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SAMMANFATTNING 

Detta examensarbete har utförts på uppdrag av Sandviken Energi Elnät AB, i syfte att kontrollera och 
uppdatera selektivplanerna för en utav deras mottagningsstationer. Tidigare reläskyddsinställningar 
för stationerna på nätet är något som följt med sedan gammalt och insyn i huruvida dessa stämt 
överens med de verkliga förhållandena har saknats. 

Data för arbetet har samlats in främst från Sandviken Energis kartsystem Meldis vad gäller 
ledningslängder, transformatordata och underliggande nät. Data har även samlats in från tidigare 
selektivplansberäkningar på det aktuella nätet samt de aktuella reläskyddsinställningarna.  

I arbetet så förklaras de grundläggande principerna för reläskyddsteori, aktuella regler och 
standarder inom ämnet samt grundprinciperna för selektivitet. Arbetet förklarar även de beräkningar 
som behöver genomföras för att kunna ta fram styrparameterar att använda vid framtagning utav 
reläskyddsinställningar. 

Beräkningar för kortslutningsströmmar i nätet har skett enligt SS-EN 60909-0 och har genomförts i 
Excel. Utifrån de framräknade maximala och minimala kortslutningsströmmar, samt insamlad data 
över nätet har ett förslag för nya reläskyddsinställningar tagits fram. Dessa sammanställs i log-log 
diagram för att kunna ge en snabb överblick av selektiviteten i anläggningar samt en tabell med 
samtliga inställningar. 

Resultatet visar på att de tidigare reläskyddsinställningarna uppvisar brister, då 
kortslutningsinställningarna i vissa fall skiljt sig mer än 1000 ampere mot för lägsta förekommande 
kortslutningsströmmar. De framtagna inställningsförslagen kan dock inte tillämpas direkt, då 
resultaten pekar på att liknande fel förekommer i underliggande stationer, vilket behöver ses över 
innan nya inställningar kan implementeras. 
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ABSTRACT 
This thesis project has been carried out on behalf of Sandviken Energi Elnät AB, in oder to verify and 
update the selectivity coordination for one of their receiving stations. Current settings for the relay 
protection system in the station is mostly old settings, inherited since old, and Sandviken Energi has 
been lacking insight into whether the settings are consistent with regard to the actual conditions in 
the network. 

Data has been collected mainly from Sandviken Energi’s GIS-system, Meldis in terms of line lengths, 
transformer data and details about the underlying network. Data has also been collected from 
previous coordination calculations as well as the current relay settings. 

In the project the basic principles of relay protections theory, current laws, regulations and standards 
on the subject as well as basic selectivity principles are explained. The project also details the 
calculations that must be performed in order to produce relevant control parameters to use when 
detailing the settings for the protective relays.  

Calculations of the short-circuit currents in the network has been made in accordance with SS-EN 
60909-0 and has been implemented using Excel. Based on the calculated maximum and minimum 
short-circuit currents as well as the previously collected network data, a draft for new relay settings 
has been developed. These settings are compiled in log-log graphs over current and time to provide a 
quick overview of the selectivity coordination in the facilities as well as a table containing a list of all 
proposed settings. 

The results of the project indicate that the previous relay settings are inadequate, as the short-circuit 
settings in some cases differ more than 1000 amperes from the lowest occurring short-circuit 
currents. However, the proposed settings cannot be applied immediately as the results also indicated 
that similar errors exists in the underlying stations as well, which needs to be reviewed before 
implementing changes to ensure proper protective function.  
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1 INLEDNING 

1.1 BAKGRUND 
Mottagningsstationen ÄT321 i Sandviken Energis elnät saknar för närvarande en utarbetad 
selektivplan. Selektivitet är en viktig egenskap för reläskyddsinställningar och det är därför viktigt att 
dessa uppdateras efter gällande förutsättningar. Avsaknad av selektivitet i reläskyddsinställningarna 
kan leda till oönskade fel, bortkoppling av andra linjer än den där felet inträffat eller bortkoppling 
under normala driftförhållanden.  Den undersökta stationen består utav 2st 70/20kV 
transformatorer, 2st 70kV brytare samt 9st utgående linjer på 20kV, vilka omfattar en total 
ledningslängd på 130km. Vissa utav dessa linjer innehar även en viss del förnybar energiproduktion, 
vilket medför att stationen under vissa förutsättningar kan mata ut till överliggande nät. 

1.2 SYFTE & MÅL 
Huvudsyftet med detta arbete är att säkerställa att befintliga reläskyddsinställningar är aktuella med 
hänsyn till nuvarande driftförutsättningar i ÄT321. Reläskyddsinställningarna skall även uppfylla de 
säkerhetskrav som ställs på anläggningen i gällande regelverk för högspänningsanläggningar. Genom 
detta ges Sandviken Energi Elnät en klar och tydlig bild över hur selektiviteten i mottagningsstation 
ÄT321 ser ut.  

För att uppnå detta syfte så skall arbetet leverera en teknisk rapport med exempel från ÄT321 för att 
belysa tillvägagångssätt vid framställning av selektivplaner, samt dess funktion. Rapporten skall 
därför uppfylla följande mål: 

• Beskriva principen och filosofin bakom reläskydd. 
• Beskriva de feltyper en selektivplan skall hantera 
• Ta fram förslag på inställningar vilka kan hantera dessa feltyper samt uppnå selektiv 

utlösning utav felbehäftade linjer. 

Arbetet kommer att täcka de grunder som man behöver veta vid utarbetning utav en selektivplan, ge 
en förståelse för hur reläskydd fungerar samt den filosofi som ligger bakom tankarna vid planering 
utav reläskyddsinstallationer. 

1.3 TILLVÄGAGÅNGSSÄTT 
Genomförandet utav detta arbete har skett enligt nedanstående planering: 

• Litteraturstudier på reläskydd, selektivitet samt elkraftsberäkningar 
• Insamling av data 
• Manuella kortslutningsberäkningar 
• Tabeller och underlag för tid-ström diagram 
• Sammanställning av resultat 

Datainsamlingen sker främst via kartsystemet Meldis, men till viss del även från äldre 
kortslutningsberäkningar inom nätet. Kortslutningsberäkningar utförs i Microsoft Excel, där högsta 
samt lägsta teoretiska kortslutningsströmmar för vardera utgående ledning tas fram. Utifrån i arbetet 
presenterade kriterier tas sedan föreslagna inställningsvärden fram för dessa ledningar och jämförs 
med tidigare inställningar samt så kontrolleras selektivitet mot, i förekommande fall, underliggande 
20 och 10 kV-nät. Som grund för de presenterade kriterierna för inställningsvärdena ligger de 
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standarder och krav som gäller på högspänningsanläggningar vilka presenteras i kapitel 2 tillsammans 
med allmän skyddsteori. Kapitel 3 behandlar de beräkningsmetoder som används vid 
kortslutningsberäkningarna och kapitel 4 beskriver de aktuella stationens uppbyggnad. Avslutningsvis 
sammanställs resultatet från arbetet i kapitel 5. 

1.4 AVGRÄNSNINGAR 
På grund utav svårigheter med att ta fram data samt tidsbrist behandlas ej reläskyddsinställningarna 
för transformator T2 samt samlingsskenor. Nuvarande inställningar för T1 redovisas för att 
kontrollera selektivitet men inga rekommendationer ges. Rapporten kommer ej heller att behandla 
beräkning utav jordfelsströmmar, dock tas viss bakgrundsteori upp. 
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2 SKYDDSTEORI 

2.1 ALLMÄNT 
Ett reläskydd är, enligt IEEE, en apparat vars funktion är att upptäckta fel på en linje eller en apparat 
eller andra felaktiga systemförhållanden utav onormal eller farlig karaktär samt att initiera lämpliga 
åtgärder. Ett relä är i sin tur, enligt IEEE, definierat som en elektriskt styrd, vanligen med två tillstånd, 
anordning som öppnar och sluter elektriska kontakter i syfte att påverka funktionen hos andra 
anordningar i samma eller en annan elektrisk krets. [1] 

Reläskyddssystemets huvuduppgift är således att övervaka någon specifik del utav kraftnätet, så som 
en ledning, en transformator, ställverksapparater eller liknande. Reläskyddet skall sedan övervaka 
inställda gränsvärden för systemkomponenter och initiera en bortkoppling om dessa värden 
överskrids. [2] 

2.1.1 Historisk utveckling 
Reläskyddens utveckling har pågått i princip lika länge som vi har haft kraftsystem i Sverige. ASEA 
utvecklade 1905 det första överströmsskyddet med så kallad inverttid-karaktäristik, där man utförde 
tidsfördröjning med blåsbälgar. 1918 utvecklades de elektromekaniska reläskyddet vars användning 
fortfarande är utbredd, främst i äldre stationer. Så som namnet antyder så består dessa skydd utav 
rörliga delar, vilka sluter eller öppnar sig beroende på den kraft som alstras, då en ström som 
passerar genom en spole med järnkärna. [3] 

Vid mitten på 1960-talet så började man istället att utvecklad så kallade statiska skydd med hjälp av 
elektronikkomponenter. Dessa tar likt de elektromekaniska skydden in en analog strömsignal men 
istället för att utnyttja kraften i strömmen så jämförs denna elektroniskt, genom inställda värden på 
en potentiometer. Dessa är något långsammare än de elektromekaniska, men erbjuder betydligt 
högre precision. Dessutom medförde tekniken en lägre effektförbrukning, högre stabilitet samt att 
de är mindre utrymmeskrävande. [2] 

1980, i samband med mikroprocessorernas intåg, utvecklades principen från de statiska skydden 
vidare till numeriska skydd. Dessa skydd erbjöd ytterligare vinster i utrymme och prestanda över de 
statiska skydden, till en lägre kostnad. Till skillnad mot de statiska skydden så omvandlar de 
numeriska skydden de analoga strömsignalerna till digitala signaler, med hjälp av en A/D-omvandlare 
som samplar signalen. Denna kan sedan bearbetas matematiskt och jämföras med de inställda 
värdena. Tekniken har även medfört möjligheter till fjärrkommunikation, samt att en och samma 
hårdvaruplattform kan programmeras för ett stort antal olika applikationer. I dagsläget så är i princip 
samtliga nya skydd baserade på mikroprocessorer. [2] [3] 

2.1.2 Reläskyddsfilosofi 
Vid utformning av ett reläskyddssystem finns det fem kriterier som är viktiga att ta hänsyn till. Dessa 
kriterier är att skyddssystemet skall vara tillförlitligt, selektivt, snabbt, enkelt samt ekonomiskt. [4] 
Viktigt att nämna är även att reläskydd inte agerar för att förhindra att ett fel uppstår, utan reagerar 
när ett fel har uppstått, i syfte att minimera och begränsa skador, avbrottstid, den tid ett fel ligger på 
samt problem som annars skulle kunna uppstå. 

• Tillförlitligt 

Ett tillförlitligt system kan egentligen sägas täcka upp för två olika aspekter för ett säkerhetssystem, 
pålitligt och säkert. Ett reläskyddssystem behöver alltså vara pålitligt, det ska vid varje tillfälle där det 
övervakade objektet inte befinner sig inom tillåtna gränsvärden utföra sin uppgift. Därtill ska 
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systemet vara säkert, med vilket man menar att systemet inte ska utföra felaktiga operationer. Hög 
pålitlighet samt hög säkerhet utgör tillsammans ett tillförlitligt system. 

• Selektivt 

I första hand så menar selektivitet att felbortkoppling endast skall ske på den del av kraftsystemet 
som berörs utav detta. Ett reläskyddsystem täcker i normalfallet upp en viss zon eller ett visst objekt, 
men kan även användas som backup-skydd för andra zoner inom kraftsystemet. Selektivitet för 
reläskydd innebär då att reläskyddet skall kunna reagera på ett fel inom sin huvudzon så snabbt som 
möjligt, men vid fel inom en zon där skyddet agerar backup, reagera med viss tidsfördröjning för att 
låta denna zons primära skydd att reagera först.  Mer om detta i ett senare avsnitt. 

• Snabbt 

När ett fel inträffar inom reläskyddets primära skyddzon så önskar man att så snabbt som möjligt 
koppla bort detta fel för att minimera eventuella skador på utrustningen. Dessutom så behöver 
skydden, i synnerhet när selektivitet är iblandat, kunna operera på inställda utlösningstider utan 
ytterligare fördröjningar. Däremot skall man ta i beaktade att desto snabbare ett skydd agerar på ett 
fel, desto större är risken att ett självläkande fel kopplas bort. 

• Enkelt 

Ett reläskyddssystem skall hållas så enkelt som möjligt, det vill säga så lite utrustning som möjligt för 
att skydda objektet skall användas. Detta då varje enskild enhet eller komponent introducerar 
ytterligare källor till problem och underhåll. Vid design utav ett skyddssystem bör man därför ta i 
beaktande vad som faktiskt har en betydande inverkan för skyddets funktion. 

• Ekonomiskt 

Kostnaden för ett reläskyddsystem är alltid en betydande faktor, då man givetvis vill ha bästa möjliga 
skydd för lägsta möjliga kostnad. Däremot så är det billigaste systemet på marknaden kanske inte det 
mest tillförlitliga och medför högre drift-, installations- eller underhållskostnader. Dessutom så bör 
man ta kostnaden för de skyddade objekten i beaktande, då ett system som misslyckas med att 
koppla bort dessa vid fel kan orsaka kostnader som är betydligt högre än de som ett dyrare, mer 
tillförlitligt reläskyddssystem hade medfört. 

2.1.3 Föreskrifter och standarder 
När det gäller föreskrifter och standarder på området så gäller de krav som fastställts i ELSÄK-FS 
2008, Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska starkströmsanläggningar 
ska vara utförda, samt SS-EN 61936-1, som tar upp allmänna fordringar på starkströmsanläggningar 
med nominell spänning överstigande 1 kV AC. 

I ELSÄK-FS 2008:1, 5 kap. återfinns särskilda säkerhetskrav gällande skydd mot jordfel för 
högspänningsanläggningar. Nedan följer ett utdrag från föreskriften. [5] 

3 § En högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system ska vara utförd så, att 
en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt. Undantag 
gäller för en anläggning för högst 25 kV nominell spänning som inte innehåller någon 
luftledning. En sådan anläggning får vara utförd så, att en enpolig jordslutning 
enbart signaleras automatiskt.  
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4 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system i vilken det ingår - 
en friledning i förstärkt utförande, - en friledning med plastbelagda ledare eller, - en 
luftledning utförd med kabel utan metallmantel eller skärm ska jordfelsskydden ha 
högsta möjliga känslighet vid detektering av jordfel. Reläfunktionen för frånkoppling 
ska vara säkerställd för resistansvärden upp till 5 000 ohm.  

5 § För en högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system för högst 25 kV 
nominell spänning, i vilken det ingår luftledningar av något annat slag än vad som 
anges i 4 §, ska jordfelsskydden vara anordnade så, att reläfunktionen för 
frånkoppling är säkerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm. Inom områden 
som inte omfattas av detaljplan får en sådan anläggning innehålla ett fåtal spann 
friledning med plastbelagda ledare.  

Vidare så specificerar föreskriften ett antal gränsvärden för spänningssättning av jordade delar och 
maximala frånkopplingstider för dessa, antingen två eller fem sekunder, beroende på anläggningens 
utformning. Närmare detaljer återfinns i ELSÄK-FS 2008:1, tabell 1.  

Inom SS-EN 61936-1 återfinns de skyddskrav som gäller för anläggningarna avseende 
kortslutningsströmmar. Nedan följer ett utdrag från punkt 4.2.4. [6] 

Anläggningar ska vara så utförda att de med säkerhet motstår de mekaniska och 
termiska effekterna orsakade av kortslutningsströmmar. 

Denna standard bygger på att alla typer av kortslutningar ska beaktas, t ex: 

– trefas 

– fas-till-fas 

– fas-till-jord 

– två faser-till-jord 

Anläggningar ska skyddas av anordningar för automatisk frånkoppling av trefas och 
fas-till-fas-kortslutningar. 

Anläggningarna ska skyddas av automatiskt verkade reläskydd för antingen 
frånkoppling av jordfel eller jordfelsindikering. Valet är beroende av hur systemet är 
neutralpunktsjordat. 

Märkkortslutningstiden är 1,0 s. 

ANM 1 – Om annat värde än 1s är bättre lämpat, rekommenderas 0,5s, 2,0s och 3,0s. 

ANM 2 – Den fastställda märkkortslutningstiden ska inkludera felbortkopplingstiden. 

För beräkningar utav kortslutningsströmmar finns standardserien SS-EN 60909, vilken tar upp 
kortslutningsberäkningar i trefasväxelströmsnät. Standarden behandlar vilka antaganden, 
approximationer samt konstanter som skall användas vid kortslutningsberäkningar för olika feltyper i 
ett nät. Standarden tar bland annat upp en korrigeringsfaktor på 1,1 för spänningen, vilken skall 
användas vid beräkning utav maximal kortslutningsström för att ta hänsyn till spänningsvariationer 
och lindningskopplare i nätet. [7] 
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2.2 FEL OCH SKYDD 

2.2.1 Felstorheter 
Det finns ett antal olika sätt som ett överslag mellan en eller flera faser samt jord kan ske på i ett 
trefassystem. Dessa är en trefasig kortslutning, trefasig jordslutning, tvåfasig kortslutning, tvåfasig 
jordslutning, enfasig jordslutning samt tvåfasig kortslutning samtidigt som en enfasig jordslutning. I 
fall att två ledningar delar på en och samma stolpe kan det även ske överslag mellan dessa. [2] 

I de flesta fall så är de fel som uppstår, för luftledningar, enfasiga jordslutningar orsakade utav 
blixtnedslag, fallande träd eller grenar. Andra stora orsaker till fel är tillfälliga kontakter med grenar 
som vinden blåser in mot ledningarna samt is, snö och vind under stormar. Grovt approximerat kan 
det sägas att nätet har följande fördelning utav feltyper. [4] 

• Enfas jordslutning: 70-80% 
• Tvåfas jordslutning: 10-17% 
• Tvåfas kortslutning: 8-10% 
• Trefas kortslutning: 2-3% 

Vardera utav dessa överslag ger upphov till olika slags felstorheter, d.v.s. felströmmar och 
spänningar, som påverkas utav vilken feltyp som skett, kortslutningsimpedansen, felresistansen samt 
nätkonfigurationen. Utav de tidigare nämnda feltyperna så ger den trefasiga kortslutningen upphov 
till de största felströmmarna, vilka är beroende utav den tillgängliga kortslutningseffekten. Den 
tvåfasiga kortslutningen är även den beroende på tillgänglig kortslutningseffekt, men ger upphov till 
mindre felströmmar än den trefasiga, vilket medför att tvåfasig kortslutning är dimensionerade för 
hur långt kortslutningssteget på ett reläskydd når, då strömmen avtar med avståndet. 

Jordfel är i sin tur beroende på vilken systemjordning som används i systemet samt 
övergångsresistansen i felet. I system där man använder sig utav direktjordning (lågspänning 
samt >130 kV) kan jordfelsströmmarna uppgå till samma storleksordning som 
kortslutningsströmmarna. För icke-direktjordade nät (6-70 kV) begränsas strömmen utav 
nollpunktens uppbyggnad och har relativt låga värden, 10 – 100 A. [2] 

2.2.2 Systemjordning 
Som tidigare nämnt så är det den valda systemjordningen som bestämmer felstorheterna för jordfel i 
nätet. Det finns fem olika typer utav systemjordning, vilka presenteras närmare nedan. [8] 
Avgörande för valet utav jordningsmetod är de krav som ställs på anläggningen i föreskrifter gällande 
frånkopplingstider och spänningar. Se närmare detaljer i 2.1.4.  

• Ojordat  

I det ojordade systemet beror storleken på jordfelsströmmarna på nätets kapacitiva koppling mot 
jord. Denna jordningstyp lämpar sig endast för luftledningar alternativt korta kablar och är en billig 
variant av systemjordning. 

• Direktjordat  

I det direktjordade systemet kan jordfelsströmmarna uppgå till samma storleksordning som 
kortslutningsströmmarna, då strömmen endast begränsas utav ledningarnas impedans samt 
impedansen i själva jordslutningen. Denna systemjordning används generellt sett på högspänning, 
130 kV eller högre samt lågspänningsnivå. Kopplingsprincipen ses i Figur 1. 
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Figur 1 - Direktjordat system 

• Resistansjordat  

Det resistansjordade systemet används för att öka den aktiva komponenten vid jordfel, för att kunna 
upptäcka högohmiga sådana. Detta sker genom att koppla en resistor mellan nollpunkt och jord, som 
vid fel orsakar ett spänningsfall som i sin tur ökar spänningsförskjutningen och förenklar upptäckten 
utav fel med låg felström. Den resistiva strömkomponenten används även för att skapa riktade 
jordfelsskydd.  Kopplingsprincipen ses i Figur 2. 

 

Figur 2 - Resistansjordat system 

• Reaktansjordat 

Reaktansjordade system används där nätet har en stark kapacitiv koppling mot jord. Denna jordning 
använder sig utav en spole mellan nollpunkt och jord, vilket begränsar den kapacitiva strömmen vid 
jordslutning. Reaktansjordning kan användas när den resistiva komponenten är stor nog för att 
detekteras. Kopplingsprincipen ses i Figur 3. 

 

Figur 3 - Reaktansjordat system 
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• Impedansjordat  

Impedansjordning är det jordningssystem som de flesta utav mellanspänningsnäten använder sig 
utav. Metoden är en kombination utav resistans och reaktansjordning vilket låter en begränsa den 
kapacitiva strömmen och samtidigt bestämma den resistiva komponenten. Resistorn och spolen 
kopplas parallellt mellan nollpunkt och jord. Spolen storlek väljs sedan till lämpligt värde för att 
kompensera bort den kapacitiva strömmen, alternativt installeras nollpunktautomatik med justerbar 
spole, där automatiken håller en inställd avstämningsström. Kopplingsprincipen ses i Figur 4. 

 

Figur 4 - Impedansjordat system 

2.2.3 Överströmsskydd 
Överströmsskydd mäter belastningsströmmen för ett objekt. Skyddet klarar av att detektera 
kortslutningar mellan faser samt jordslutningar med två eller tre faser. I direktjordade system kan 
även enfas jordslutningar detekteras. [2] 

2.2.4 Jordströmsskydd 
Jordströmsskydd för utgående ledningar utan direktjordning består vanligtvis utav riktade 
jordfelsskydd som mäter jordfelsströmmen. [2] Detta sker genom mätning utav nollföljdströmmen 
samt nollföljdsspänningen, där strömmen är den påverkande storheten och spänningen används för 
att kontrollera vinkeln mellan ström och spänning, för att avgöra om felet inträffat på det egna 
skyddsobjektet.  

2.2.5 Nollpunktsspänningsskydd 
Nollpunktsspänningsskydd använder sig utav nollföljdsspänningen för att mäta in jordfel. Denna är 
under normal drift liten, men när ett jordfel inträffar ökar spänningen och skyddet kopplar bort felet. 
[9] I nät där jordningen sker via induktans och resistans så används i kombination med detta skydd en 
nollpunktskopplingsautomatik. När jordfel detekteras så kopplas resistansen bort och en spole med 
samma reaktans som nätet kapacitans, där kompenseringen anpassas automatisk med speciell 
utrustning, försöker släcka jordfelet. Efter en kortare tid återinkopplas resistansen och har nu 
släckning via reaktorn misslyckats så kommer reläskydden att koppla bort felet. [2] 

2.2.6 Differentialskydd 
Differentialskyddet har som uppgift att skydda ett objekt mot fel som uppstår inom dess 
arbetsområde. Skyddet används på transformatorer med märkeffekt 5 MVA eller större och skyddar 
där mot interna fel på transformatorn. Differentialskyddet mäter skillnaden före och efter en 
transformator, eller i vardera änden på en linje i fallet längdsdifferentialskydd, och om denna skillnad 
överstiger inställda gränsvärden kopplas objektet bort. Även i normal drift kommer det alltid att 
finnas en viss differentialström, på grund av mätfel och osäkerhet i mättransformatorerna samt 
magnetiseringsförluster eller liknande. För yttre fel, fasvridning och startström finns det dock 
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möjlighet att kompensera för, antingen via utrustning eller direkt i skyddet för de moderna 
numeriska skydden. [10] 

2.2.7 Övrigt 
Andra typer utav skydd som kan finnas i kraftsystemet är impedansmätande skydd, detta används 
bland annat som distansskydd eller kortslutningsskydd för avklingande transienta strömmar som kan 
sjunka under belastningsströmmen. På generatorer finns bakeffekt skydd för att förhindra motordrift 
och på transformatorer kan det finnas övermagnetiseringskydd och nollpunktsströmskydd istället för 
nollpunktsspänningsskydd i direktjordade nät. [2] 

2.3 SELEKTIVITET 
Selektivitet innebär som tidigare nämnt att felbortkoppling endast skall ske på felbehäftade 
anläggningsdelar, i första hand genom denna anläggningsdels primära skydd och i andra hand via 
skydd från andra, närliggande skyddszoner. Selektivitet kan åstadkommas på fyra olika sätt, tids-, 
funktions-, riktnings- eller absolut selektivitet eller genom kombinationer utav dessa. [2] 

• Tidsselektivitet 

Tidsselektivitet syftar på att man uppnår selektivitet mellan skydden genom de valda 
funktionstiderna. Kan användas mellan skydd som får liknande felström, t.ex. på var sin sida utav en 
samlingsskena.  

• Funktionsselektivitet 

Med funktionsselektivitet så syftas det på att selektivitet uppnås genom inställda funktionsvärden, 
till exempel strömselektivt eller impedansselektivt. 

• Riktningsselektivitet 

Med riktningsselektivitet menas att skyddet har möjlighet att avgöra riktningen till ett fel samt 
endast lösa ut för fel i sin egen riktning.  

• Absolut selektivitet 

Absolut selektivitet betyder att skyddet endast fungerar på just det sitt egna skyddsobjekt. Detta kan 
vara till exempel ett differentialskydd på en transformator, som jämför inmatade parametrar med 
utmatande parametrar och bryter om skillnaden mellan dessa överstiger tillåtna värden. Även 
temperaturvakter är absolut selektiva. 
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3 BERÄKNINGSMETODER 

3.1 SYMMETRISKA KOMPONENTER 
Symmetriska komponenter är en matematisk modell som kan användas för att beskriva och räkna på 
de osymmetriska strömmar och spänningar som kan uppstå vid fel i ett trefassystem. I det ideala 
trefassystemet så har vardera fasen en inbördes fasförskjutning på 120°, med samma amplitud. Vid 
osymmetrisk belastning eller fel så förändras detta förhållande då spänningsfallet skiljer sig mellan 
faserna. Detta kan beskrivas med hjälp utav symmetriska komponenter, där faserna delas in tre helt 
symmetriska delsystem, plus-, minus-, och nollföljdskomponenter som betecknas som följer: 

Plusföljd: 𝐼𝐼+,𝑈𝑈+,𝑍𝑍+. Fasföljd L1-L2-L3, fasvridning 120° 

Minusföljd: 𝐼𝐼−,𝑈𝑈−,𝑍𝑍−. Fasföljd L1-L3-L2, fasvridning -120° 

Nollföljd: 𝐼𝐼0,𝑈𝑈0,𝑍𝑍0. Samtliga faser har samma amplitud och fasförskjutning. 

Plusföljd återfinns alltid i nätet och uppstår oavsett feltyp. I fallet trefasig kortslutning är felet 
symmetrisk och endast plusföljdkomponenter finns. Vid osymmetriska belastningar och fel, så som 
tvåfasig kortslutning uppstår minusföljd. Nollföljd uppstår i sin tur endast vid jordfel, vilket gör det 
lämpligt att detektera dessa genom att mäta antingen nollföljdsspänning eller nollföljdsström. Om 
båda storheterna mäts kan man dessutom få skydd som endast löser vid viss riktning till felet, då 
reläskyddet kan jämföra vinkeln på strömmen med spänningen.  

Nollföljdsströmmen kan mätas genom att koppla samman de tre sekundärlindningarna på en 
trefasströmtransformator, så att strömmarna summeras. Vid användning utav 
kabelströmstransformator är det dock viktigt att skärmen inte passerar genom denna, alternativt 
återleds genom transformatorn.  

3.2 KORTSLUTNINGAR 
För att kunna beräkna de kortslutningsströmmar som uppstår så behöver man ha kännedom om 
antingen de kortslutningsimpedanser eller de kortslutningseffekter som finns i nätet. Nedan kommer 
grundläggande ekvationer för dessa beräkningar att presenteras. [11] 

Den stationära kortslutningsströmmen beräknas enligt Ohms lag, med en korrigeringsfaktor c för 
spänningen. För detaljer om denna, se 2.1.4. Vid beräkning utav den tvåfasiga 
kortslutningsströmmen har Sandviken Energi Elnät valt att använda en faktor 0.9, för att säkerställa 
skyddsfunktion. 𝑈𝑈𝑛𝑛 betecknar den nominella spänningen och 𝑍𝑍𝑘𝑘  total kortslutningsimpedans vid 
felstället. 

 𝐼𝐼𝑘𝑘3 =
𝑐𝑐 ∗ 𝑈𝑈𝑛𝑛
√3 ∗ 𝑍𝑍𝑘𝑘

 (1) 
 
 

 𝐼𝐼𝑘𝑘2 =
0,9 ∗ 𝑈𝑈𝑛𝑛
2 ∗ 𝑍𝑍𝑘𝑘

 (2) 

 

I datablad för kablar och ledningar anges resistans (R) och reaktans (X) per kilometer. Beräkning utav 
den totala kortslutningsimpedansen för en ledning sker därför enligt ekvation (3), där längden L 
anges i km. 

 𝑍𝑍𝑘𝑘 = (𝑅𝑅 + 𝑗𝑗𝑗𝑗) ∗ 𝐿𝐿 (3) 
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Vid beräkningar utav kortslutningsströmmar är det viktigt att samtliga delimpedanser i 𝑍𝑍𝑘𝑘  är 
hänförda till samma spänningsnivå. Övertransformering utav olika delimpedanser sker genom 
ekvation (4), där 𝑈𝑈2 är önskad spänningsnivå och 𝑈𝑈1 tidigare spänningsnivå. 𝑍𝑍𝑘𝑘′  betecknar 
impedansen sett på spänningsnivå 𝑈𝑈1 och 𝑍𝑍𝑘𝑘′′ impedansen sett från spänningsnivå 𝑈𝑈2 

 𝑍𝑍𝑘𝑘′′ = 𝑍𝑍𝑘𝑘′ ∗
𝑈𝑈2
𝑈𝑈1

 (4) 

 

För transformatorer (samt generatorer) anges ofta en relativ kortslutningsspänning, vilken kan 
användas för att ta fram kortslutningsimpedansen enligt (5). Om 𝑈𝑈𝑛𝑛 ersätts med annan 
spänningsnivå, fås kortslutningsimpedansen direkt hänförd till denna.  

 
𝑍𝑍𝑘𝑘 = 𝑢𝑢𝑘𝑘 ∗

𝑈𝑈𝑛𝑛2

𝑆𝑆𝑛𝑛
 

(5) 

 

I de fall där kortslutningseffekt, men ej kortslutningsimpedans är känd kan denna beräknas enligt (6).  

 
𝑍𝑍𝑘𝑘 =

𝑈𝑈𝑛𝑛2

𝑆𝑆𝑘𝑘
 

(6) 

 

Vid beräkning utav total kortslutningsimpedans fram till ett fel gäller ekvation (7) för 
serieimpedanser och ekvation (8) för parallella impedanser. Generellt sett skall hänsyn tas till att 
detta är komplexa storheter. 

 𝑍𝑍𝑘𝑘 = 𝑍𝑍1 + 𝑍𝑍2 + ⋯ (7) 
 

 1
𝑍𝑍𝑘𝑘

=
1
𝑍𝑍1

+
1
𝑍𝑍2

+ ⋯ (8) 

 

Används istället kortslutningseffekter gäller det omvända förhållandet, se ekvation (9) för 
serieeffekter och ekvation (10) för parallella effekter. Likt tidigare skall det generellt sett tas hänsyn 
till att detta är komplexa storheter. 

 1
𝑆𝑆𝑘𝑘

=
1
𝑆𝑆1

+
1
𝑆𝑆2

+ ⋯ (9) 

 

 𝑆𝑆 = 𝑆𝑆1 + 𝑆𝑆2 + ⋯ (10) 
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4 ANLÄGGNINGSBESKRIVNING 

4.1 ALLMÄNT 
Mottagningsstationen ÄT321 matas utav en 70kV linje från Vattenfall. Spänningen transformeras 
sedan ned av två stycken parallella 70/20 kV transformatorer, där den ena är frånkopplad i normalt 
driftläge. Transformatorerna går under benämningen T1 och T2, där de har en kapacitet på 35 
respektive 40 MVA vardera. Transformator T1 installerades 1980 och 2013 installerades T2 för att 
utöka driftsäkerheten i nätet. Transformatorerna är YNyn-kopplade och vardera transformatorn 
matar varsin 20 kV samlingsskena, sammankopplade via en brytare, med totalt 9 utgående 
ledningsgrupper omfattande 130 km ledningar. Inmatad kortslutningseffekt för stationen är 801 
MVA under normal drift, 319 MVA som lägst. Figur 5 visar ett enlinjeschema över stationen. 

 

Figur 5 - ÄT321 

4.2 SKYDDSUPPBYGGNAD 

4.2.1 Transformatorskydd 
Transformatorerna och samlingsskenorna i stationen skyddas utav underimpedansskydd eller 
överströmsskydd på 70 kV-sidan för T2 respektive T1. Därtill återfinns nollföljdsspänningsskydd för 
de båda transformatorerna samt differentialskydd. På 20 kV-sidan återfinns överströmsskydd samt 
nollpunktsspänningsskydd. Transformatorerna har gemensam nollpunkt med 10A nollpunktsresistans 
samt avstämningsautomatik vilket ger en snedavstämning av nätets reaktiva strömmar på 2A. 
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4.2.2 Linjeskydd 
Vardera utgående linje är bestyckad med överströmsskydd samt riktade jordfelsskydd. 

4.3 BEFINTLIGA RELÄSKYDDSINSTÄLLNINGAR 
I Tabell 1 redovisas de nuvarande reläskyddsinställningarna för ÄT321. Fyra utav de utgående 
ledningarna matar varsin fördelningsstation, dessa är L21, MT3, L63 samt L65 som matar stationerna 
MT1, MT3, MT8 respektive MT16. Reläskyddsinställningar för dessa redovisas i bilaga A. Övriga 
utgående ledningar matar antingen lågspänningstransformatorer, reservmatning till en 
fördelningsstation eller både och.   

ÄT321  
 Kortslutning Överlast U 

Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s) U(v) 
L21 2700 0.2 480 1.5 24 
L22 2820 0.2 480 1.5 24 
L36 3300 0.2 540 1.5 24 
L39 2820 0.11 480 1.5 24 
L44 2820 0.2 480 1.5 24 
L61 2760 0.11 480 1.5 24 
L63 2100 0.2 480 1.5 24 
L65 2100 - 480 1.4 24 
MT3 3000 0.2 540 1.5 24 

Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s) U(v) 
T1 3450 0 300 2.5 84 
T2 3000 0.15 2000 14 24 

Tabell 1 - Befintliga inställningar för kortslutnings- och överströmmar i ÄT321 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

13 
 



5 SELEKTIVPLAN 

5.1 KORTSLUTNINGSBERÄKNINGAR 
I Tabell 2 redovisas de uträknade kortslutningsströmmarna på ledningen. Redovisade strömmar 
gäller i slutet av ledningen, trefasströmmar är högsta förekommande värde och tvåfasströmmarna de 
lägsta förekommande beroende på driftfall.  

Linje Ik3 (kA) Ik2 (kA) 
MT3 6,51 2,98 
L21 5,08 2,52 
L22 5,02 2,50 
L36  5,59 2,69 
L39 5,66 2,71 
L44 2,92 1,66 
L61 2,59 1,51 
L63 2,39 1,41 
L65 2,02 1,23 

Tabell 2 - Kortslutningsströmmar för utgående ledningar i ÄT321 

Tabell 3 visar de kortslutningsströmmar som uppstår vid kortslutning direkt vid stationen på 77 kV-
sidan samt 24 kV-sidan. Samtliga värden är hänförda till 24 kV för enkel jämförelse. 

Punkt Ik3 (kA) Ik2 (kA) 
ÄT321 77kV 21,21 6,91 
ÄT321 24 kV 7,09 3,15 

Tabell 3 - Kortslutningsströmmar i stationen 

5.2 FÖRESLAGNA INSTÄLLNINGAR 
När föreslag på förändringar i reläskyddsinställningarna tas fram finns det ett antal parametrar som 
tas i beaktande. Kortslutningsskyddet skall detektera kortslutningar längs hela ledningen samt vara 
strömselektivt mot underliggande nät. Fördelningsstationerna består dock även utav andra 20 kV 
ledningar, mot dessa eftersträvas tidselektivitet. Överströmsskyddet dimensioneras efter maximal 
belastningsström under drift samt den högsta ström ledarna klarar av.  

Ekvationerna (11) och (12) visar hur ströminställningarna tas fram för kortslutningsskydd respektive 
överströmsskydd där 1.25 är en faktor för att skapa marginaler för framtiden, 𝐼𝐼𝑘𝑘3 12 𝑘𝑘𝑘𝑘 i 
förekommande fall högsta trefasiga kortslutningseffekt på nedsidan av transformator, 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 syftar 
på högsta uppmätta belastningsström för ledningen och 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ö𝑚𝑚 är märklast för den svagaste 
länken i ledningen. [12] 

 1,25 ∗ 𝐼𝐼𝑘𝑘3 12𝑘𝑘𝑘𝑘 ≤ 𝐼𝐼 ≫ ≤ 𝐼𝐼𝑘𝑘2 (11) 
   
 1,25 ∗ 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 ≤ 𝐼𝐼 >  ≤ 𝐼𝐼𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚ö𝑚𝑚  (12) 
   

 

I Figur 6 - Figur 10 redovisas ström-tid diagram över selektiviteten för L21, L44, MT3, L61 samt L65. 
Diagram över resterande linjer redovisas i bilaga B. Tabell över samtliga rekommenderade 
inställningsvärden återfinns i Tabell 5. Tabell 4 visar de relevanta parametrarna för dimensionering av 
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skyddsinställningarna, tillsammans med Tabell 2. Ik3_12kV betecknar högsta förekommande trefas 
kortslutningsström på 12kV sidan, där Ik3_24kV betecknar motsvarande ström övertransformerad till 
24kV. Dessa värden hämtas från kartsystemet Meldis. Reserv menar att denna ledning kan tänkas 
agera reserv för noterad station. 

Linje Ik3_12kV Ik3_24kV Reserv I_lastmax I_maxström 
MT3 2.315 1.1575 - 223 340 
L21 2.107 1.0535 - 221 340 
L22 - - MT1 - 260 
L36 - - MT3 - 260 
L39 - - - 94 260 
L44 - - MT7 -  
L61 - - MT8 28 260 
L63 1.4 0.7 - 174 260 
L65 - - - 68 340 

Tabell 4 - inställningsparametrar för reläskydd i ÄT321 

ÄT321 
 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
L21 2300 0.2 340 1.5 24 
L22 2300 0.2 340 1.5 24 
L36 2600 0.2 340 1.5 24 
L39 2600 0.11 340 1.5 24 
L44 1400 0.2 310 1.8 24 
L61 1050 0.2 270 1.5 24 
L63 1150 0.2 310 1.5 24 
L65 1000 0.2 340 1.5 24 
MT3 2900 0.2 465 1.5 24 

Tabell 5 - Rekommenderade reläskyddsinställningar 

I Figur 6 nedan ses ett ström-tid diagram över utgående linje L21, vilken matar fördelningsstation 
MT1 med tillhörande transformatorer T1 och T2. Reläskyddsinställningar för stationen återfinns i 
bilaga A. I figuren kan det utläsas att reläskydden för L21 uppvisar god selektivitet mot underliggande 
linjer. De föreslagna förändringarna för inställningarna säkerställer att samtliga kortslutningar på 
ledningen kan detekteras, men orsakar istället en möjlighet för ledningen att felaktigt lösa ut före 
transformatorskydden. Innan rekommenderade förändringar genomförs bör det därför kontrolleras 
om det kan uppstå någon felström i storleken 2300-2520A som skall täckas av transformatorskyddet. 
Även överströmsinställningarna bör kontrolleras, här bör man dock ta hänsyn till L22, vars 
överströmssteg rekommenderas ett lägre överströmssteg än L21, se bilaga B och Tabell 5. 
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Figur 6 – Ström-tid diagram över L21 

Figur 7 visar ett ström-tid diagram över L44 vilken utgör reservmatning till fördelningsstation MT7 
med tillhörande transformatorer T1 och T2. Reläskyddsinställningar för stationen återfinns i bilaga A. 
Då Meldis räknar med att stationen i normal drift matas av en annan mottagningsstation saknas 
kortslutningsströmmar för 12kV sidan i stationen, dessa bör dock inte vara några problem då ingen 
generering är ansluten till stationen. Mot utgående 21kV-ledningar uppvisar L44 tidselektivitet. I 
diagrammet betecknar ”L43 Ink.” den punkt där L44 matar in till stationen och innan 
rekommenderade förändringar genomförs bör därför även denna inställning ses över.  

 

Figur 7 - Ström-tid diagram över L44 

I Figur 8 ses ström-tid diagrammet över ledning MT3 med tillhörande transformatorer T1 och T2. 
Reläskyddsinställningar för stationen återfinns i bilaga A. Mycket likt de övriga linjerna så handlar det 
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om en mindre justering på kortslutnings- samt överströmssteget. Även här bör inställningarna vid 
transformatorn ses över. Rekommenderade inställningar för ledning L36, vilka kan ses i Tabell 5 samt 
ström-tid diagram i bilaga B, bör tas i beaktande vid eventuell justering då denna ledning kan agera 
reservmatning till stationen. 

 

Figur 8 - Ström-tid diagram över MT3 

Figur 9 visar ett ström-tid diagram över L61. Återigen så handlar de rekommenderade inställningarna 
om att justera kortslutnings- och överströmssteget på skyddet något för att säkerställa korrekt 
funktion. Inställningarna visar selektivitet mot alla underliggande linjer, utom L42S3. Innan 
inställningarna förändras bör kortslutningsströmmarna i slutet utav denna ledning kontrolleras, då 
denna är en vidarematning från stationen bör den rimligtvis inte vara större än inmatande ledning. 
Här bör dock hänsyn tas till L63, som är ordinarie matning till stationen. Rekommenderade 
inställningar ser det i stort likadant ut och även här har L42S3 marginellt högre inställningar än de 
rekommenderade för L63. För detaljer om L63, se bilaga B och Tabell 5.  

 

Figur 9 - Ström-tid diagram över L61 
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Figur 10 visar ström-tid diagrammet över L65. Då den matade stationen MT16 inte består utav någon 
transformering utan endast vidare matning (samt viss inmatning från ledningen ”Vindpark”) så 
kommer en kortslutning direkt vid ledningens början att ha samma storlek som en längst ut på L65. I 
och med detta rekommenderas att kortslutningsstegets tidsinställning justeras för att säkerställa 
korrekt funktion. I övrigt återkommer samma rekommendationer som tidigare, med sänkt 
överströmssteg för att matcha ledningens maximala belastning i dess svagaste punkt samt sänkt 
kortslutningssteg för att säkerställa funktion vid lägsta möjliga inmatade kortslutningseffekt. 

 

Figur 10 - Ström-tid diagram över L65 

Avslutningsvis rekommenderas en viss sänkning av kortslutnings- samt överströmssteget på L39, åter 
igen för att stämma in på högsta tillåtna belastning samt säkerställa funktion vid kortslutning längst 
ut på ledningen.  
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6 DISKUSSION 
Med utgångspunkt i detta arbete så ser det ut att finnas stora behov av att uppdatera 
selektivplanerna inte bara för mottagningsstationen utan även för underliggande nät och stationer. 
Detta då i stort sett samtliga ledningar har haft alldeles för höga inställningar på överströmssteget 
sett till dess märkbelastningsförmåga verkar det troligt att detsamma även gäller för övriga stationer. 
Även på kortslutningssteget har inställningarna vart betydligt högre än lägsta förekommande 
kortslutningsströmmar. Detta gör att det även här finns misstankar om att det förhåller sig på ett 
liknande sätt i de underliggande stationerna, särskilt med tanke på att en av de utgående ledningarna 
vid station MT8 som matas utav L63 har en högre inställning än lägsta förekommande ström före 
stationen och denna skall egentligen täcka ytterligare några kilometer ledning. 

Utifrån de beräkningar som har utförts på nät kopplat till ÄT321 rekommenderas därför att följande 
förändringar genomförs: 

• Se över inställningarna på transformatorerna i underliggande stationer då det skulle kunna 
uppstå situationer där det finns en konflikt mellan skydden.  

• Se över inställningarna för utgående ledningar i underliggande stationer. I första hand bör 
man se över de fortsatta 20 kV-ledningarna, men även 10 kV-sidan bör kontrolleras. 

• Justera tiden för utlösning på kortslutningsskyddet i MT7, ledning L43 Inkommande. Detta 
säkerställer att stationen kopplas bort före ledningen vid fel inom denna. Detta förutsatt att 
funktion inte redan är säkerställd genom blockering eller liknande. 

• Om L61 även skall användas som reservledning till MT7, alternativt MT10 behöver 
inställningarna justeras ytterligare. Här rekommenderas 950 respektive 850 A, men detta bör 
kontrolleras om så är fallet. 

• Vad gäller ledning L44 bör man se över huruvida det finns möjlighet att justera 
inställningarna i stationen, då denna i första hand matas från en annan mottagningsstation. 
Eventuellt kan det vara så att man helt enkelt får acceptera vissa brister i selektiviteten under 
reservmatning. 

Detta arbete är något som till viss del redan påbörjats, då Sandviken Energi Elnät redan sedan 
tidigare haft aningar om att något inte stått helt rätt till. Detta arbete visar dock på att det 
fortfarande finns mycket att göra för att kunna säkerställa funktionen för samtliga skydd. 
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A. Befintliga reläskyddsinställningar 
ÄT321  

 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
L21 2700 0.2 480 1.5 24 
L22 2820 0.2 480 1.5 24 
L36 3300 0.2 540 1.5 24 
L39 2820 0.11 480 1.5 24 
L44 2820 0.2 480 1.8 24 
L61 2760 0.11 480 1.5 24 
L63 2100 0.2 480 1.5 24 
L65 2100 - 480 1.4 24 
MT3 3000 0.2 540 1.5 24 
Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T1 3450 0 300 2.5 84 
T2 3000 0.15 2000 14 24 

      
MT7 

 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
L46 Utg. 1200 0.04 200 1.1 24 
L46 Ink. 1200 0.3 200 1.1 24 
L42S2 Utg. 600 0.04 240 1 24 
L42S2 Ink. 1500 0.2 300 1.4 24 
L42S1 Utg. 1200 0.04 300 1 24 
L42S1 Ink. 1500 0.2 1002 1.4 24 
L43 Utg.  0.04 1200 1 24 
L43 Ink. 1500 0.2 1002 1.4 24 
L701 1000 0.04 250 0.8 12 
L702 800 0.04 250 0.8 12 
L703 1000 0.04 250 0.8 12 
L704 1200 0.3 250 0.8 12 
EK 800 0.04 125 0.2 12 
Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T1 700 0.2 120 1.1 24 
T2 798 0.2 300 1.1 24 

  

A:1 
 



 
 
     

MT1 
 Kortslutning Överlast  

Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
L12 800  130 1 24 
L11 800  130 1 24 
T140 960  240 1 12 
T45 960  240 1 12 
T17 960  276 1 12 
T72 960  240 1 12 
T24 960  240 1 12 
Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T1 2520  402 1.3 24 
T2 2520  402 1.3 24 

      
      
      

MT8 
 Kortslutning Överlast  

Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
L42S3 1200  150 1 24 
EK   41 0.2 12 
T32610 300  75 0.4 12 
KK33   240 0.4 12 
L801   60 0.4 12 
T32260   240 0.4 12 
VK3   45 0.35 12 
Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T1   200 1 24 
T2   200 1 24 

      
MT10 

 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T26079 1440  140 0.8 12 
T26005 1600  160 1.2 12 
Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T1   140 1.6 24 
T1 300 0.2  1.6 12 

  

A:2 
 



      
MT3 

 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T103 480  120 0.5 12 
T164 1600  400 0.5 12 
T80 600  150 0.5 12 
T101 480  120 0.5 12 
EK1 600  132 0.4 12 
T150 480  120 0.5 12 
T46 1600  400 0.5 12 
T63 480  120 0.5 12 
T34 480  120 0.5 12 
Transf. I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T1 3402  375 1 24 
T2 3402  375 1 24 

      
MT15 

 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
T33670 300 0.08 80 0.6 24 
L42S3   120 0.8 24 
L92 4000 0.06 105 0.6 24 
GEN. 300 0.1 50 0.6 24 

      
MT16 

 Kortslutning Överlast  
Linje I>> (A) t (s) I> (A) t (s)  U(v) 
Vindpark 300 0.06 180 36 24 
ÄT321 400 0.1 200 1 24 
MT15 250 0.08 100 0.8 24 
T33792 200 0.06 80 0.6 24 
KK16 200 0.06 80 0.6 24 
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B. Ström-tid diagram 
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