämn mellan samlingsskenan och 

radialens egna effekt. För denna radial är det av stort intresse att betrakta de korta 

ledningslängderna mellan stationer. I Figur 4.23 nedan presenteras den kvarvarande 

spänningen på samlingsskenan, USS, i station 6901.  
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Figur 4.23 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6901 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Speciellt för denna radial är att de korta ledningslängderna resulterar i att vid trefasiga 

kortslutningar så kommer de uppkomma spänningsdipparna att ha ett djup som är som mest 

15 procent av spänningen. Den kvarvarande spänningen samt utlösningstid vid en trefasig 

kortslutning i radial 2 illustreras i Figur 4.24 nedan. 
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Figur 4.24 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 3 med två 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

För Radial 3 så utläses att vid trefasiga kortslutningar så resulterar det i att alla 

spänningsdippar hamnar i område B1 och i område B2. 

4.3.2 Redovisning av dippkostnad 

I Tabell 4.9 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden till följd av de spänningsdippar 

som kan uppkomma längs med de enskilda radialerna. 

Tabell 4.9 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 5 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 

 

Genom att summera delkostnaderna i respektive ledning och värderingszon så framtas den 

totala kostnaden för spänningsdippar. I Radial 1 uppgår denna summa till totalt 156 345 kr 
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per år, för Radial 2 är motsvarande kostnad 237 297 kr per år samt för Radial 3 är 

motsvarande kostnad 17 576 kr per år. 

4.3.3 Redovisning av dippkostnad för kompletterande 
skyddsmetoder 

I Figur 4.25 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för Radial 1 ses då de två 

kompletterande skyddsmetoderna används.  

 

Figur 4.25 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 1 med fyra 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 6901 samt med utlokaliserat distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

Radial 1 har fyra utlokaliserade skydd som vid tidsselektivtet resulterade i värsta fall en 

frånkopplingstid på 900 ms. Vid användandet av distansskydd ses det hur denna tid kan 

minskas ner till stor del. I Figur 4.26 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för 

Radial 2 ses då de två kompletterande skyddsmetoderna används.  



Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella distributionsnät  

 53 

 

Figur 4.26 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 2 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 6801 samt med utlokaliserat distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

För utlokalisering av distansskydd i detta fall så är stationen i 6827 intressant att peka ut. 

Därför att oavsett om ett distansskydd är i station 6829 eller inte så påverkas inte placeringen 

av spänningsdipparna då de hamnar i område A både med och utan skydd i station 6829. I 

Figur 4.27 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för Radial 3 ses då de två 

kompletterande skyddsmetoderna används.  
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Figur 4.27 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 3 med två 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 6901 samt med utlokaliserat distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

I Tabell 4.10 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden av de spänningsdippar som 

kan uppkomma längs med de enskilda radialerna då ett snabbsteg har aktiverats i station 6901 

respektive 6801. 

Tabell 4.10 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för Slinga 5 med utlokaliserade skydd 
i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen. 

 

Genom att summera delkostnaderna i respektive ledning och värderingszon så framtas den 

totala kostnaden för spänningsdippar. I Radial 1 uppgår denna summa till totalt 163 091 kr 

per år, för Radial 2 är motsvarande kostnad 190 446 kr per år samt för Radial 3 är 
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motsvarande kostnad 16 192 kr per år. I Tabell 4.11 nedan redovisas den förväntade årliga 

kostnaden då utlokalisering av distansskydd används.  

Tabell 4.11 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 5 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

På samma sätt som tidigare så summeras delkostnader i respektive ledning och värderingszon 

och den totala kostnaden tas fram för spänningsdippar. I Radial 1 uppgår denna summa till 

totalt 47 054 kr per år, för Radial 2 är motsvarande kostnad 68 640 kr per år samt för Radial 

3 är motsvarande kostnad 13 017 kr per år. 

4.3.4 Analys av slingan 

Med hänseende på spänningsdippars klassificering enligt Energimarknadsinspektionen kan 

det utläsas i figurer över frånkopplingsförhållanden vid olika skyddsmetoder att dessa aldrig 

antar C klassificering. I Tabell 4.12 nedan redovisas de besparingar som görs i 

avbrottsvärdering vid utlokalisering av reläskydd. I tabellen ses också de kostnader som 

spänningsdippar för med sig vid olika typer av skyddslösningar dock är ej kostnader för inköp 

och installation av skyddskomponenter med i denna kalkyl för att endast visa kostnader för 

spänningsdipparna specifikt. 

Tabell 4.12 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt 
kostnader för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial. 

 

För Radial 1 i denna slinga så ses stora årliga besparingar för alla de undersökta 

skyddslösningarna. För Radial 2 så påvisas stora kostnader vid en utlokalisering av reläskydd 



Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella distributionsnät  

 56 

i samtliga stationer. Detta på grund av långa ledningar i början av radialen samt att lasten på 

radialen ligger långt ut, det är även relativt stor effekt som påverkas av de potentiella 

spänningsdipparna. För Radial 3 ses en liten besparing dock eftersom ledningslängderna är 

så korta blir också besparingarna som kan göras per år små. Värt att nämna är att den längsta 

utlösningstiden för alla de slingor som betraktas i examensarbetet återfinns i Radial 1 i denna 

slinga och uppgår i 900 ms. 

4.4 Slinga 8 

I Figur 4.28 nedan illustreras topologin över Slinga 8 som delas upp i två intressanta radialer.  

 

 

Figur 4.28 Topologin över nätet som benämns Slinga 8, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

De två radialerna i Slinga 8 innefattar en respektive tre stationer utrustade med utlokaliserade 

skydd. Frånskiljningspunkten mellan Radial 1 och Radial 2 återfinns vid station 2714 på 

ledningen mot station 2719.  

4.4.1 Presentation av radialuppdelning samt simuleringsresultat 

Enlinjeschema för Radial 1 kan ses i Figur 4.29 nedan.  
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Figur 4.29 Enlinjeschema för Radial 1, där station 2714 är frånskild samt en effekt av 43,6 MW är ansluten till 
samlingsskenan i den matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på 
respektive station, även utlösningstid för samtliga brytare. 

För denna radial återfinns majoriteten av den potentiellt beröra effekten på samlingsskenan. 

I Figur 4.30 nedan presenteras den kvarvarande spänningen på samlingsskenan, USS, i station 

2701.  
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Figur 4.30 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 2701 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Den kvarvarande spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en 

trefasig kortslutning i radial 2 illustreras i Figur 4.31 nedan. 

 

Figur 4.31 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 1 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 
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Enlinjeschema för Radial 2 kan ses i Figur 4.32 nedan.  

 

Figur 4.32 Enlinjeschema för Radial 2, där en effekt av 25,1 MW är ansluten till samlingsskenan i den matande 
stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

För denna radial återfinns majoriteten av den potentiellt beröra effekten på samlingsskenan. 

I Figur 4.33 nedan presenteras den kvarvarande spänningen på samlingsskenan, USS, i station 

2702.  
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Figur 4.33 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 2702 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

Den kvarvarande spänningen i matande stations samlingsskena samt utlösningstid vid en 

trefasig kortslutning i radial 2 illustreras i Figur 4.34 nedan. 



Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella distributionsnät  

 61 

 

Figur 4.34 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 2 med två 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

4.4.2 Redovisning av dippkostnad 

I Tabell 4.13 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden till följd av de spänningsdippar 

som kan uppkomma längs med de enskilda radialerna.  

Tabell 4.13 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 8 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 

 

Genom att summera delkostnaderna i respektive ledning och värderingszon så framtas den 

totala kostnaden för spänningsdippar. I Radial 1 uppgår denna summa till totalt 127 286 kr 

per år samt i Radial 2 är motsvarande kostnad 172 456 kr per år. 

4.4.3 Redovisning av dippkostnad för kompletterande 
skyddsmetoder 

I Figur 4.35 nedan kan det förändrade frånkopplingsförhållandet för Radial 1 ses då de två 

kompletterande skyddsmetoderna används.  
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Figur 4.35 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 1 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 2701 samt med ett utlokaliserat 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

Frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning i Radial 2 illustreras i Figur 4.36 nedan. 

 

Figur 4.36 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Radial 2 med två 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 2702 samt med utlokaliserade 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 
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I Tabell 4.14 nedan redovisas den förväntade årliga kostnaden av de spänningsdippar som 

kan uppkomma längs med de enskilda radialerna då ett snabbsteg har aktiverats i station 2701 

respektive 2702.  

Tabell 4.14 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 8 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen. 

 

Genom att summera delkostnaderna i respektive ledning och värderingszon så framtas den 

totala kostnaden för spänningsdippar. I Radial 1 uppgår denna summa till totalt 64 379 kr 

per år samt i Radial 2 är motsvarande kostnad 133 791 kr per år. I Tabell 4.15 nedan redovisas 

den förväntade årliga kostnaden då utlokalisering av distansskydd används. 

Tabell 4.15 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för de två radialerna i Slinga 8 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

På samma sätt som tidigare så summeras delkostnader i respektive ledning och värderingszon 

och den totala kostnaden tas fram för spänningsdippar. I Radial 1 uppgår denna summa till 

totalt 54 628 kr per år samt i Radial 2 är motsvarande kostnad 45 818 kr per år. 

4.4.4 Analys av slingan 

Med hänseende på spänningsdippars klassificering enligt Energimarknadsinspektionen kan 

det utläsas i figurer över frånkopplingsförhållanden vid olika skyddsmetoder att dessa aldrig 

antar C klassificering.  I Tabell 4.16 nedan redovisas de besparingar som görs i 

avbrottsvärdering vid utlokalisering av reläskydd. I tabellen ses också de kostnader som 

spänningsdippar för med sig vid olika typer av skyddslösningar dock är ej kostnader för inköp 

och installation av skyddskomponenter med i denna kalkyl för att endast visa kostnader för 

spänningsdipparna specifikt. 
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Tabell 4.16 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt 
kostnader för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial. 

 

I tabellen påvisas en kostnad för radial 1 i förslaget med utlokaliserade överströmsskydd. För 

de alternativa skyddslösningarna så påvisas en minimal besparing. För radial 2 så resulterar 

en utlokalisering av reläskydd i en besparing i samtliga föreslagna skyddslösningar. Det är 

dock en avsevärd skillnad för lösningen med distansskydd men då är inte kostnader för 

skydden inräknade. 

4.5 Helhetsanalys 

I detta avsnitt presenteras en övergripande analys av alla de åtta slingorna som betraktas i 

examensarbetet, som tidigare nämnts så återfinns de inte tidigare presenterade slingorna i 

Bilaga B.  

4.5.1 Analys av frånkopplingsförhållande samt spänningsdippars 
djup  

I Figur 4.37 nedan presenteras en sammanställning över de frånkopplingsförhållanden som 
förekommer för samtliga slingor som betraktas i examensarbetet. 

 

Figur 4.37 Samtliga radialers frånkopplingsförhållanden, där mer framträdande linjer påvisar förekomsten av 
flertalet linjer. 

Med de teoretiska förutsättningarna som presenteras i avsnitt 2.6.1 angående möjligheten att 

utlokalisera skydd i kombination med de observerade frånkopplingsförhållanden för 

slingorna som betraktas i examensarbetet kan följande slutsatser dras: 
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• För majoriteten av frånkopplingsförhållandena övergår spänningsdipparna från 

klassificering A till B redan vid införandet av ett utlokaliserat skydd. Utöver detta så 

förblir frånkopplingsförhållandet endast i område A under en mindre del av den 

skyddade ledaren för de två radialerna, Slinga 5 Radial 2 samt Slinga 8 Radial 2, där 

detta inträffar. 

• De vanligaste förekommande antalen utlokaliseringar är ett, två eller tre 

utlokaliserade skydd. 

• De spänningsdippar som förekommer träder aldrig in i det otillåtna området C då en 

tidsfördröjning av 200 ms används mellan reläskydd. 

 

I Figur 4.38 nedan redovisas samtliga kvarvarande spänningar vid samlingsskenan i den för 

radialerna matande stationen. 

 

Figur 4.38 Samtliga slingors radialers kvarvarande spänning på matande samlingsskena, USS, uttryckt i 
förhållande till ledningens längd. 

I figuren poängteras tre specifika kurvor, Slinga 1 Radial 1, Slinga 2 samt Slinga 3 Radial 3. 

Dessa utgör ytterligheterna av de förekommande USS i frågan om ledningslängd, samt 

riktningskoefficient inom de första 20 km av ledningarna. Ur figuren kan en gemensam 

kurvform för majoriteten av de förekommande graferna observeras. Det som skiljer dem åt 

är placering av ändpunkt, vilka är bundna till radialernas reella längd. Slinga 2 har även ett, 
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för examensarbetet, unikt utseende till följd av förekomsten av en reglertransformator i 

slingan. Ur studien av dessa spänningsgrafer samt de bakomliggande simuleringarna har 

följande sammanband observeras: 

• Ett starkare matande nät, högre levererad kortslutningseffekt, medför en kraftigare 

riktningskoefficient för de resulterande spänningskurvorna i ledningens början. Det 

vill säga att den kvarvarande spänningen på matande samlingsskenan, USS, ökar i 

snabbare takt, desto starkare det matande nätet är. 

• Ledningar med högre impedans medför en kraftigare riktningskoefficient för den 

resulterande spänningsgrafen i ledningens början. Vilket även detta medför att USS 

ökar i snabbare takt då felplaceringen förflyttas bort från matande station längs med 

ledningen. 

4.5.2 Samhällsekonomisk påverkan 

I Figur 4.39 nedan presenteras den för varje radial, och skyddsutformning, totala 

avbrottskostnaden samt spänningsdippskostnaden till följd av trefasiga kortslutningar. 

 

Figur 4.39 Den för varje radial totala kostnaden, avbrottsvärdering samt spänningsdippsvärdering, till följd av en 
trefasig kortslutning uppdelat efter skyddsutformning. 

I figuren kan det utläsas att den totala kostnaden av kortslutningarna i de betraktade 

radialerna har minskat till följd av utlokaliseringen. Där den största minskningen sker för 

utlokalisering av distansskydd. I detta diagram betraktas dock inte den extra kostnaden till 

följd av inköp samt installation av distansskydd. I Figur 4.40 nedan presenteras den för varje 

radial och skyddsutformning totala besparingen som erhålls till följd av skydds utlokalisering. 

I Bilaga C återfinns underlag för dessa diagram. 
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Figur 4.40 Den för varje radial totala besparingen till följd av en trefasig kortslutning uppdelat efter skyddsutformning. 

Utifrån de två diagrammen har några tänkvärda radialer identifierats. Det är av intresse att 

studera Slinga 3 Radial 2, se Figur 4.41 nedan. 

 

Figur 4.41 Enlinjeschema för Slinga 3 Radial 2, där en effekt på 18,2 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. 
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Detta då kostnadsförändringen där är minimal jämfört med de resterande radialerna samt att 

en liten eller negativ besparing uppkommer. Nedan presenteras några utmärkande 

egenskaper för denna radial: 

• Vid avbrottsvärderingen före en eventuell utlokalisering påverkas en relativt liten 

effekt, 3,4 MW, av avbrottet vilket leder till en låg kostnadsvärdering. Även 

differensen mellan avbrottsvärderingen före och efter utlokalisering av skydd är låg. 

• Den största del av den berörda effekten, PBerörd, ansluts direkt på samlingsskenan 

och upplever inga positiva påföljder av utlokaliseringen utan bidrar enbart till en 

förhöjd dippkostnad, Kdipp. 

• Då den absolut största delen av ledningslängden befinner sig innanför det 

utlokaliserade skyddet i station 4823 kommer majoriteten av felbortkopplingarna, ca 

94,7 procent, genomföras vid brytaren i den matande stationen 4802. Vilket innebär 

att inga fördelar uppträder utan att följden av utlokaliseringen endast medför en 

förlängning av frånkopplingstiden för radialens flesta fel. 

• Vid utlokalisering av skydd till station 4823 kommer enbart en bråkdel av de 

förväntade felen att brytas vid denna brytaren. 

 

Även Slinga 5 Radial 3, se Figur 4.22, påvisar en liten kostnadsförändring och små eller 

negativa besparingar. Uppbyggnad av denna radialen skiljer sig markant från den tidigare 

presenterade Slinga 3 Radial 2 på följande sätt: 

• De i radialen förekommande ledningslängderna är relativt korta, jämfört med de 

andra betraktade radialer i examensarbetet, vilket medför att de uppkomna 

spänningsdipparna ej hinner dämpas märkvärt längs med ledningen. Detta medför 

att alla de förekommande spänningsdipparna kommer värderas högt vid beräkning 

av dippkostnader. 

• Den berörda effekten ligger relativt jämnt fördelad mellan direkt ansluten effekt till 

samlingsskenan, Ptot, samt den på radialen förekommande effekten. 

• Effekten som återfinns längs med radialen är relativt jämnt fördelad.  

 

Vid undersökning av de tre slingorna som påvisar störst potentiella besparingar, Slinga 2 

Radial 1, se Figur 4.11,  Slinga 5 Radial 1, se Figur 4.16, samt Slinga 7 Radial 1, se Bilaga B, 

har några gemensamma egenskaper identifierats: 

• Dessa radialer har långa ledningslängder vilket medför en dämpning av de uppkomna 

spänningsdipparna så att lågt värderade spänningsdippar uppträder för radialerna. 

• Dessa radialer har ett högt antal förväntade fel per år vilket ger en hög 

avbrottsvärdering utan utlokaliserade skydd vilket öppnar upp för en möjlighet att 

göra stora besparingar. Denna höga förväntade felfrekvens medför även att de 
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besparingar som är resultatet av en utlokaliserad frånkoppling uppträder mer 

frekvent än i radialer med kortare ledningslängder. 

 

Dock är det inte enbart långa ledningslängder en garanti för att en eventuell utlokalisering 

medför en besparing. Vid jämförelse av Slinga 5 Radial 1 och Slinga 5 Radial 2 exemplifieras 

detta. Dessa radialer har liknande ledningslängder, en differens av ca 4 km, och antal stationer 

längs radialen, dock är effektfördelningen olika. I Tabell 4.17 nedan redovisas 

ledningslängder samt effektuttag för dessa två radialer som kan ses i Figur 4.16 respektive 

Figur 4.19. 

Tabell 4.17 En presentation av de i Radial 1 samt Radial 2 förekommande ledningslängder samt effekter. 

 

Från den tabellen ovan kan några skillnader utläsas mellan de två radialerna. 

• Den till samlingsskenan anslutna effekten i Radial 2 utgör nästintill en dubblering 

gentemot motsvarande effekt i Radial 1. 

• I Radial 2 återfinns en station, 6822, som inte medför någon ökad selektivitet eller 

bidrag till en minskning av avbrottsvärderingen utan enbart bidrar med en ökad 

frånkopplingstid för de mest kritiska spänningsdipparna, de djupaste som 

förekommer nära den matande stationen. 

• I Radial 1 förekommer majoriteten, 91,5 procent, av den till radialen anslutna 

effekten innanför stationen, med stationens egna effekt inräknat, närmast ledningen 

mittpunkt. För Radial 1 motsvara detta station 6919. Till skillnad mot detta återfinns 

istället majoriteten, 61,3 procent, av den till Radial 2 anslutna effekten utanför 

motsvarande station, 6827. 

 

Dessa observationer i kombination med övriga påvisar att förhållandet mellan den till 

radialen anslutna effekten samt den direkt till samlingsskenan anslutna effekten har en stor 

påverkan på följderna av en utlokalisering för radialen. Detta då en stor volym ansluten effekt 

till samlingsskenan medför en kraftig ökning till den förväntade kostnaden till följd av en 

spänningsdipp i radialen. Även effektfördelningen längs med radialen har en stor påverkan 

av hur utfallet av en utlokalisering av skydd tyr sig. Om en stor andel av den till radialen 
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anslutna effekten återfinns innan en viss station, inklusive stationens egna effekt, som 

placeras tidigt på radialen kommer avbrottsvärderingen efter en utlokalisering minska 

markant. Detta då denna effekten då kommer skyddas från majoriteten av de i radialen 

uppkomna felen, det vill säga en selektiv bortkoppling. Vid studien av Radial 1 ovan 

resulterar detta i att 91,5 procent av effekten längs radialen inte bidrar till avbrottsvärdering 

i 50 procent av felen och enbart med för en dippkostnad.  

Ur en, för examensarbetet, övergripande syn kan en klar vinning i frågan av besparingar till 

följd av utlokalisering av skydd visas. I Figur 4.42 nedan illustreras den totala besparade 

avbrottskostnaden samt den totala kostnaden av utlokalisering, exklusive avbrottsvärdering 

efter utlokalisering. Se Bilaga C för mer ingående tabellering av dessa kostnader och 

besparingar. 

 

Figur 4.42 Redovisning av de kostnader och besparingar som uppträder till följd av utlokalisering av skydd. 

I figuren kan de ses att de förväntade totala besparingarna överstiger de till följd av 

utlokaliseringen uppkomna kostnaderna för all de betraktade skyddsmetoderna. I figuren kan 

det även utläsas att den metod som totalt medför störst besparingar är utlokaliserade skydd 

med aktiverat snabbsteg vilket medför en förväntad besparing av cirka 1,25 miljoner kronor 

per år. Vid enbart utlokalisering av skydd blir besparingen något lägre, cirka 833 tusen kronor 

per år. Dessa två metoder genomförs med samma skyddsutrustning och de som skiljer dem 

åt vid införandet är en ökad arbetsbörda i form av att framställa en 

strömselektivitetsplanering för snabbsteget. Denna ökade arbetsbörda medför för de i 

examensarbete betraktade slingorna en besparing av cirka 420 tusen kronor per år mellan 

dessa två metoderna. Den metod med de lägsta besparingarna utgörs av utlokaliserade 

distansskydd där besparingarna uppgår i cirka 633 tusen kronor per år. Denna betydligt lägre 

besparing härstammar i en ökad kostnad vid införandet av denna metod. En aspekt med 
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utlokalisering av dessa distansskydd som inte kan ses i figuren är att en gemensam maximal 

frånkopplingstid för samtliga radialer kan garanteras.  

Ett alternativt sätt att se på följderna av utlokaliseringen, och kvantifiera nyckeltal för 

leveranskvalitet, är att observera förändringen i frånkopplad effekt, ILEffekt, samt den 

frånkopplade energin, ILE. I Bilaga A kan värden för ILE samt ILEffekt ses för alla de 

betraktade radialerna innan och efter utlokalisering av skydd sker. I Figur 4.43 nedan 

presenteras den för alla slingors totala ILE samt ILEffekt före och efter utlokalisering.  

 

Figur 4.43 En presentation av ILE samt ILEffekt med och utan utlokaliserade skydd. Där y-axel graderas i kW 
samt kWh. 

I figuren kan det ses att en potentiell utlokalisering, oavsett skyddsmetod, medför en 

minskning av de båda betraktade storheterna. För de i examensarbetet betraktade radialerna 

uppgår denna minskning till 37 procent av avbrottsvärderingen utan utlokalisering av skydd.  
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5 Diskussion 

Under genomförande av detta examensarbete har arbetsgången fortgått utan några stora 

svårigheter eller behov av stora korrigeringar av projektets riktning. Detta medför att 

författarna anser att den valda arbetsmetoden, som beskrivs i kapitel 3, har varit väl lämpad 

för att besvara de frågeställningar som ligger till grund för examensarbetet. Även om 

projektriktning inte har behövt ändras i någon större utsträckning har det dock förekommit 

ett behov av att succesivt förändra infallsvinkeln till hur frågeställningarna angripits under 

arbetets gång. Om en striktare målsättning fastställts i examensarbetets planeringsfas hade 

nog denna problematik kunnat undvikits eller minimerats. Dock har behovet av denna 

förändring av synsätt inte enbart varit en källa till extra arbetsbelastning utan det har även 

bidragit till en större insikt och förståelse av de potentiella följderna av en utlokalisering av 

skydd. Vid uppstarten av den i examensarbetet ingående litteraturstudien var valet att utgå 

från väl etablerad kurslitteratur en bra utgångspunkt och vid behov av mer specifik litteratur 

förekom ingen svårighet att hitta detta. Under denna informationssökande period delades 

arbetet upp mellan författarna för att effektivisera inhämtningen och framställandet av 

korresponderande delar av rapportens andra kapitel. Denna uppdelning medförde att 

respektive författare tillgodogjorde sig en djup insikt inom tilldelade områden, som i sin tur 

medförde ett djup och gediget kapitel som sammanfattar relevant bakomliggande teori. 

Denna metod medför dock risken att de inhämtade kunskaperna inte sprider sig mellan 

författarna. Denna risk har dock aktivt motarbetats genom att genomföra dagliga 

avstämningar mellan författarna. Vid dessa avstämningar har även relevanta observationer 

och mindre beslut angående examensarbetes riktning diskuterats och beslut fattats, större 

frågor angående projektet lyftes vid periodiska avstämningsmöten med handledare för 

examensarbetet. 

På samma sätt som vid examensarbetets målsättning hade en striktare formulering av 

examensarbetets avgränsningar bidragit till en tydligare riktning för genomförandet. Till följd 

bristen av, eller olika uppfattning, av dessa strikta avgränsningar har examensarbete växt i 

olika riktningar under arbetets gång. Ett exempel där examensarbetet vuxit i omfattning är 

behovet av att omarbeta de i från det bakomliggande examensarbetet fastställda 

avbrottsvärderingar [1]. Detta för att beakta nya föreskrifter utgivna av 

Energimarknadsinspektionen med hänseende på värderingsfaktorer för kostnaden av ILE 

samt ILEffekt. Även metoden som används för avbrottsvärderingen är utökad gentemot 

tidigare beräkningar vilket bidrar till ett mer sanningsenligt resultat. 

I sökandet efter statistikunderlag över fördelning mellan olika feltyper har det dock funnits 

vissa svårigheter att hitta detta över de för examensarbetet relevanta spänningsnivåerna. Det 

underlaget som till slut användes i detta examensarbete introducerar en möjlig felkälla då 

detta inte grundas i empiriska data utan istället utgörs av en erfarenhetsbaserad uppskattning. 

En annan möjlig felkälla inom examensarbetet är användningen av en icke korrigerad effekt, 

maximal effekt, vid avbrottsvärderingar och vid uppskattning av kostnader till följd av 

spänningsdippar. Detta medför en förhöjning, som motsvarar ett värsta fall, av 
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avbrottskostnader och effekter som presenteras i denna rapport gentemot en mer realistisk 

framställning där årsmedeleffekten betraktas som dimensionerande. Författarna anser dock 

att denna förhöjning har godtagits for att befästa validiteten av den använda metoden då 

samma effekt har använts konsekvent genom examensarbetet. Denna förenkling har även 

anammats med examensarbetets begränsade genomföringstid i beaktning. 

Vid valet av vilka kompletterade reläskyddsmetoder som behandlas i examensarbetet fanns 

även en potentiell användning av differentialskydd som ledningsskydd vid utlokaliserade 

skydd. Dock frångicks detta som ett realistiskt alternativ tidigt i arbetsgången till följd av 

bristen av snabba kommunikationsvägar mellan stationer. Dock kan denna skyddsmetoden 

vara av stort intresse att återvända till i nät där dessa tillfredställande kommunikationsvägar 

förekommer. Då detta kan möjliggöra en absolut selektiv felbortkoppling med momentan 

utlösning. 

Författarna har vissa frågeställningar angående logiken bakom indelningen av 

Energimarknadsinspektionens klassificering av spänningsdippar som presenteras i avsnitt 

2.2. Detta då klassificeringen av spänningsdippar av typ B för system med en spänningsnivå 

under 45 kV innefattar ett område vars spänningsdippar inte kan åtgärdas. Denna indelning 

medför att spänningsdippar vars djup understiger 40 procent av referensspänning alltid 

klassificeras som typ B vilket leder till att dessa skall åtgärdas i den mån det är realistiskt [6]. 

Dock finns det ingen möjlig frånkopplingstid för att förbättra dessa dippar till A 

klassificering. Denna problematik återfinns inte i motsvarande indelning för kraftnät med en 

spänningsnivå som överstiger 45 kV [6]. Detta kan medföra en ökad komplexitet i hur 

spänningsdippar ska värderas. De värderingszoner som används i detta examensarbete utgör 

en principiell metod för att illustrera möjligheten i att vidareutveckla dessa zoner till en mer 

anpassad och utifrån verkligheten förankrade värderingszoner. Dock anser författarna att 

den i examensarbetet förekommande indelningen är god nog att påvisa möjligheten i denna 

metod. 

Ur ett mer generaliserat perspektiv har denna framtagna metoden stora möjligheter till att 

överföras och appliceras i nät för andra spänningsnivåer. Som ett potentiellt 

användningsområde kan den användas för utvärderingar av följderna av en potentiell 

skyddsutlokalisering i lokalnät som konstruerats, eller drivs, radiellt och systemjordningen 

utförs i form av en impedansjordning. Dock medför den stora volymen av sådana nät att en 

vidare utveckling av metoden är att rekommendera innan den appliceras på detta sätt då en 

större mängd manuell datainmatning krävs. 

Det slutliga resultatet av examensarbetet påvisar en god genomsnittlig samhällsekonomisk 

nytta till följd av att utföra en utlokalisering av skydd. Detta oavsett vilken av de tre 

betraktade reläskyddsmetoderna används. Då detta resultat är starkt bundet till de antagna 

värderingszonerna uppträder en viss osäkerhet i den resulterande summans validitet. Detta 

ser författarna inte som ett problem då de besparingskalkyler som genomförts under 

examensarbetet används som en konceptvalidering mer än en realistisk fallstudie för de 

betraktade näten.   
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6 Slutsats 

Under examensarbetets genomförande har det framkommit att utlokalisering av skydd 

medför en relativt liten elkvalitetspåverkan och utgör en realistisk och lämpad metod för att 

minska de samhällsekonomiska kostnaderna till följd av feltillstånd i radiella distributionsnät. 

Metoden medför även en ökad selektivitet gentemot det den nuvarande icke-selektiva 

frånkopplingen då endast den matande stationen är bestyckad med brytare och reläskydd. 

Med grund i de av Energimarknadsinspektionen utgivna föreskrifterna har det under 

examensarbetets gång fastställs att det inte förekommer någon risk för att otillåtna 

spänningsdippar kan uppkomma i de slingor som undersökts i arbetet. Denna slutsats gäller 

förutsatt att de i examensarbetet angivna avgränsningarna och antaganden används. Dock 

medför utlokaliseringen, redan vid en utlokalisering av ett skydd, att de uppkomna 

spänningsdipparnas karaktär övergår från ett tillåtet område till ett värderingsfall för 

spänningsdippar inom kategori B. För att utföra denna värdering har en metod framtagits. 

Genom att tilldela spänningsdippar inom kategori B en av två värderingsfaktorer, beroende 

på dippens djup och varaktighet, kan sedan den förväntade kostnaden av spänningsdippen 

beräknas. Beräkningen utförs genom att med hjälp av, den för dippen gällande, 

värderingsfaktorn relatera dippkostnaden till motsvarande kostnaden för ett fullt utvecklat 

avbrott för samma effekt. Arbetet har på ett tillfredställande sätt kunnat påvisa de potentiella 

följderna av att införa utlokaliserad skydd i de undersökta näten. Författarna ser därför denna 

metod som en god utgångspunkt för vidare utveckling. 

Under genomförandet av detta examensarbete bekräftades även den samhällsekonomiska 

nyttan av en eventuell utlokalisering av skydd i radiellt drivna distributionsnät. Detta genom 

att väga de förväntade besparingarna i avbrottsvärdering och kostnader till följd av förlängda 

spänningsdippar vid utlokalisering av skydd mot varandra. De potentiella 

utlokaliseringsmetoderna som betraktas i examensarbete utgörs av: 

• Utlokaliserade strömmätande skydd. 

• Utlokaliserade strömmätande skydd med aktiverat snabbsteg placerat i den matande 

stationens brytarfack. 

• Utlokaliserade distansskydd. 

För det ovan nämnda metoderna bestyckas samtliga stationer för radialen med samma 

reläskydd, inklusive den matande stationen. För samtliga av dessa metoder medför 

utlokaliseringen en reducering av den förväntade avbrottsvärderingen. Vid en 

sammanställning av examensarbetes samtliga exempelnät medförde utlokaliseringen en 

förväntad besparing av total 37 procent gentemot den tidigare avbrottsvärderingen. Detta 

motsvarar även en procentuellt identisk minskning av den icke-levererade energin och icke-

levererade effekten. Då denna besparing sedan viktades mot de, till följd av utlokaliseringen, 

förväntade dippkostnaderna framgick det att besparingen var i sådan storleksordning att en 

total besparing gjordes för näten som helhet. Dock medförde inte en utlokalisering av skydd 

en besparing i samtliga exempelnät. Störst besparing gjordes vid studie av utlokaliserade 
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strömmätande skydd med aktiveras snabbsteg och besparingen utgör en summa av cirka 870 

tusen kronor per år totalt för alla de undersökta näten.  

Den i examensarbetet framtagna metoden påvisar att utlokalisering av skydd är väl lämpad 

för, och medför störst besparingar, i nät där: 

• Förekommande ledningar är långa. 

• Den på radialen uttagna effekten är fördelad så att den större andelen återfinns tidigt 

längs med ledningen. 

• De övriga utgående linjerna från den matande stationen har ett lågt effektuttag. 

Avsaknaden av dessa, eller någon av dessa, egenskaper medför inte en garanti för att nätet 

inte kan uppvisa en besparing vid användning av utlokaliserad skydd. För dessa nät behövs 

en mer ingående analys för att framta en lönsam skyddskonfiguration.  

Författarna förespråkar, utifrån examensarbetets resultat och avgränsningar, att 

utlokalisering av strömmätande reläskydd används som standardmetod vid utlokalisering. 

Även att nyttja möjligheten med att inkludera ett aktiverat snabbsteg bör användas då detta 

medför en förbättring av skyddets möjlighet att frånkoppla en majoritet av de mest kritiska 

spänningsdipparna momentant. Dock kan användandet av utlokaliserade distansskydd var 

fördelaktiga i radialer där många stationer förekommer och det är av stor vikt att garantera 

ett kort frånkopplingsförhållande oavsett vart längs med ledningen felet uppkommer. Till 

följd av dessa slutsatser samt den i rapporten presenterade metoden för dippvärdering anser 

författarna att examensarbetet har uppnått sina målsättningar samt sitt syfte, med gällande 

avgränsningar, på ett tillfredställande sätt. 

Författarna föreslår avslutningsvist följande ämnen som potentiella områden för vidare 

undersökning för att möjliggöra en vidareutveckling av examensarbetets resultat: 

• Undersökning av hur de i examensarbete använda värderingszonerna kan 

vidareutvecklas och anpassas med hänseende på de till nätet anslutna förbrukares 

karaktär.  

• Utvärdera möjligheten att i framtiden införa differentialskydd som ett alternativ 

• En undersökning av hur en begränsning av antalet utlokaliserade skydd samt deras 

placering påverkar utlokaliseringens påföljder. Det vill säga fastställa ett optimalt 

antal utlokaliserade skydd samt deras placering beroende på linjens egenskaper. 

• En undersökning av hur det övriga kraftnätet påverkas av en eventuell 

skyddsutlokalisering. 
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Bilaga A:1 

A: Avbrottsvärdering före och efter skyddsutlokalisering 

Tabell A.1 Avbrottsvärdering innan utlokalisering av reläskydd. 

 

Tabell A.2 Avbrottsvärdering efter utlokalisering av reläskydd. 
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Bilaga B:1 

B: Resterande undersökta slingor 

Slinga 3 

 

Figur B.1 Topologin över nätet som benämns Slinga 3, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

 

Figur B.2 Enlinjeschema för Slinga 3, Radial 1, där en effekt på 16,6 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 
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Figur B.3 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 4802 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

 

Figur B.4 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 3, Radial 1 med två 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 
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Bilaga B:3 

 

 

Figur B.5 Enlinjeschema för Slinga 3, Radial 2, där en effekt på 18,2 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

 

Figur B.6 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 4802 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 
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Bilaga B:4 

 

Figur B.7 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 3, Radial 2 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

Tabell B.1 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 3 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 
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Bilaga B:5 

 

 

Figur B.8 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 3, Radial 1 med två 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 4802 samt med utlokaliserade 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

 

Figur B.9 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 3, Radial 2 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 4802 samt med utlokaliserade distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 
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Bilaga B:6 

Tabell B.2 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 3 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen. 

 

Tabell B.3 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 3 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

Tabell B.4 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt kostnader 
för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial i Slinga 3. 
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Slinga 4 

 

Figur B.10 Topologin över nätet som benämns Slinga 4, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

 

Figur B.11 Enlinjeschema för Slinga 4, Radial 2, där en effekt på 9,4 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 
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Figur B.12 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6604 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

 

Figur B.13 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 4, Radial 1 med två 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 
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Figur B.14 Enlinjeschema för Slinga 4, Radial 2, där en effekt på 22 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

 

Figur B.15 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6702 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 
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Figur B.16 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 4, Radial 2 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

Tabell B.5 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 4 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 

 



Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella distributionsnät  

Bilaga B:11 

 

Figur B.17 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 4, Radial 1 med två 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 6604 samt med utlokaliserade 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

 

Figur B.18 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 4, Radial 2 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 6702 samt med utlokaliserade 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 
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Tabell B.6 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 4 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen. 

 

Tabell B.7 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 4 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

Tabell B.8 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt kostnader 
för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial i Slinga 4. 
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Slinga 6 

 

Figur B.19 Topologin över nätet som benämns Slinga 6, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

 

Figur B.20 Enlinjeschema för Slinga 6, Radial 1, där en effekt på 26,4 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 
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Figur B.21 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 5201 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

 

Figur B.22 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 6, Radial 1 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 



Elkvalitetspåverkan vid utlokaliserad felbortkoppling i radiella distributionsnät  

Bilaga B:15 

Tabell B.9 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för Slinga 6 med utlokaliserade skydd 
i samtliga stationer. 

 

 

Figur B.23 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 6, Radial 1 med tre 
utlokaliserade överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 5201 samt med utlokaliserade 
distansskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

Tabell B.10 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för Slinga 6 med utlokaliserade skydd 
i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen. 
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Tabell B.11 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för Slinga 6 med utlokaliserade 
distansskydd i samtliga stationer. 

 

Tabell B.12 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt 
kostnader för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial i Slinga 6. 
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Slinga 7 
 

 

Figur B.24 Topologin över nätet som benämns Slinga 7, med dess förekommande radialer, stationsbenämning, 
ledningslängder i km samt effektuttag i MW. 

 

Figur B.25 Enlinjeschema för Slinga 7, Radial 1, där en effekt på 9 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 
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Figur B.26 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 5801 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 

 

Figur B.27 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 7, Radial 1 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 
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Figur B.28 Enlinjeschema för Slinga 7, Radial 2, där en effekt på 35,3 MW är ansluten till samlingsskenan i den 
matande stationen. I figuren ses stationsnummer överst i figuren, ledningslängder samt laster på respektive station, även 
utlösningstid för samtliga brytare. 

 

Figur B.29 Den kvarvarande spänningen, USS, på samlingsskenan i station 6101 då en trefasig kortslutning sker 
utefter radialen. Stationernas placering längs med radialen redovisas med de förekommande staplarna och 
korresponderande värde på USS visas över skärningspunkten mellan stapel och kurvan för USS. 
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Figur B.30 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 7, Radial 2 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd. Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala 
koordinataxeln. 

Tabell B.13 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 7 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer. 
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Figur B.31 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 7, Radial 1 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 5801 samt med utlokaliserat distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 

 

Figur B.32 Det resulterande frånkopplingsförhållandet vid en trefasig kortslutning utefter Slinga 7, Radial 2 med ett 
utlokaliserat överströmsskydd med aktiverat snabbsteg i matande station 5801 samt med utlokaliserat distansskydd. 
Stationsplacering längs med radialen kan ses på den alternativa vertikala koordinataxeln. 
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Tabell B.14 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 7 med 
utlokaliserade skydd i samtliga stationer samt ett aktiverat snabbsteg i den matande stationen. 

 

Tabell B.15 Förväntad kostnad per år till följd av spänningsdippar, redovisade för varje enskild radial i Slinga 7 med 
utlokaliserade distansskydd i samtliga stationer. 

 

Tabell B.16 I tabellen redovisas den besparade avbrottsvärderingen per år genom utlokalisering av skydd samt 
kostnader för spänningsdippar med olika skyddslösningar för respektive radial i Slinga 7. 
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C: Värdering av elkvalitetspåverkan vid utlokalisering av skydd 

Tabell C.1 Värderingsberäkningar av spänningsdippar med utlokaliserade överströmsskydd, samt beräkningar av 
icke levererad effekt. 
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Tabell C.2 Värderingsberäkningar av spänningsdippar med utlokaliserade överströmsskydd, med aktiverat snabbsteg 
samt beräkningar av icke levererad effekt. 
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Tabell C.3 Värderingsberäkningar av spänningsdippar med utlokaliserade distansskydd, samt beräkningar av icke 
levererad effekt. 
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Tabell C.4 Värderingsberäkningar av spänningsdippar utan utlokaliserade reläskydd 

 


