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Abstract 
This technical report has been done on behalf of the power company Jämtkraft. The purpose is to 

update a number of selectivity plans for the power station at Kattstrupeforsen and the surrounding 

electric grid. The focus of the report is on fault current calculations and analysis of the selective 

coordination between different protective relays. 

Relevant data was obtained from Jämtkraft, which was compiled in and calculated with the help of 

the spreadsheet program Excel. Two different modes of operation have been examined; mode 1 

which is normal operating conditions and mode 2 when T3 is not operational. Fem different types of 

fault can occur for each mode. Fault currents have been calculated for three phase faults, phase to 

phase faults and single phase to ground faults for each type of fault and mode. The selectivity 

between the different relays has been illustrated with the help of current-time diagram on a 

logarithmic scale. 

Overall the selective coordination is good for the area, but some problems can occur. A few 

coordination mishaps can occur due to the low time setting for two protective relays at T1. This 

seems to be a known problem since a desire to increase the time setting from 0,1 s to 0,4 s for step 1 

has been noted in the current plan, but marked as not possible. This report can also conclude that an 

increase of the time delay to 0,4 s would solve the problems and suggest that a new control is made 

to see if it’s possible to make this change. If T3 remains non-operational for a longer period of time it 

could be appropriate to lower the tripping value to 3100 A for step 1 for the over current relay at 

IL11 to ensure selective coordination for all faults. 

Some errors regarding the documentation of the impedance values for the two distance relays have 

been found where the impedance they allegedly measures isn’t the same values the current settings 

measures according to ABBs specifications. The discrepancy is very small though and will have no 

impact on actual measurements when a fault occurs. One of the discrepancies can be rectified by 

changing the setting of the S2 parameter from 5,71 to 5,75. 
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Sammanfattning 
Denna tekniska rapport är utförd för kraftbolaget Jämtkrafts räkning. Syftet är att uppdatera ett antal 

selektivplaner för kraftstationen vid Kattstrupeforsen samt angränsade elnät. Fokus ligger på 

felströmsberäkningar och kontroll av selektivitet mellan olika reläskydd. 

Relevant data har erhållits från Jämtkraft, vilken sammanställdes i och beräknades med hjälp av 

kalkylprogrammet Excel. Två olika driftfall har undersökts; driftfall 1 som är normal drift och driftfall 

2 där T3 är ur drift. Fem principiellt åtskiljda fel kan uppstå vid varje driftfall. Felströmmar har 

beräknats för trefasig kortslutning, tvåfasig kortslutning och stum enfasig jordslutning för varje typ av 

fel och driftfall. Selektiviteten mellan olika reläskydd illustreras med hjälp av ström-tid diagram på en 

logaritmisk skala. 

Över lag råder det god selektivitet för området, men vissa selektivitetsproblem kan dock uppstå. 

Några obefogade funktioner kan ske på grund av kort utlösningstid för två reläskydd vid T1. Detta 

verkar vara ett känt problem då önskan om att höja deras utlösningstid från 0,1 s till 0,4 s för steg 1 

redan finns i de existerande selektivitetsplanerna, men har noterats som ej möjlig att genomföra. 

Även denna rapport kommer fram till att en höjning av utlösningstiden till 0,4 s skulle lösa dessa 

problem och det rekommenderas att en ny kontroll görs om möjligheten att genomföra detta. Om T3 

skulle tas ur drift en längre tid kan det vara motiverat att sänka funktionsvärdet till 3100 A för det 

momentana steget för IL11s kortslutningsskydd för att ge selektiv frånkoppling för alla fel. 

Vissa dokumentationsfel för impedansvärdena för de två distansskydden har uppdagats där 

impedansen som de påstås mäta inte riktigt stämmer överrens med vad inställningarna skulle mäta 

enligt ABBs specifikationer. Diskrepansen är dock mycket liten och är således försumbar när det 

kommer till felmätningar. En av diskrepanserna för IL9S4 kan åtgärdas genom att ändra inställningen 

för parametern S2 från 5,71 till 5,75. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 
Selektivplaner upprättas för att så långt som möjligt säkerhetsställa att endast den felbehäftade 

delen av nätet frånkopplas. När det råder selektivitet mellan reläskydden kommer med andra ord så 

få som möjligt att drabbas av ett avbrott när ett fel inträffar. Ifall skydden inte löser selektivt kan det 

resultera i att ett större nätområde än nödvändigt kopplas ifrån och fler blir berörda. 

Jämtkraft uppdaterar i regel endast sina selektivplaner vid byte av reläskydd eller större apparater i 

en anläggning. I dessa fall anlitas i regel en konsult för att uppdatera selektivplanerna. Ifall felaktiga 

inställningar som orsakar avbrott i produktionen skulle uppdagas går Jämtkraft in själva och utför 

justeringar baserat på enklare beräkningar och erfarenhetsinställningar. Så länge inte nätet förändras 

behöver således uppdateringar normalt ske relativt sällan. Samtliga selektivplaner uppdaterades 

senast under 2004, förutom en som reviderades 2006. 

1.2 Syfte och mål 
Examensarbetet har som syfte att uppdatera ett antal selektivplaner för Kattstrupens kraftstation 

med omgivande ledningar åt företaget Jämtkraft. Fokus i rapporten ligger på felströmsberäkningar 

och analys av selektiviteten mellan olika reläskydd. 

1.3 Omfattning 
Följande selektivplaner för området ska undersökas: 

 T1 

 IL11 

 IL9S4 

 IL9S8 
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2 Teori 

2.1 Allmänt 

2.1.1 Skyddssystemets uppgift 

Skyddssystemets övergripande uppgift är att fungera som den sista försäkringen för att garantera 

kraftsystemets kvalitet, tillgänglighet och säkerhet samtidigt som det minimerar person- och 

egendomsskador om ett fel skulle inträffa. Kraftsystemet består av två parallella huvudprocesser. 

Den första är att balansera produktion och konsumtion. Tillslag och frånkoppling av belastning och 

generering orsakar effekttransienter på nätet. Styr- och reglersystem har som uppgift att förhindra 

att dessa effekttransienter stör driften. Den andra huvudprocessen är att begränsa konsekvenserna 

av spänningstransienter. Driftstörningar förhindras genom isolation och avledare. 

Med bra produktionsplanering, fungerande reglersystem, isolation och avledare kan effekt- och 

spänningstransienter kompenseras för utan störd drift. Om transienterna orsakar långvarig 

överbelastning eller felströmmar måste den utsatta delen frånkopplas av reläskyddssystemet och 

kraftnätet har då drabbats av en driftstörning. 

Felbortkopplingen utförs, förutom i undantagsfall, automatiskt av reläskydd och vakter med hjälp av 

effektbrytare som kan frånkoppla själva anläggningsdelen. I lågspänningsnätet förekommer även 

säkringar som även förekomma i distributionsnät upp till 40 kV. 

Enligt [1] har skyddssystemet följande viktiga huvuduppgifter: 

1. Övervaka de gränsvärden som gäller för driften av olika systemdelar samt att säkerhetsställa 

att anläggningsdelen frånkopplas om värdet skulle överskridas. 

2. Detektera elektriska fel och isolera de felaktiga delarna. 

3. Medverka i att normal drift återställs så snabbt som möjligt. 

4. Samla in och vidarebefordra relevant information för drift, underhåll, analys och statistik. 

2.1.2 Felbortkopplingssystemet 

Utformningen av ett skyddssystem baseras dels utifrån att skydda anläggningen och dels på de 

föreskrifter som finns. Det består av en mängd komponenter, från insamling av mätdata till utlösning 

av brytare. Ström- och spänningstransformatorerna är en viktig del och de har som uppgift att så 

noggrant som möjligt transformerna ner storheterna till de nivåer som kan mätas av reläskydden. Då 

skyddssystemet fungerar som den sista försäkringen inom kraftsystemet är en hög tillförlitlighet ett 

fundamentalt krav. Skyddssystemet ska både kunna detektera och frånkoppla fel samt vara stabilt för 

störningar och yttre fel. Driftstörningar kan uppstå både på grund av utebliven funktion samt en 

obefogad funktion. Genom redundans, två parallella skyddssystem, kan sannolikheten för att en 

utebliven funktion ska inträffa minskas kvadratiskt, men samtidigt fördubblas sannolikheten för en 

obefogad funktion. 
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2.1.3 Selektivitet 

Selektivitet innebär att endast skyddet närmast felet löser ut även fast skydd uppströms också 

känner av samma felström. Detta innebär att så få som möjligt drabbas av ett fel och att matningen 

kan bibehållas till de felfria kretsarna. 

Selektivitet kan principiellt åstadkommas på fyra olika sätt: 

 Funktionsselektivitet 

Selektivitet grundas på skyddets funktionsvärden. T ex strömselektivitet eller 

impedansräckvidd. 

 Tidsselektivitet 

Selektivitet grundas på skyddets funktionstider. 

 Riktningsselektivitet 

Skyddet kan detektera riktningen till felet och utlösning sker endast ifall felet inträffar efter 

skyddet. 

 Absolut selektivitet 

Skyddet löser endast ut för fel på det egna skyddsobjektet. Det åstadkoms normalt med hjälp 

av differentialskydd. 

I maskade nät måste riktningsvillkoret användas i kombination med de övriga sätten för att uppnå 

selektivitet. En viss naturlig selektivitet erhålls för transformatorkopplingar då jordfelsströmmar 

begränsas till ena sidan. 

2.1.4 Symmetriska komponenter 

Symmetriska komponenter är en matematisk modell för att kunna utföra beräkningar för 

osymmetriska förhållanden i ett trefassystem. I ett idealt trefassystem med symmetrisk belastning är 

spänningsamplituden för varje fas samma och faserna är inbördes fasförskjutna med 120o. 

Osymmetriska belastningar och fel ger upphov till olika spänningsfall i faserna och således även 

osymmetriska spänningar. För ett beskriva denna osymmetri delas systemet in i dess plus-, minus- 

och nollföljdskomponenter. Komponenterna innefattar ström, spänning och impedans och kan 

betecknas på olika sätt. I denna rapport har följande beteckningssystem valts: 

Plusföljdsstorheter: I+, U+, Z+ 

Minusföljdsstorheter: I-, U-, Z- 

Nollföljdsstorheter: I0, U0, Z0 

Plusföljd finns alltid i nätet och uppstår vid alla typer av fel. Vid symmetriskt trefasig kortslutning 

återfinns endast plusföljdskomponenter. Med första fasen som riktfas är andra fasen fasförskjuten 

med 120o och den tredje med 240o. 

Minusföljd återfinns vid osymmetriska belastningar och fel, som t ex tvåfasig kortslutning. Med första 

fasen som riktfas är andra fasen fasförskjuten med 240o och den tredje med 120o. 

Nollföljd uppträder vid alla typer av jordfel och faserna har samma fasföljd. 

I Figur 1 går det att se ett exempel på symmetriska komponenter och de resulterande osymmetriska 

fasspänningarna. 
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Figur 1: Symmetriska komponenter 

2.2 Kortslutningar 
Enligt [1] definieras ett kortslutningsfel som ett onormalt förhållande som skapar en förminskning av 

isolationsförmågan mellan två fasledare eller fasledare och jord. Isolationsförmågan kan dock 

förminskas utav andra orsaker, som t ex smuts på isolatorer, så det är först när ett överslag som 

orsakar felströmmar som kan detekteras av reläskydden det betecknas som ett fel. Enfasig 

jordslutning är den största felorsaken i kraftnätet och står för 70-90 % av alla störningar [2]. Sedan 

kommer tvåfasig kortslutning, som kan degenerera till en trefasig kortslutning och står för 10-20 % av 

störningarna [2]. 5-15 % av felen beror på trefasig kortslutning eller tvåfasiga jordfel [2]. Andra typer 

av fel, som t ex trefasigt jordfel eller tvåfasig kortslutning i kombination med enfasigt jordfel, 

förekommer också, men inte i lika stor utsträckning. 

2.2.1 Kortslutningsberäkningar 

För att kunna beräkna kortslutningsströmmarna behövs kännedom om antingen 

kortslutningsimpedanser eller kortslutningseffekter. Grundläggande ekvationer för 

kortslutningsberäkningar har tagits från [3]. Beräkningssätt för generatorer och transformatorer, som 

har en impedans angiven i per unit, går att se i ekvation (1) och (2). 

      
  
 

  
 

(1) 
 

 

    
  
  

 
(2) 

 
Det är viktigt att komma ihåg att även för generatorer och transformatorer så är detta riktade 

storheter och när resistansen försummas, vilket är normalt för högspänningsberäkningar, kan de ses 

som helt induktiva. 

Det generella förhållandet mellan impedans, effekt och ström för kortslutningar går att se i ekvation 

(3). 

    √      
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För impedanser i serie gäller ekvation (4) och vid parallella används ekvation (5).  
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När ekvation (3) förs in i dessa ekvationer går det att se att det omvända förhållandet gäller för 

effekter, där effekter i serie beskrivs i ekvation (6) och parallella i ekvation (7). 
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2.2.2 Trefasig kortslutning 

Trefasiga kortslutningar beror på överslag mellan alla tre faser och ger upphov till de högsta 

felströmmarna och ger således också de största termiska och mekaniska påkänningar på 

anläggningar. Denna feltyp är symmetrisk med lika stora strömmar som är inbördes fasförskjutna 

120o i varje fas.  Kortslutningsströmmen beror på fasspänning och kortslutningsimpedans enligt 

ekvation (8) nedan. 

     
  

  
 

  

√   
 

(8) 
 

2.2.3 Tvåfasig kortslutning 

Vid en tvåfasig kortslutning sker överslaget mellan två faser där felströmmarna är lika stora i de 

felbehäftade faserna och motriktade, dvs. inbördes fasförskjutna 180o. Kortslutningsströmmen beror 

på huvudspänning och dubbla kortslutningsimpedansen per fas enligt ekvation (9). Vid jämförselse 

med den trefasiga kortslutningsströmmen går det då att se att den tvåfasiga felströmmen är lägre 

med faktorn √   , eller ca 86 %. 

     
  
   

 
(9) 

 

2.2.4 Enfasigt jordfel 

Vid ett enfasigt jordfel sker ett överslag mellan en fas och jord. Hur stor felströmmen blir beror på 

jordningsmetoden. I ett direkt jordat nät blir felströmmen i samma storleksordning som för tvåfasiga 

kortslutningar medan i högimpedansjordade nät så blir den relativt liten. Summaströmmen genom 

felet beror på fasledningarnas plus-, minus- och nollföljdsimpedanser samt resistansen i felstället. 

Detta går att se i ekvation (10), där plus- och minusföljdsimpedansen förutsätts vara lika stora. Vid en 

stum jordslutning antas resistansen i felstället vara noll [3]. 

     
√   

          
 

(10) 
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2.3 Reläskydd 

2.3.1 Allmänt 

Reläskyddet har som uppgift att övervaka en del av kraftnätet (t ex en generator, transformator eller 

en ledning) och kunna detektera när ett fel uppstår för att signalera detta till brytare om delen skulle 

behöva frånkopplas. 

Som beskrevs i avsnitt 2.2 uppstår fel på olika sätt och kommer då också att påverka nätets storheter 

på ett karaktäristiskt sätt. Dessa storheter inkluderar spänning, ström, effekt och impedans samt om 

större producerande eller konsumerande delar av nätet frånkopplas kommer det även resultera i en 

minskad respektive ökad spänningsfrekvens. Reläskyddet ska kunna filtrera bort transienter och 

övertoner som uppstår vid fel så att det går att mäta någon av dessa storheter på ett användbart sätt 

för att sedan kunna ge impuls om frånkoppling till en brytare eller signalera till ett manöversystem. I 

de flesta fall är det även önskvärt att reläskyddet kan avgöra vilken typ av fel och felläge det rör sig 

om. 

Följande begrepp är viktiga för att förstå ett reläskydds principiella funktionssätt [1]: 

 Matningsstorhet 

Elektrisk storhet som tillförs reläet. Normal antingen ström och/eller spänning. 

 Påverkande storhet (även kallad mätstorhet eller karakteristisk storhet) 

Den elektriska storhet som bestämmer reläskyddets arbetssätt. Kan vara ström, spänning, 

effekt, impedans eller frekvens. 

 Funktionsvärdet 

Gränsvärdet hos den påverkande storheten för vilket reläskyddet ger funktion. 

 Återgångsvärde 

Ifall reläskyddet inte har löst ut inom en viss tid och den påverkande storheten sjunker under 

återgångsvärdet återgår reläskyddet till sitt viloläge. 

 Återgångsförhållande 

Kvoten av återgångsvärde och funktionsvärde.  

 Riktat skydd 

Skyddet fungerar beroende på effektens riktning eller fasförskjutningen. 

 Tidsfördröjt relä 

Reläskyddet arbetar med en viss tidsfördröjning. Det kan antingen vara en konstant 

tidsfördröjning som är oberoende av funktionsvärdet eller efter en s.k. inverttidkurva vilket 

innebär att tidsfördröjning varierar beroende på den påverkande storhetens storlek. 

 Momentant relä 

Reläskyddet arbetar utan tidsfördröjning. Funktionstiden för momentana skydd brukar ligga 

mellan 2-40 ms.  

Reläskydd kan benämnas på många olika sätt utifrån antingen feltypen (t ex kortslutningsskydd eller 

jordfelsskydd), den påverkande storheten (t ex överströmsskydd, underspänningsskydd eller 

frekvensskydd) eller inkopplingsprincipen (t ex differentialskydd eller nollföljdspänningsskydd). 

2.3.2 Strömmätande skydd 

Skydd som mäter överströmmar är mycket viktigt för alla delar i nätet från generatorer och 

transformatorer till kablar, ledningar och reaktorer. En överström är en ström som överskrider 



Karl Madberg Ottelid  2014-06-05 

7 
 

anläggningsdelens märkström och kan bero antingen på överbelastning eller på kortslutning. 

Överströmmar kan innebära en skadlig uppvärmning som kan resultera i förstörda anläggningsdelar 

eller förkortade livslängder. Överbelastningsströmmar är i samma storleksordning som 

märkströmmen och kan tillåtas pågå under en viss tid medan kortslutningsströmmar kan vara många 

gånger högre och då måste den felbehäftade anläggningsdelen frånkopplas momentant. I vissa fall 

kan kortslutningsströmmar vara i samma storleksordning som märkströmmen och då är det 

lämpligare att använda sig utav ett impedansmätande skydd. Normalt är överströmsskydd inställda 

med två steg, ett tidsfördröjt mot överbelastning och ett momentant mot kortslutning. 

2.3.3 Impedansmätande skydd 

Impedansskydd mäter som namnet gör gällande impedansen, eller kvoten mellan spänning och 

ström. Det måste då också kopplas in till både ström och spänning. Den uppmätta impedansen 

påverkas inte utav driftläggningen eller kortslutningseffektens storlek så det får alltid samma 

räckvidd samt att den kan ges en bestämd riktning. Vid normal drift varierar driftimpedansen med 

belastningsströmmen. När ett fel uppstår kommer istället reläet att mäta felimpedansen, som består 

av impedansen mellan reläskyddet och felstället samt felställets resistans. Dessa två impedanser 

skiljer sig åt och vid kortslutning är felimpedansen normalt lägre än driftimpedansen. 

Reläet ställs efter en viss karakteristik, t ex cirkulär eller oval, och när impedansen faller inom denna 

karakteristik så innebär det ett fel på ledningen. Ett exempel illustreras i Figur 2. Jordfel kan ge 

upphov till höga felimpedanser som inte alltid faller in inom denna karaktäristik, vilket gör att inte 

alla reläer kan detektera dessa fel. Impedansmätande skydd kan vara riktade vid behov samt ha flera 

olika impedans- och tidssteg. 

 

Figur 2: Karakteristik för distansskydd 

Distansskydd, som är ett impedansmätande relä, använder sig utav denna princip och har normalt 

fyra steg. Steg 1 täcker ca 85 % av sträckan och ska lösa momentant. Steg 2 och 3 ställs in så att 

selektivitet fås mot andra skydd och har en funktionstid på 0,4 s respektive 1,2 s eller 1,6 s. Steg 4 är 

en reservfunktion med lång tidsfördröjning, normalt över 3 s [1]. För högspänningsledningar ger 
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Steg 2 

Steg 3 

X 

R 

Driftimpedans 
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ledningens resistiva del ett mycket litet bidrag till ledningsimpedansen i förhållande till ledningens 

reaktans. Räckvidden för ett distansskydd dimensioneras således efter ledningens reaktans och 

felställets resistans, som kan vara resistansen i ljusbågen eller jordtaget. 

2.3.4 Differentialskydd 

Differentialskydd arbetar efter principen enligt Kirchhoffs strömlag som säger att summan av alla 

strömmar som flyter in i en nod är lika med summan av alla strömmar som flyter ut från noden. Så 

länge strömmen som går in i ett skyddsobjekt är identisk med den som går ut så flyter det ingen 

ström genom differentialskyddet. Vid ett fel kommer den ingående och utgående strömmen vara 

olika och då kommer också en ström flyta genom skyddet som då antingen ger en impuls eller signal. 

I praktiken flyter dock alltid en mindre ström genom skyddet på grund av t ex 

magnetiseringsströmmar eller omsättningsfel. För differentialskydd för transformatorer, där 

strömmarna på primär- och sekundärsidan alltid är olika vid normal drift, krävs det att strömmarna 

kompenseras till storlek och fasläge beroende på transformatorns omsättning och koppling med 

hjälp av strömtransformatorerna. Detta kan göras internt i moderna transformatordifferentialskydd. 

Eftersom differentialskydd mäter differensen mellan strömmar skyddar det enbart för fel på det egna 

skyddsobjektet. Storleken på skyddsobjektet bestäms utav vart de matande strömtransformatorerna 

kopplas in. 

2.3.5 Jordfelsskydd 

Jordfelsskydd används för att detektera jordfel och mäter antingen nollföljdsspänningen eller 

nollföljdsströmmen beroende på anläggningsdelens utformning. För högspänningsledningar, som är 

direktjordade, används strömmätande skydd. Jordströmsskydd för högspänningsledningar har 

normalt fyra steg som betecknas JS1, JS2, JS23 och JS3. Det första steget ställs in för ca 115 % av 

summaströmmen vid ett stumt jordfel på den skyddade ledningens bortre ända och har momentan 

funktion. De andra stegen ställs in, precis som för distansskyddet, selektiv mot övriga 

jordsströmsskydd i nätet med successivt minskande funktionsvärden, där det fjärde steget ofta har 

en mycket låg inställning (tiotals ampere) jämfört med det första (några kiloampere). JS2 har en 

funktionstid på 0,4 s, JS23 är tidsfördröjt antingen 0,8 s eller 1,2 s och JS3 fördröjs normalt med 1,2 s 

eller 1,6 s [1]. Generatorer med en egen aggregattransformator skyddas med hjälp av 

nollpunktsspänningsskydd (NUS) och transformatorer skyddas antingen av ett nollpunktsströmskydd 

(NIS) i direktjordade nät och av ett NUS i icke-direktjordade. Nollpunktsspänningsskyddet för 

transformatorer ställs normalt in selektivt mot ledningarnas jordfelsskydd och i två steg. 

2.3.6 ABB RAZOG 

Detta är det första av de två olika distansskydd som Jämtkraft använder sig av i Kattstrupeforsen och 

skyddar högspänningsledningen IL9S4. Skyddet ställs in med hjälp av ett antal parametrar. Följande 

ekvationer återfinns i databladet [4]. I ekvation (11) ses hur den reaktiva räckvidden för steg 1 

beräknas. De reaktiva räckvidderna för steg 2 och 3 fungerar som en multipel av denna och 

inställningsvärdet från S2 respektive S3.  

    
 

  

   

 
  (11) 

Ekvation (12) beskriver den konstanta resistiva räckvidden för alla steg. 

    
 

  
  (12) 
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Parametrarna kan anta följande värden: 

a = 0,25, 0,5, 1, 2, 4 eller 8 

b = 0, 1, 2 … 8 

c = 1 eller 4 

p = 50, 51, 52 … 99 

S2 = 1,00, 1,01, 1,02 … 9,99 

S3 = 1,0, 1,1, 1,2 … 9,9 

In är reläskyddets märkström. 

2.3.7 ABB RAZOA 

Detta är den andra typen av distansskydd som används och skyddar ledningen IL9S8. Som för skyddet 

RAZOG ställs även detta in med hjälp av ett antal parametrar. Följande återfinns i databladet [5]. För 

zon 1 beskrivs den reaktiva räckvidden i ekvation (13) och den resistiva i ekvation (14). 

    
   

  

 

  

 

  
 (13) 

 

    
   

  

 

  
 

(14) 
 

 

Den reaktiva räckvidden för zon 2 beskrivs i ekvation (15) och för zon 3 i ekvation(16). Den resistiva 

räckvidden fås fram på samma sätt, dvs genom att multiplicera R1 med samma kvoter. 

      
  
  

 (15) 

 

      
  
  

 (16) 

Parametrarna kan anta följande värden: 

a = 5, 6, 7 … 99 

b = 5, 6, 7 … 99 

P1 = 5, 6, 7 … 99 

P2 = 5, 6, 7 … 99 

P3 = 5, 6, 7 … 99 

In är reläskyddets märkström och f är nätets märkfrekvens. 
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3 Metod 

3.1 Tillvägagångssätt 
Kalkylprogrammet Excel används för att underlätta kortslutningsberäkningar och primärt så används 

impedansmetoden för att bibehålla de komplexa storheterna. 

Ett enlinjeschema för området går att se i Figur 3. 

 

Figur 3: Enlinjeschema för Kattstrupeforsen 

Kortslutningsströmmar för två olika driftfall kommer att beräknas för Kattstrupeforsens kraftstation. 

 Driftfall 1 som är normal driftläggning, vilket kommer att ge de högsta tillgängliga 

kortslutningsströmmarna. 

 Driftfall 2 där T3 är ur drift, vilket kommer att ge de lägsta tillgängliga 

kortslutningsströmmarna. 

Fem olika fel kommer att beräknas för respektive driftfall och kommer i fortsättningen att betecknas 

som fel 1-5. Fel: 

1. Fel som uppstår i början av någon 130 kV-ledning. 

2. Fel vid G1. 

3. Fel vid slutet av IL11. 

4. Fel vid slutet av IL9S4. 

5. Fel vid slutet av IL9S8. 

Strömmar som beräknas är den symmetriska trefasiga kortslutningsströmmen, den tvåfasiga 

kortslutningsströmmen samt jordslutningsströmmen. Dessa strömmar beräknas för respektive relä 

för varje typ av fel. Jordslutningsströmmarna beräknas för en stum enfasig jordslutning. Då T1 är 

deltakopplad på sekundärsidan kan det inte flyta någon jordslutningsström i den yttre kretsen, vilket 

innebär att ingen beräkning heller görs för detta på 10 kV sidan. Ingen information om 

transformatorns nollföljdsimpedans fanns att tillgå, vilken således försummas. 

 
 
  

   

  

KL8 

G3 G2 

G1 

T1 T3 

IL20 IL11 

IL9S8 IL9S4 
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Enligt [6] ska spänningen kompenseras med faktorn c vid beräkning av trefasig kortslutningsström 

och jordslutningsström för att ta systemets maximala spänning i beaktande. För beräkningar på nät 

över 1 kV är faktorn c lika med 1,1. Det resulterar således i något högre strömmar än vid 

konventionella beräkningar. 

En typisk kortslutningsimpedans för normal drift samt med T3 frånkopplad för 130 kV skenan har 

erhållits från Jämtkraft. Plusföljds- och nollföljdsimpedanser för högspänningsledningarna togs ur 

dokumentationen för existerande selektivplaner. Inkommande kortslutningseffekter och impedanser 

från respektive 130 kV-ledning är inte känd, utan ett antagande har gjorts om att varje ledning bidrar 

med lika stor kortslutningseffekt till samlingsskenan. Den resistiva delen av impedansen för 

transformatorer och generatorer är mycket liten i förhållande till den reaktiva och försummas helt. 

Kortslutningsimpedansen från dessa komponenter kan därför ses om helt induktiv. 

Distansskyddens reaktiva räckvidd för steg 1 har dimensionerats till 85 % av respektive lednings 

reaktiva del av plusföljdsimpedansen. Detta är ett allmänt normalt förfarande samt även den 

procentsats Jämtkraft använder sig utav i dagsläget.  Den resistiva räckvidden dimensioneras efter 

uppskattad jordtagsresistans och behålls på befintlig nivå. De resterande stegen ställs in för att vara 

selektiva mot ledningar nedströms i nätet. Då dessa nätdelar inte omfattas av rapporten utförs ingen 

dimensionering för de övriga stegen. Kontrollberäkningar för inställda parametervärden och 

resulterande impedanser utförs dock för samtliga steg. 

En önskan från Jämtkrafts sida har uttryckts om vissa felströmsberäkningar, vilket är anledning att fel 

2 beräknas även fast det vare sig kommer utföras någon närmare analys eller diskussion gällande 

detta fel. 

3.2 Kortslutningsströmmar 

3.2.1 Driftfall 1 

De beräknade kortslutnings- och jordslutningsströmmarna går att se i tabellerna nedan. Den 

viktigaste tabellen för driftfall 1 är Tabell 1 då de maximalt tillgängliga kortslutningsströmmarna för 

systemet fås ur denna. 

Tabell 1: Driftfall 1 - Trefasig kortslutning 

  Sk3 (MVA) Ik3 (kA) Ik3 arg (o) 

Fel 1 1995 8,86 -87,5 

Fel 2 328 17,19 -89,8 

Fel 3 1570 6,97 -85,8 

Fel 4 1584 7,03 -86,0 

Fel 5 1243 5,52 -85,7 
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Tabell 2: Driftfall 1 - Tvåfasig kortslutning 

  Sk2 (MVA) Ik2 (kA) Ik2 arg (o) 

Fel 1 907 6,97 -87,5 

Fel 2 149 13,54 -89,8 

Fel 3 714 5,49 -85,8 

Fel 4 720 5,54 -86,0 

Fel 5 565 4,35 -85,7 
 

Tabell 3: Driftfall 1- Stum enfasig jordslutning 

  3I0 (kA) 3I0 arg (o) 

Fel 3 7,12 -84,8 

Fel 4 7,19 -85,1 

Fel 5 4,61 -84,5 
 

3.2.2 Driftfall 2 

De beräknade kortslutnings- och jordslutningsströmmarna går att se i tabellerna nedan. Den 

viktigaste tabellen för driftfall 2 är Tabell 5 då de minimalt tillgängliga kortslutningsströmmarna för 

systemet fås ur denna. 

Tabell 4: Driftfall 2 - Trefasig kortslutning 

  Sk3 (MVA) Ik3 (kA) Ik3 arg (o) 

Fel 1 1020 4,53 -86,5 

Fel 2 308 16,15 -89,6 

Fel 3 896 3,98 -85,7 

Fel 4 900 4,00 -85,8 

Fel 5 779 3,46 -85,7 
 

Tabell 5: Driftfall 2 - Tvåfasig kortslutning 

  Sk2 (MVA) Ik2 (kA) Ik2 arg (o) 

Fel 1 464 3,57 -86,5 

Fel 2 140 12,71 -89,6 

Fel 3 407 3,13 -85,7 

Fel 4 409 3,15 -85,8 

Fel 5 354 2,72 -85,7 
 

Tabell 6: Driftfall 2 - Stum enfasig jordslutning 

  3I0 (kA) 3I0 arg (o) 

Fel 3 4,71 -85,0 

Fel 4 4,74 -85,3 

Fel 5 3,46 -84,8 
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3.2.3 Strömmar för icke felbehäftade delar 

De olika felströmmarna som flyter genom respektive relä när något annat objekt utsätts för ett fel 

går att se i tabellerna nedan. 

Tabell 7: Trefasig kortslutning 

  Sk3 (MVA) Ik3 (kA) Ik3 arg (o) 

T1 81 0,362 -90,0 

IL11 235 1,042 -86,2 

IL9S4 235 1,042 -86,2 

IL9S8 235 1,042 -86,2 
 

Tabell 8: Tvåfasig kortslutning 

  Sk2 (MVA) Ik2 (kA) Ik2 arg (o) 

T1 37 0,285 -90,0 

IL11 107 0,821 -86,2 

IL9S4 107 0,821 -86,2 

IL9S8 107 0,821 -86,2 
 

Tabell 9: Stum enfasig jordslutning 

  3I0 (kA) 3I0 arg (o) 

T1 0,543 -90,0 

IL11 1,461 -86,0 

IL9S4 1,462 -86,0 

IL9S8 1,359 -85,8 
 

3.3 Inställningar distansskydd 
Nuvarande inställningsvärden för distansskydden går att se i Tabell 10 och dess impedansvärden 

enligt nuvarande selektivplaner återfinns i Tabell 11. Impedanserna har även beräknats enligt ABBs 

specifikationer utifrån befintliga inställningsvärden och ses i Tabell 12. 

Tabell 10: Inställda värden för distansskydden 

IL9S4 IL9S8 

Parameter Värde Parameter Värde 

a 0,5 a 47 

b 8 b 99 

c 1  
 p 56 P1 37 

S2 5,71 P2 24 

S3 9,9 P3 11 
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Tabell 11: Nuvarande impedansvärden enligt selektivplaner 

 
IL9S4 RAZOG 

 

IL9S8 RAZOA 

 
Sek Prim 

 
Prim 

X1 0,45 2,1 X1 4,76 

Rb 2,14 10,0 R1 10,0 

    
 

X2 2,57 12,0 X2 7,44 

   
R2 15,7 

    
 

X3 4,46 20,8 X3 15,9 

   
R3 33,6 

 

Tabell 12: Beräknade impedansvärden 

 
IL9S4 RAZOG 

 
IL9S8 RAZOA 

 
Sek Prim 

 
Sek Prim 

X1 0,45 2,1 X1 2,0 4,74 

Rb 2,0 9,3 R1 4,3 10,0 

      X2 2,5 11,9 X2 3,1 7,30 

   
R2 6,6 15,4 

      X3 4,4 20,6 X3 6,8 15,9 

   
R3 14,4 33,6 

 

3.4 Nuvarande inställningar för övriga skydd 
Inställningarna för respektive överström- och kortslutningsskydd ses i Tabell 13 och för 

jordfelsskydden i Tabell 14. 

Tabell 13: Inställda värden för överström- och kortslutningsskydd 

 
T1 IL11 

  Ström (A) Tid (s) Ström (A) Tid (s) 

Steg 1 240 0,1 4250 0 

Steg 2 112 0,8 480 1,6 
 

Tabell 14: Inställda värden för jordfelsskydd 

  T1 (NIS) IL11 IL9S4 IL9S8 

  Ström (A) Tid(s) Ström (A) Tid(s) Ström (A) Tid(s) Ström (A) Tid(s) 

Steg 1 490 0,1 2800 0 4750 0 2900 0 

Steg 2 60 2 1800 0,4 1000 0,2 1600 0,4 

Steg 3     450 0,8 200 0,8 800 0,8 

Steg 4     60 1,2 60 1,2 60 1,2 
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4 Selektivitet 
Vid fel 1 kommer samtliga felbehäftade delar att frånkoppla momentant förutom vid fel på början av 

IL11 vid driftfall 2 och tvåfasig kortslutning. Vid kortslutning av synkrongeneratorn G1 sker också 

momentan frånkoppling. En närmare bedömning av selektiviteten blir därför endast utav intresse för 

fall 3, 4 och 5. Då de befintliga reläinställningarna för jordfel går att föra in i samma ström-tid 

diagram, se Figur 4, kommer selektiviteten för jordslutning behandlas separat medan kortslutningar 

bedöms från fel till fel. 

4.1 Jordslutning 
Relevanta tabeller för att bedöma selektiviteten vid en stum enfasig jordslutning är Tabell 3, Tabell 6, 

Tabell 9 och Tabell 14. För att selektivitet ska råda krävs det att reläskyddet för den felbehäftade 

delen löser ut snabbare än för de icke felbehäftade delarna. Vid denna typ av jordslutning framgår 

det utav tabellerna att reläskydden löser selektivt. Som framgår i Figur 4 skulle det kunna uppstå 

situationer där T1 tack vara sitt låga funktionsvärde och funktionstid på steg 1 löser ut innan den 

felbehäftade ledningsdelen. 

 

Figur 4: Ström tid diagram för befintliga reläskyddsinställningar vid jordslutning 
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4.2 Fel 3 

 

Figur 5: Fel 3 - Ström tid diagram för befintliga reläskyddsinställningar vid kortslutning 

Vid ett fel på IL11 under driftfall 1 kommer reläskyddet för ledningen att ge momentan utlösning för 

samtliga beräknade fall som synes i Figur 4 och Figur 5 vid jämförelse med tillgängliga kortslutnings- 

och jordslutningsströmmar. Vid driftfall 2 kan det uppstå en situation för både trefasig och tvåfasig 

kortslutning då de tillgängliga kortslutningsströmmarna inte är tillräckligt höga, viket innebär att 

reläskyddet vid T1 kommer att lösa ut i första hand. 

4.3 Fel 4 
För att kunna illustrera selektiviteten vid kortslutning på en enhetlig skala räknas impedansen för 

distansskydden om till motsvarande trefasiga och tvåfasiga kortslutningseffekter. 

 

Figur 6: Selektivitet vid trefasig kortslutning för IL9S4 
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Som synes i Figur 6 kommer distansskyddet för IL9S4 att lösa i första hand vid en trefasig kortslutning 

under driftfall 1. Vid tvåfasig kortslutning, se Figur 7, kommer dock överströmsskyddet vid T1 att ge 

obefogad funktion. Samma sak sker även för bägge typer av kortslutningar under driftfall 2. 

 

Figur 7: Selektivitet vid tvåfasig kortslutning för IL9S4 

4.4 Fel 5 
Som för vid fel 4 räknas impedanserna om till motsvarande trefasiga och tvåfasiga 

kortslutningsströmmar för enhetlig illustrering. 

 

Figur 8: Selektivitet vid trefasig kortslutning för IL9S8 

I Figur 8 och Figur 9 går det att se att samma selektivitetsproblem uppstår som vid fel 4. 

Kortslutningsströmmarna blir inte alltid tillräckligt höga och obefogad funktion ges därför av 

överströmsskyddet vid T1. 
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Figur 9: Selektivitet vid tvåfasig kortslutning för IL9S8 
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5 Diskussion 
Som går att se i avsnitt 3.3 finns det en liten diskrepans mellan vilka impedanser reläskyddet påstås 

mäta enligt selektivplanerna och vad som fås vid beräkning enligt ABBs specifikationer. Skillnaden rör 

sig om några tiondels ohm, vilket är relativt litet i sammanhanget, och borde således har en helt 

försumbar inverkan för mätningarna. Om impedanserna i selektivplanerna ses som önskade värden 

är distansskyddet ABB RAZOA för IL9S8 för närvarande inställt för att få minsta möjliga felmarginal. 

Att korrigera en felmarginal för något steg skulle resultera i ännu större felmarginaler för övriga steg. 

För distansskyddet ABB RAZOG för IL9S4 kan inställningsparametern S2 justeras upp något, till 5,75, 

för att erhålla önskat värde för X2. Då det inte framgår i ABBs dokumentation hur skyddets resistiva 

räckvidd skulle påverkas av en sådan ändring måste det ses med viss försiktighet. 

Vid en stum enfasig jordslutning råder god selektivitet för alla undersökta skydd. För jordfel där det 

finns en påtaglig felresistans skulle det kunna uppstå en situation där skyddet vid T1 löser före den 

felbehäftade delen. Då nollföljdsimpedansen har försummats för transformatorn är den beräknade 

jordfelsströmmen som ses av T1s NIS något högre än den som faktiskt uppstår vid ett stumt jordfel, 

vilket medför en viss osäkerhet. I den nuvarande selektivplanen finns noterat en önskan om att höja 

steg 1 för T1 till 0,4 s vilket då skulle ge samma tidsfördröjning som steg 2 för ledningarnas skydd. 

Den ökande tidsfördröjningen skulle åtgärda eventuella selektivitetsproblem i dessa fall, men noteras 

som ej möjligt. Att det inte är möjligt skulle kunna bero på tekniska begränsningar i reläskyddet 

alternativt att en högre felström än denna under längre tid än 0,1 s skulle kunna skada 

transformatorn. 

För IL11 är selektiviteten mot övriga skydd väldigt god. När T3 är ur drift kan dock reläskyddet vid T1 

ge obefogad funktion för både tvåfasig och trefasig kortslutning. Då fel inträffar relativt sällan, och då 

oftast i form av enfasig jordslutning, borde sannolikheten för att detta scenario ska inträffa vara 

väldigt låg. 

För både IL9S4 och IL9S8 finns en del selektivitetsproblem tack vare den korta utlösningstiden på 0,1 

s på överströmsskyddet vid T1. Då distansskydden endast täcker 85 % av ledningen för momentan 

utlösning kan detta även vara ett problem för det resterande 15 % innan reläskydd för nästa 

ledningssträcka eller samlingsskena kan tänkas kunna agera momentant. Detta verkar vara ett känt 

problem då önskan om att höja tiden för T1s överströmsskydd till 0,4 s finns i nuvarande 

selektivplaner, men noteras som ej möjligt. Möjliga orsaker till att inställning inte har gjorts än 

samma som för T1s NIS och nämns i diskussionen om jordslutningarna. Då det är noterat sedan 

tidigare samt att ingen kännedom finns om nedströms nät ligger det heller inte inom denna rapports 

ramar att kunna ge några konkreta förslag på förändring gällande dessa fall. 
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6 Slutsatser 
De undersökta delarna i selektivplanerna för Kattstrupeforsen förefaller vara i mycket gott skick då 

det över lag råder god selektivitet. Det kan vara lämpligt att göra en närmare undersökning gällande 

selektiviteten mellan T1s överströmskydd och distansskydden för IL9S4 och IL9S8. Jämtkrafts 

nuvarande rutiner för uppdateringar av selektivplanerna verkar dock fungera bra. 

Följande notering kan vara av intresse vid icke normal driftläggning: 

Ifall T3 ska tas ur drift en längre tid kan det vara motiverat att minska det momentana steget på 

kortslutningsskyddet för IL11 till 3100 A för att säkerhetsställa selektivitet vid två- och trefasig 

kortslutning jämtemot T1s överströmskydd. 

6.1 Rekommendationer 
Då det sedan tidigare finns en önskan om att höja steg 1 för både överströmsskyddet och 

nollpunktsströmskyddet vid T1 till 0,4 s och att det även i denna rapport tyder på att sådana 

ändringar kan lösa vissa selektivitetsproblem kan det vara en god idé att kontrollera varför en sådan 

ändring inte redan är gjord. 

Två rekommendationer angående förändringar av selektivplanerna kan ges med förbehållningen att 

det i första hand görs för att erhålla korrekt dokumentation och inte för att det påverkar 

selektiviteten i sig. 

 I selektivplanen för IL9S4 kan följande värden för distansskyddet ABB RAZOG uppdateras. 

Zon 2: X2 ändras från 12,0 till 11,9 på primärsidan och från 2,55 till 2,57 på sekundärsidan. 

Alternativt kan inställningsparametern S2 ökas från 5,71 till 5,75 för att uppnå önskade 

värden, se diskussion. 

Zon 3: X3 ändras från 20,8 till 20,6 på primärsidan och från 4,46 till 4,42 på sekundärsidan. 

Alla zoner: Rb ändras från 10,0 till 9,3 på primärsidan och från 2,14 till 2 på sekundärsidan. 

 I selektivplanen för IL9S8 kan följande värden för distansskyddet ABB RAZOA uppdateras. 

Steg 1: X1 ändras från 4,76 till 4,74.  

Steg 2: R2 ändras från 15,7 till 15,4. X2 ändras från 7,44 till 7,30 
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