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Sammanfattning 
När elanvändningen blir allt viktigare i dagens samhälle så ökar kraven 
på ett driftsäkert elnät. Luftledningar byts ut mot markkabel vilket kan re-
sultera i långa sträckor radiella jordkablar, vilket bidrar till ett nät med 
andra elektriska egenskaper än luftledningsnät. 

På uppdrag av Härnösand Energi och Miljö har beräkningar utförts berö-
rande kapacitiva jordfelsströmmar, kortslutningseffekter och strömmar 
samt kabeltyper och ledningslängder har tagits fram för en specifik led-
ningssträcka som byggts om. Beräkningarna är utförda förhand samt med 
nätberäkningsprogrammet dpPower. 

Syftet med detta examensarbete var att fördjupa sig i kunskaperna om 
reläskydd och se om skydden klarar nuvarande driftläge och om en längre 
matning på den ombyggda linjen är möjlig med dagens reläskyddsinställ-
ningar..   

Den här rapporten presenterar dessa resultat och redogör grundläggande 
teori för skydden samt ger några förslag på förändringar om så krävs. 

Beräkningarna visade att i dagens driftläge samt vid en längre matning 
fram till kopplingsstationen i Fröland, så är inte några större ändringar i 
befintliga reläskyddsinställningar nödvändigt. 

Nyckelord: Reläskydd, dpPower, Kortslutningseffekt, Kapacitivt strömbi-
drag. 
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Abstract 
When the electricity usage is becoming more important in the mordern 
society, the demand of reliable power distribution is increasing. Overhead 
lines are replaced with underground cables which can result in long stret-
ches of radial ground wires and contributes to a network with other 
electrical properties than networks with overhead lines. 

By request from Härnösand Energy and Environment, calculations have 
been made concerning the capacitive ground fault current, short-circuit 
power and currents, as well as cable types and cable lengths have been 
developed for a specific linesection that has rebuilding, to check existing 
relay protection settings. The calculations are performed by hand and with 
the network calculating program dpPower. 

The purpose of this thesis was to immerse myself in the knowledge of 
protective rele equipment and a reviewing if the relay protections 
withstand the current operating mode and if backup power supply is 
possible at the rebuilt line. 

This report presents the results and explain basic theory of relay protect-
ions and give some suggestions for changes if necessary. 

The calculations showed that no major changes in the existing relay pro-
tection settings is necessary in the present operating mode. 

Keywords: Relay protections, dpPower, Short-circuit power, Capacitive 
current contributions. 
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Terminologi 
Ɛ  Dielektricitetskonstant. 

Ɛ0  Kapacivitet i vakuum (=8.85×10-12 F/m) 

µo  Permeabiliteten i luft 

µr  Permeabilitetstalet för ledarmaterial 

lf  Luftlednings totala längd. 

Cd  Driftkapacitans. 

IC  Kapacitivt strömbidrag på ledning. 

ICtot  Lednings totala kapacitiva strömbidrag. 

kt  Reläskyddets transienta överräckning. 

Iq  Kapacitivt strömbidrag per fas. 

Ik3max  Maximal ström vid trefasig kortslutning. 

Ilast max  Största förekommande lastström. 

In1  Transformatorns märkström på 135 kV-sida. 

In2  Transformatorns märkström på 11 kV-sida. 

IB  Maximal belastningsström på ledningen. 

Idim  Dimensionerande maximal lastström. 

Ik2_10kV  Minsta förekommande felström vid tvåfasig kortslutning på 

 10kV samlingsskena.  

Ik2slut  Minsta förekommande felström vid tvåfasig kortslutning i slutet  

 av ledningen. 

Ik3slut   Trefasig kortslutningsström i slutet av ledningen. 

NUS   Nollpunktspänningsskydd. 

BLL   Belagd lina för friledning. 

3I0  Summaström. 

3U0  Summaspänning. 

Ij  Jordfelsström. 

Uf  Fasspänning. 
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Z0  Nollföljdsimpedans. 

R  Resistans. 

Rf  Övergångsresistans. 

RN  Nollpunktsmotståndets resistans. 

X  Reaktans. 

XL  Lednings totala reaktans.  

Xc  Kapacitiva reaktans till jord. 

XN  Nollpunktsreaktorns induktiva reaktans. 

XT6  Transformator T6 reaktans. 

Xkför  Bakomliggande näts reaktans. 

U11  Driftspänning på 11 kV-sida. 

U135  Driftspänning på 135 kV-sida. 

Sn  Transformatorns märkeffekt. 

uk  Transformatorns  

Skför  Bakomliggande näts kortslutningseffekt. 

SkT6  Transformator T6 kortslutningseffekt. 

Sk_11kV  Kortslutningseffekt på 11 kV samlingsskena. 
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1 Inledning 
Vid ombyggnad eller utvidgning av en starkströmsanläggning gäller även där stark-
strömsföreskrifterna [1], som säger att en starkströmsanläggning ska vara utförd så, 
att den ska ge betryggande säkerhet vid ett (1) fel, samt utförd så, att den vid överström 
inte ska kunna medföra risk för person- eller sakskada på grund av höga temperaturer, 
ljusbågar, eller mekaniska påkänningar. Vilket medför att, för säkerställning av dessa 
kriterier så krävs ett fungerande anläggningningsskydd. Hög tillförlitlighet är det funda-
mentala kravet som den sista försäkringen på skyddsystemet [2]. 

När de omfattande kablifieringen ökar så medför den en ökning av de kapacitiva jord-
felsströmmarna i fördelningsstationerna, vilket gör att noggrannare beräkningar måste 
göras vid projektering, planering och dimensionering, för att reläskydden ska kunna 
uppfylla sin funktion med utlösning vid jordfel [3]. 

ELFORSK-rapport, 06:64 ”Nätkonsekvenser vid kablifiering av luftledningsnät” [4] har 
gjort en utredning gällande tekniska problemställningar i samband med planering och 
ombyggnad av mellanspänningsnät för 12 och 24 kV. Där framgår nödvändig inform-
ation för de data som skall beaktas.  

 

1.1 Bakgrund och problemmotivering 

Härnösand Energi och Miljö (HEMAB) ägs till 100 procent av Härnösands kommun. 
Bolaget har strax under 130 anställda. Verksamheten omfattar: Fjärrvärme/ vindkraft, 
Renhållning/ återvinning, Vatten och avlopp, Stadsnät och Elnät. 

För att höja leveranssäkerheten i elnätet har HEMAB sedan ett antal år arbetat med 
vädersäkring av 11 kV nätet. HEMAB ersätter friledningar med företrädesvis jordkabel 
men det förekommer även hängkabel i stolpar. Innebörden av att HEMAB väder säkrar 
11 kV näten på landsbygden är att de får långa sträckor radiella jordkablar. Om dom 
får fel på dessa jordkablar kan det vara svårt att lokalisera vart på sträckan felet ligger 
och felavhjälpningstiden kan bli betydligt längre än på enstaka fel på ett luftledningsnät. 
För att motverka ovanstående problem har HEMAB börjat förlägga jordkablar mellan 
vissa av de radiella ledningssträckorna och på så vis skapat maskade 11 kV nät på 
landsbygden.  

HEMAB ser ett behov av att fördjupa sig i de nya alternativa matningsvägarnas nätpå-
verkan. I det här arbetet undersöks det om de befintliga skydden klarar påfrestningarna 
från de nya alternativa matningsvägarna.    
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1.2 Övergripande syfte  

Projektets övergripande syfte är att utifrån ett nätavsnitt titta på hur olika driftlägen 
påverkar reläskyddsinställningar genom förändrade kortslutningseffekter, kapacitiva 
jordfelsströmmar m.m. Studera nuvarande reläskyddsinställningar, kabeltyper, led-
ningslängder och övrigt som kan påverka. 

De huvudsakliga frågeställningarna som kommer att studeras är: 

- Behövs en sekundär reläskyddsinställning vid slingmatning?  

- Kan man mata med slingan i det studerande nätavsnittet fram till kopplingsstat-
ionen i Fröland?  

1.3 Avgränsningar 

Studien har fokus på skyddsutrustningen. Undersökningen är avgränsad till utvärde-
ring av den nya slingmatningen från fördelningsstationen F3 Geresta till sektionerings-
punkten i Pålviken (se bilaga D och E) via 10kV matningskablarna och som delmål två 
att titta på matning fram till kopplingsstationen i Fröland (se bilaga F). Beräkningar görs 
på driftspänning och märkdata från transformator T6. 

 

1.4 Mål  

Undersökningens mål är att se om nuvarande reläskyddsinställningar klarar bortkopp-
lingskraven i det studerade nätavsnittet. Undersökningen har vidare som mål att se om 
en matning fram till kopplingsstationen i Fröland är godkänt med dagens reläskydds-
inställningar.  

1.5 Översikt 

Kapitel 2 beskriver lite teori om stationen F3 Geresta. 

Kapitel 3 beskriver skydden i stationen samt myndigheternas bortkopplingskrav. 

Kapitel 4 beskriver tillvägagångssättet samt visar de beräkningarna som gjort 
                  under arbetets gång. 

Kapitel 5 redovisar de beräknade reläskyddsinställningarna. 

Kapitel 6 för en diskussion om resultaten. 

Kapitel 7 Redovisar slutsatser som gjorts och ger förslag på fortsatt arbete. 
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2 Teori  
 

2.1 Allmänt om stationen i Geresta 

Fördelningsstationen i Geresta är en av åtta fördelningsstationer inom Härnösand el-
näts koncessionsområde. Vid fördelningsstationen i Geresta omvandlas högspänning 
130 kV från regionnätet ned till 10 kV, vilken fördelas vidare ut till mindre elnätstationer 
i lokalnätet. [5]. Inkommande matning från 130 kV-nätet ägs av E.on Elnät. I stationen 
finns kabelfack, dessa kabelfack är i sin tur anslutna till två stycken samlingsskenor. 
En samlingsskena är en skena av vanligtvis koppar, genom denna skena kan flera 
anslutningar (ingående och utgående kablar) sammankopplas. Dessa samlingsskenor 
är sedan anslutna till två krafttransformatorer, en på 40 MVA och en på 25 MVA som 
transformerar ner spänningen till 10 kV. På nedsidan dvs. sekundärsidan matar trans-
formatorerna två 10 kV skenor (en vardera) där totalt 26 stycken kabelfack är anslutna. 
Dessa kabelfack matar i dagsläget totalt 103 stycken nätstationer. 

 

2.2 Fördelningsstation F3 Geresta 

Nätet som studeras är en utgående linje från ovanstående station med tillhörande ut-
rustning som transformator, nollpunktsutrustning, brytare och reläskydd. Enlinje-
schema visas i Figur 1 och 2. 

 

Figur 1. Enlinjeschema 130kV Mottagningsställverk  F3 Geresta 
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Figur 2. Enlinjeschema 10kV ställverk F3 Geresta 

 

Ut från fack H123 går linje L3017 som studerats. Där matar transformator T6 ca 28 km 
långt 11 kV nät varav 19,7 km markkabel och resterande är luftledning. Det finns två 
elektriska storheter i nätet som har stor betydelse vid beräkning av strömmar och spän-
ningar i nätet, nämligen induktans och kapacitans för kabel och luftledning.    
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2.2.1 Kapacitans  

Kapacitansen hos en kraftledning är beroende dels av ledarnas kapacitans till varandra 
och dels av ledarnas kapacitans till jord. Resulterande kapacitansen är den så kallade 
driftkapacitansen. Figur 3 visar driftkapacitansen C per fas tänkt som en koncentrerad 
kapacitans i en punkt. 

 

Figur 3. Förenklad principfigur för en lednings driftkapacitans [2]. 

Eftersom kapacitansen mellan ledare och jord är beroende av avståndet och dielektri-
kum så kommer kapacitansen att vara av betydande skillnad mellan en luftledning och 
en kabel [6], se Figur 4 nedan. 

 

Figur 4. Kapacitans luftledning vs kabel [6]. 

 

Kapacitansen för en 1-ledarkabel eller flerledarkabel med skärm runt varje part kan 
beräknas enligt formel (1) [7]. 

𝐶 =  2𝜋Ɛ0  ×
Ɛ

𝑙𝑛
𝐷

𝑑

 F/m   (1) 
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Där 2πƐo = 0.056×10-9 (Ɛ0 är kapacivitet i vakuum) och Ɛ är isolermaterialets dielektrikum-
konstant, D är diameter över isoleringen i mm och d är diameter över ledare inkl. le-
dandeskikt i mm.  

 

2.2.2 Kapacitiv jordslutningsström 

Förhållande vid jordfel bestäms till stor del av nätets kapacitans till jord. Denna kapa-
citans definieras lämpligen som den maximala kapacitiva jordfelsströmmen vid enpolig 
jordslutning utan övergångsresistans. 

För luftledning kan Ic-strömmen beräknas med en enkel formel, (se formel (2) nedan) 
med godtagbar noggrannhet. 

𝐼𝐶𝑡𝑜𝑡
=

𝑈×𝑙𝑓

300
 [A]   (2) 

Där ICtot är ledningarnas totala bidrag med IC-ström i A, U är nätets huvudspänning i kV 
och lf är luftledningarnas totala längd i km. 

Med kablar så kan man inte med godtagbar noggrannhet beräkna IC-strömmen med 
ett enkelt utryck. IC-strömmen genererad av en kabel är en funktion av ledararea, le-
darnas form, isolermaterial samt om kabeln är enfas eller trefas kabel. Beräkningsun-
derlag måste därför inhämtas från kabeltillverkarens kataloger för att få en godtagbar 
noggrannhet [6].  

Problem vid användning av kabel i nätet istället för luftledning är att den kapacitiva 
jordfelsströmmen kan komma att öka med 30-50 gånger jämfört med luftledning, vilket 
medför högre krav på faskompensering och kopplingsapparaternas brytförmåga. Ett 
vanligt sätt att reducera jordslutningsströmmens storlek är att koppla in en nollpunkts-
reaktor mellan systemets nollpunkt och jord. Denna ger vid jordslutning en ström i mot-
fas som kompenserar jordslutningsströmmen helt eller delvis [8]. 

 

2.2.3 Induktans  

Induktans i ledningar påverkas av fasavståndet, fasernas inbördes placering samt le-
darens diameter. Större fasavstånd ger större induktans vilket innebär att friledningar 
får större induktans än kablar. Större ledardiameter ger mindre induktans.  

Induktansen mellan ledare kan beräknas enligt formel (3) [2]. 

𝐿 =
𝜇0

2𝜋
× (

𝜇𝑟

4
+ 𝑙𝑛

𝑑

𝑟
)   (3) 

Där µo är permeabilitet i luft, µr är permeabilitet för ledarmaterialet (=1 för omagnetiskt 
material), d är avståndet mellan ledare och r är ledarens radie. 
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2.3 Mättransformatorer 

Beloppet av strömmar och spänningar som belastar ett nät är ofta mycket stora och 
för att anpassa dem för reläer, och övrig kontrollutrustning i stationen lämpliga värden 
så transformeras dessa ned med ström- och spänningstransformatorer. Fördelarna 
med detta är bl.a. att det blir säkrare att arbeta med reläskydden som annars skulle 
ske i närhet av farligt höga strömmar och spänningar samt standardisering av relä-
skydden, då det inte behövs specialtillverkning av skydd för varje individuell station 
utan kan istället serietillverkas.    
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3 Skydd 
Kapitlet beskriver de skydd som används för transformatorer och samlingsskenor samt 
ledningar i det studerade nätavsnittet samt myndigheternas krav på bortkoppling. Ka-
pitlet kommer också att ta upp matematiska modeller som används vid beräkningar. 

 

3.1 Allmänt 

När fel sker i ett kraftsystem fordras så snabb och effektiv bortkoppling som möjligt och 
att det sker av minsta möjliga del av nätet. Detta medför att det ställs mycket höga krav 
på reläskyddssystemet. I begreppet reläskyddssystem inkluderas reläskyddsutrust-
ning, mättransformatorer, likströmssystem, sekundärkretsar inklusive utlösningskret-
sar med brytarnas utlösningsmagneter. Utan väl fungerade skydd och styrning kan 
konsekvenserna vid fel i nätet bli omfattande.  

Under följande avsnitt tas det upp information om några av de olika skyddstyperna 
samt matematiska modeller som används vid beräkningar av inställningar av reläskyd-
den. 

 

3.2 Reläskydd 

I kraftverk och transformatorstationer finns ett stort antal reläskydd som har till uppgift 
att övervaka en viss anläggningsdel som exempelvis ledning, generator eller transfor-
mator genom övervakning och detektering av fel. Reläskydd mäter kontinuerligt bland 
annat ström och spänning och regerar inom millisekunder om ett gränsvärde över-
skrids. Vid detektering av ett fel så skickar skyddet en impuls till antingen frånkoppling 
som öppnar, strömmen slås ifrån och apparaten eller ledningen blir spänningslös samt 
riskfri för både personer och sig själv, eller så skickar skyddet en impuls till signal. 
Reläskydd kan vara momentana eller tidsfördröjda. Momentana skydd arbetar utan 
tidsfördröjning. Funktionstiden för momentana skydd är av storleksordningen 2-40 ms. 
Med tidsfördröjda skydd kan det finnas en fast tidsfördröjning som är beroende av 
funktionsvärdet eller ha en varierande tidsfördröjning där fördröjningen beror på stor-
leken på den påverkade storheten.  

Reläskydden benämns ibland efter den feltyp som de är avsedda för som t ex kortslut-
ningsskydd som fungerar vid kortslutning mellan olika ledare och vid två- eller trefasiga 
jordfel samt vid enfasiga jordfel i anläggningar med direktjordad nollpunkt. Det finns 
även jordfelsskydd som fungerar vid jordfel, samt avbrottsskydd som fungerar vid brott 
på ledare [2]. 

 

3.3 Överströmsskydd 

Kortslutningsfel kan detekteras med hjälp av ett överströmsskydd. Det är det enklaste 
och kostnadseffektivaste skyddet av kortslutningsskydden. De används för bland an-
nat ledningar, kablar, generatorer och transformatorer. Överströmsskydd är avsedd att 
frånkoppla om strömmen överstiger ett förutbestämt värde under en specificerad tid. 
Ett överströmsskydd är normalt försett med ett högströmssteg och ett lågströmssteg. 
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Högströmssteget är oftast inte tidsfördröjt utan löser ut momentant, steget kallas också 
för momentansteg. Lågströmssteget är normalt fördröjt för att vara selektiv och klara 
av eventuella inkopplingsströmstötar, steget kallas också för startsteg. 

 

3.3.1 Högströmssteg 

Högströmssteget används som kortslutningsskydd och ska koppla bort kortslutningar 
med stor felström. Selektivitet uppnås genom att välja ströminställning så att det inte 
interfererar med andra skydd och säkringar i selektivplanen. Det kan ofta uppstå pro-
blem med att ha momentan utlösning när det är två ledningsskydd i serie med varandra. 
Då kan normalt endast det skydd som ligger längst ut från matande station vara för-
sedd med momentan funktion [6]. 

Vid beräkning av momentanström används följande samband: 

Imom ≥1,2×kt×Ik3max   (4) 

Där Imom är momentanströmmen, 1.2 är säkerhetsmarginal för eventuella feldata, kt är 
reläskyddets transienta överräckning och Ik3max är maximal ström vid trefasig kortslut-
ning.  

 

3.3.2 Lågströmssteg  

Lågströmssteget är avsett att skydda mot kortslutning och överbelastningar i linjens 
fjärrände. Steget fungerar som en reserv för andra överströmsskydd som ligger seriellt 
efter skyddet. Normalt ställs lågströmssteget på vad ledningen tål termiskt eller vad 
den svagaste komponenten på ledningen kan klara i kontinuerlig strömgenomgång [6]. 

Vid beräkning av startström används följande samband: 

1.2 ×
𝐼𝑙𝑎𝑠𝑡 𝑚𝑎𝑥

ɳ
≤ 𝐼𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡 ≤ 0.75 × 𝐼𝑘2𝑚𝑖𝑛 (5) 

Där 1.2 är säkerhetsmarginal för eventuella feldata, Ilast max är största förekommande 
lastström på ledningen som skall skyddas, ɳ är reläets återgångsförhållande, Istart är 
startströmmen, 0.75 är säkerhetsmarginal för feldata och Ik2min är minsta tvåfasiga kort-
slutningsströmmen längst ut på ledningen som skall skyddas, inklusive ett eventuellt 
reservfall. 

 

3.4 Jordfelsskydd 

Jordfelsskydd är näst intill endast baserade på mätning av nollföljdsstorheter, ström 
och spänning. Vid normal drift och symmetriska system är dessa i princip noll och jord-
felsskydd kan ges hög känslighet.  

Nollföljdsströmmen är lika med tre gånger summan av fasströmmarna:  
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3I0=Ia+Ib+Ic     (6) 

Det gör att det är relativt enkelt att mäta nollföljdsströmmen. Vanligast är att summera 
strömmen från en trefasig strömtransformatorsats eller att använda en kabelström-
transformator som direkt mäter summan av de tre fasströmmarna. 

På analogt sätt är nollföljdsspänningen lika med tre gånger summan av fasspänning-
arna: 

3U0=Ua+Ub+Uc    (7) 

För att mäta denna spänning så är det känt att nollföljdsspänning bildas genom att 
koppla öppen delta på sekundärsidan med en trefas spänningstransformator eller ge-
nom att ansluta en spänningstransformator till en nollpunkt i nätet. 

 

3.5 Jordfelsskydd ledningar 

För att kunna koppla bort jordfel i anläggningen krävs det ett jordfelsskydd. De flesta 
ledningsskydd för jordfel är utrustade som riktade och mäter således spänning och 
ström. Det finns jordfelsskydd som enbart mäter ström, och de är för det mesta place-
rade för en ledningsdel med mycket liten IC-ström eller på uppsidan av en transforme-
ring. Det finns även skydd som detekterar jordfel endast på spänningskriterium. Dessa 
är för det mesta placerade i matande stationer och känner jordfel i hela det studerade 
nätet [2]. 

 

3.6 Bortkopplingskrav 

I myndigheternas krav gäller att alla jordfel skall automatiskt frånkopplas där det ingår 
luftledning. Gäller dels vilken nivå som jordfel skall detekteras vid och dels vilken spän-
ning utsatt del får uppnå. För luftledning gäller idag att högsta möjliga känslighet skall 
eftersträvas, dock lägst 3 000 Ohm. I nät där det ingår BLL (belagd lina) skärps kraven 
ytterligare på känslighet till 5 000 Ohm. För kabelnät finns det idag inget krav på vilken 
känslighet som måste detekteras, utan här gäller endast kravet på signalering samt att 
spänning på utsatt del inte överskrids. 

Utdrag av ELSÄK-FS 2008:1 5 kap för särskilda säkerhetskrav för högspänningsan-
läggningar 

”3 § En högspänningsanläggning i ett icke direktjordat system ska vara utförd så, att 

en- eller flerpoliga jordslutningar kopplas ifrån snabbt och automatiskt. Undantag gäl-

ler 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.  

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 
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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 no-

minell 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 sä-

kerställd för resistansvärden upp till 3 000 ohm. Inom områden som inte omfattas av 

detaljplan får en sådan anläggning innehålla ett fåtal spann friledning med plastbe-

lagda ledare.” [1]. 

 

3.7 Riktat jordströmsskydd 

För att detektera och bortkoppla enfasiga jordslutningar så används ofta ett riktat jord-
felsskydd för varje ledningsfack. Riktat jordströmsskydd mäter jordfelsströmmen och 
nollpunktspänningen. Riktade jordströmsskydd är utformat för att mäta antingen aktiv, 
också kallade cosinus phi mätande skydd, eller som kapacitiva, också kallade sinus 
phi mätande skydd. Det förekommer också vinkelmätande skydd. Dock rekommende-
ras det att välja aktiva eller kapacitiva mätande skydd då de ger en bättre detektering 
av jordfel. Skyddet riktas så att det känner fel ut på feldrabbad ledning. För att under-
söka om nätet uppfyller myndigheternas krav måste en jordfelsberäkning göras på den 
jordfelsström som nätet ger upphov till. Vidare måste skydden kontrolleras mot vilken 
detekteringsgrad de har för övergångsmotstånd, för att uppfylla säkerhetskraven. 

 

Uttryck för jordfelsström vid enfasigt jordfel: 

𝐼𝑗 =
3𝑈𝑓

𝑍0+3𝑅𝑓
   (6) 

 

𝑍0 =
1

1

3×𝑅𝑁
+

1

3×𝑗𝑋𝑁
+

1

−𝑗𝑋𝐶

  (7)  

 

Där Ij är jordfelsström, Uf är fasspänning, Z0 är nollföljdsimpedansen, Rf är övergångs-
resistans, RN är nollpunktsmotståndet, XN är nollpunktsreaktorns induktiva reaktans 
och XC är elnätets kapacitiva reaktans till jord. 

 

3.8 Nollpunktsspänningsskydd 

Nollpunktspänningsskyddet (NUS) är också ett slags jordfelsskydd men är inte i första-
hand ett jordfelsskydd för ledningar utan NUS-skydd fungerar som reservskydd för 
jordfel på ledningarna. Nollpunktspänningsskyddet är normalt huvudskydd för jordfel 
på transformatorlindningen och är också ett jordfelsskydd för samlingsskena. 

Nollpunktspänningsskydd används också för att klara myndigheternas krav på 20 000 
Ohm detektering vid belagd lina (BLL). För att skydden inte skall lösa obefogat för 
jordfel i nätet så måste det ha en relativt lång tidsfördröjning. 
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3.9 Differentialskydd 

Differentialskydd används för att skydda objekt med mindre geografisk utsträckning 
som t.ex. transformatorer och samlingsskenor. Det betraktas ofta som huvudskydd för 
stora transformatorer. Det är ett mycket snabbt och relativt känsligt skydd vid inre elekt-
riska fel i en transformator. Differentialskyddet är ett absolut selektivt skydd (så kal-
lat ”unit protection”) där skyddszonen är begränsad till området mellan strömtransfor-
matorerna. 

Ett differentialskydd använder sig av Kirchhoffs strömlag som säger att summan av 
strömmarna som flyter till en nod är lika med summan av strömmarna som flyter från 
noden. Ett differentialskydd jämför alltså strömmen som matas in till det skyddade ob-
jektet med den utmatade strömmen och mäter skillnaden mellan dem, se figur 5 och 
6. 

 

Figur 5 Differentialskyddsprincipen [6] 

 

 

Figur 6 Differentialskydd transformator [6] 
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3.10 Befintliga reläskyddsinställningar 

 

Transformatorskydd uppsida   

Fas I> 
(A) 

t (s) I>> (A) t (s) 

L1 210 1,3 1500 Mom 

L2 210 1,3 1500 Mom 

L3 210 1,3 1500 Mom 

I Diff Idiff> 
(A) 

t (s) Idiff>> 
(A) 

t (s) 

 0,20 
In 

Mom 9,10 In Mom 

Tabell 1 Befintliga reläskyddsinställningar på transformatorns uppsida 

 

 

Transformator nedsida   

Fas I> (A) t (s) I>> (A) t (s) 

L1 2640 0,17 2640 0,9 

L2 2640 0,17 2640 0,9 

L3 2640 0,17 2640 0,9 

     

   t (S)  

NUS Uo1> 
(V) 

2310V 3  

 Uo2> 
(V) 

2310V 4  

 Uo3> 
(V) 

2310V 5  

Tabell 2 Befintliga reläskyddsinställningar på transformatorns nedsida 
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Linjeskydd    

Fas I> 
(A) 

t (s) I>> (A) t (s) 

L1 480 1,3 1300 Mom 

L3 480 1,3 1300 Mom 

     

Ior Io1> 
(A) 

Uo> (V) t (S)  

NJI 0,9    

NJU  2% av 
Un 

  

   1  

Tabell 3 Befintliga reläskyddsinställningar för L3017 
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4 Metod 
Arbetet startade med att bekanta sig med nätberäkningsprogrammet dpPower där man 
bl.a. kan göra kortslutningsberäkningar samt ta fram kabeltyper och ledningslängder 
för nätet som studeras. 

Mycket litteraturstudier har gjorts under arbetets gång. En stor del av litteraturen är 
från läroböcker samt manualer för reläskydd. Nedan beskrivs tillvägagångssättet. 

4.1 Nätdata 

Beräkningar är gjorda utifrån nätdata och manualer. Nätdata kan t.ex. vara impedan-
sen i kablar, transformatorernas impedans, transformatorernas märkeffekt, kortslut-
ningseffekter, kortslutningsströmmar m.m. Ett besök gjordes till den aktuella fördel-
ningsstationen för att säkerställa viss nätdata. Transformator T6s märkdata visas i bi-
laga A. 

 

4.2 Beräkningar 

Kortslutsberäkningar gjordes manuellt efter att nätdata var känt. När kabeltyper och 
ledningslängder var framtagna så kunde beräkningar av resistans och reaktans för 
ledningen göras samt det kapacitiva bidraget på ledningen kunde beräknas. Kabeldata 
hämtades från bland annat REKA Produktkatalog Mellan- och Högspänningskablar [9].  

 
Efter att beräkningar av kortslutningar utförts så gick beräkningarna vidare till inställ-
ningsvärden för reläskydden.  

 

Beräkningar har gjorts för 10 kV matarkablar efter linje L3017. Vid beräkningar har 
mark, luft och friledning tagits med. Beräkningar av kortslutningseffekter och strömmar 
har gjorts på driftspänning. Märkdata från transformator T6 som använts vid beräk-
ningarna är: 

Sn=40 MVA 

uk=11 %  

Bakomliggande kortslutningsströmmen given av E.on Elnät: 2,6 kA.  

Har inte tagit hänsyn till transformator T5 i beräkningarna då T5 och T6 matar varsin 
skena i fördelningsstationen. Tiderna som ställs in på överströmsskydden är tagna di-
rekt från selektivplan och har inte ändrats.   

4.3 Beräkning av kabel impedanser 

Några av kablarna på 10 kV sidan redovisas i Tabell 4. Impedanserna redovisas i Tabell 
5, hämtat från bl.a. REKA Produktkatalog Mellan- och Högspänningskablar.  
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Kabeltyp area 

 (mm2) 

 

Linje L3017 

Längd (km) 

AXCEL 50         5,854 

AXCEL 95         8,901 

AHXAMK-W 150         1,030 

AXCEL 240         2,983 

FeAl 99         3,074 

Tabell 4 Kabeltyp och längder 

 

 

 

 

 

 

 

Kabeltyp area 

(mm2) 

Resistans 

(Ω/km) 

Induktans 

(mH/km) 

Kapacitans 

(µF/km) 

AXCEL 50 0,641 0,34 0,23 

AXCEL 95 0,32 0,31 0,3 

AHXAMK-W 150 0,125 0,48 0,43 

AXCEL 240 0,125 0,3 0,29 

FeAl 99 0,336 1,068 0,009 

Tabell 5 Kabeldata 

Vid beräkning av kablarnas impedanser används ekvation 8 till 10 

𝑅[Ω] = 𝑅 [
Ω

𝑘𝑚
] × 𝑙    [𝑘𝑚]  (8) 

Där R är resistansen per km och l är längden i km. 

𝑋𝐿 = 2 × 𝜋 × 𝑓 × 𝐿  [Ω/𝑘𝑚]  (9) 
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Där XL är induktiva reaktansen, f är frekvensen och L är induktansen (fås från kabel-
data).  

𝑋[Ω] = 𝑋 [
Ω

𝑘𝑚
] × 𝑙    [𝑘𝑚]  (10) 

Där X är reaktansen per km och l är längden i km. 

 

 

 

 

4.4 Beräkning av kapacitivt bidrag från kabel  

Nedan följer ett beräknings exempel av kapacitivt bidrag från kabel. Driftkapacitansen 
Cd är den resulterande kapacitansen som ledarna i en trefasledning ger upphov till 
mellan varandra samt den som uppstår mellan ledarna och jord. 

Kabeltyp: AXCEL 

Area: 95 mm2 

Driftkapacitans Cd från datablad: 0,3 µF/km 

Kapacitivt bidrag per fas: 𝐼𝑞 = 𝑈𝑓 × 𝐶𝑑 × 𝜔 =
10500

√3
× (0,3 × 10−6) × (2𝜋 × 50) = 0,571 

Kapacitivt bidrag totalt: 𝐼𝐶 = 3 × 𝐼𝑞 = 3 × 0,571 = 1,7 𝐴/𝑘𝑚 

Totalt så beräknades det kapacitiva bidraget på linjen L3017 till 36,5 A. 

4.5 Kortslutningsberäkningar  

Nätet ritades upp i en förenklad figur för att göra beräkningarna på ett bekant sätt från 
studierna. Nedan följer tillvägagångssättet som använts vid beräkning av kortslutningar. 

Linje 

L3017 

R [Ω] X [Ω] 

Markkabel 12,04 2,23 

Luftledning 8,56 0,74 

Friledning 1,03 1,03 

TOTALT 21,6 4 

Tabell 6 Resultatet av linjens impedanser 
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Figur 7 Uppritat nät för beräkningar 

 

Bakomliggande näts, transformatorns och 11 kV skenans kortslutningseffekt beräknas 
enligt ekvation 11 till 13. 

𝑆𝑘𝑓ö𝑟 = √3 × 𝑈135 × 𝐼𝑘𝑓ö𝑟 = 607,9 [𝑀𝑉𝐴]  (11) 

𝑆𝑘𝑇6 =
100×𝑆𝑛

𝑢𝑘
= 363,6 [𝑀𝑉𝐴]   (12) 

𝑆𝑘_11𝑘𝑉 = (
1

𝑆𝑘𝑓ö𝑟
+

1

𝑆𝑘𝑇6
)

−1

= 227,5 [𝑀𝑉𝐴]  (13) 

För beräkning av kortslutningsströmmen i slutet av ledningen så användes reaktans 
beräkning. 

Bakomliggande näts reaktans: 

 
För 135 kV-nätet gäller 
𝑈135

𝑆𝑘𝑓ö𝑟
= 29,98 [𝑂ℎ𝑚/𝑓𝑎𝑠]  Vilket omräknat till 11kV-nivån blir → 

𝑋𝑘𝑓ö𝑟 =
𝑈11

𝑈135
× 29,98 = 0,181 [𝑂ℎ𝑚/𝑓𝑎𝑠]  

Transformatorns reaktans: 

𝑋𝑇6 =
𝑢𝑘

100
×

𝑈11
2

𝑆𝑛
= 0,303 [𝑂ℎ𝑚/𝑓𝑎𝑠]  (15) 

Ledningens reaktans XL visas i Tabell 6.  

Om en trefasig kortslutning sker i slutet av ledningen blir felströmmen: 

𝐼𝑘3𝑠𝑙𝑢𝑡 =

𝑈11

√3
⁄

𝑋𝑘𝑓ö𝑟+𝑋𝑇6+𝑋𝐿
= 1350 [𝐴]   (16) 
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När den trefasiga kortslutningen är känd, kan den tvåfasiga kortslutningen beräknas 
enligt: 

𝐼𝑘2𝑠𝑙𝑢𝑡 = 𝐼𝑘3𝑠𝑙𝑢𝑡 ×
√3

2
= 1169,6 [𝐴]   (17) 

 

4.6 Beräkning av ledningsskydd  

Skyddet ska ställas in efter den minsta kortslutningsströmmen som är den tvåfasiga. 
Hur skydden ställs in kan bero på selektivplanen, men oftast kan skyddet ställas in 
direkt efter den ström som räknats ut och tiden ställs så att skyddet löser ut enligt 
selektivplanen. 

 

4.6.1 Överströmsskydd ledning  

Överströmsskyddet skyddar de utgående ledningarna mot kortslutning och överlast. 
Den har två funktionssteg, lågströmssteg (I>) och högströmssteg (I>>). 

Högströmssteget ska detektera kortslutningar längs hela ledningen. För högströmsste-
get eftersträvas momentan bortkoppling av fel. Funktionstiden ställs in på 0.15 sekun-
der då det finns skydd seriellt efter ledningen. 

Beräkning av I>>: 

𝐼 ≫ ≈  𝐼𝑘2𝑠𝑙𝑢𝑡 × 1.2    (18) 

I ekvation 18 är Ik2slut minsta förekommande felström vid tvåfasig kortslutning på led-
ningen vid normal drift. Faktorn 1.2 i ekvation 18 är säkerhetsmarginal för eventuella 
feldata. 

Lågströmssteget skyddar anläggningen mot överlast även vid eventuell reservdrift. 
Normalt ställs lågströmssteget på vad ledningen tål termiskt eller på vad den svagaste 
komponenten på ledningen kan klara i kontinuerlig strömgenomgång. Funktionstiden 
ställs in på 0.4 sekunder. 

Beräkning av I>: 

1.2 × 𝐼𝐵 ≤ 𝐼 > ≤ 𝐼𝑑𝑖𝑚   (19) 

Där IB är maximal belastningsström på ledningen, Idim är dimensionerande maximal 
lastström, faktor 1.2 är för att skapa marginal mot maximal belastningsström.  

 

4.6.2 Jordströmsskydd  

Mot jordfel skyddas F3 Gerestas ledningar av riktningsselektiva jordströmsskydd. Stor-
leken på strömmen vid enpolig jordslutning, summaströmmen, ger inställningsvärde 
för jordströmsskydden. Storleken på summaströmmen beror på resistans i felstället i 
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kombination med nollpunktsmotstånd och snedavstämning. På den studerade led-
ningen förekommer belagd lina (BLL) vilket gör att för att uppfylla bortkopplingskraven 
skall reläfunktionen för frånkoppling vara anordnat så att den ska vara säkerställd för 
resistansvärden upp till 5 000 Ohm eller högre. Beräkning manuellt görs med bland 
annat ekvation 6 och 7. Beräkning med Härnösand Energis Excel dokument för inställ-
ning av jordfelsskydd visas i bilaga G. 

 

4.7 Beräkning av transformator och samlingsskeneskydd 

I den fördelningsstation som behandlas i detta arbete är transformator T6 försedd med 
överströmsskydd och differentialskydd. Samlingsskenan är bestyckad med över-
strömsskydd och nollpunktsspänningsskydd.  

 

4.7.1 Överströmsskydd transformator 

Överströmsskyddet skyddar transformatorn mot kortslutning och överlast. Den har två 
funktionssteg, lågströmssteg (I>) och högströmssteg (I>>). 

Högströmssteget kan fungera för fel på anslutningarna på högspänningssidan samt i 
delar av transformatorn, men får ej känna fel på samlingsskenan. För högströmssteget 
eftersträvas momentan bortkoppling av fel.  

Beräkning av I>>: 

𝐼 ≫ ≈  𝐼𝑘2_10𝑘𝑉 × 1.2    (20) 

I ekvation 20 är Ik2_10kV minsta förekommande felström vid tvåfasig kortslutning på 10 
kV samlingsskenan hänfört till transformatorns 135 kV sida. Faktorn 1.2 i ekvation 20 
är för att undvika att skyddet löser ut för fel på samlingsskenan. 

Lågströmssteget skyddar transformatorn mot överlast och skall fungera som reserv-
skydd för samlingsskenan. Steget kan ha samma ströminställning som nedsidans 
skydd (omräknat till högspänningssidan). Funktionstiden ställs in på 1.3 sekunder 

Beräkning av I>: 

1.4 × 𝐼𝑛1 ≤ 𝐼 > ≤ 0.75 × 𝐼𝑘2_10𝑘𝑉  (21) 

Där In1 är transformatorns märkström på 135 kV sidan, faktor 1.4 är en marginal som 
tar hänsyn till transformatorns överlastbarhet och 0.75 är en säkerhetsfaktor för att 
undvika uteblivande bortkopplingar och ökar räckvidden. 
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4.7.2 Överströmsskydd samlingsskena 

Högströmssteget för samlingsskenan ska skydda för kortslutningar men blockeras från 
funktion av högströmssteget för utgående ledningar för att säkerställa att ledningsskyd-
det kopplar ifrån innan samlingsskenans skydd kopplar ifrån. För högströmssteget 
ställs funktionstid in på 0.90 sekunder för att möjliggöra blockering.  

Beräkning av I>>: 

𝐼 ≫ ≈  0.7 × 𝐼𝑘2_10𝑘𝑉    (22) 

I ekvation 22 är Ik2_10kV minsta förekommande felström vid tvåfasig kortslutning på 10 
kV samlingsskenan. Faktorn 0.7 är för att öka räckvidden. 

Lågströmssteget skyddar transformatorn mot överlast och skall fungera som reserv-
skydd för samlingsskenan. Steget kan ha samma ströminställning som nedsidans 
skydd (omräknat till högspänningssidan). 

Beräkning av I>: 

1.4 × 𝐼𝑛2 ≤ 𝐼 > ≤ 0.75 × 𝐼𝑘2_10𝑘𝑉  (23) 

Där In2 är transformatorns märkström på 10 kV sidan, faktor 1.4 är en marginal som tar 
hänsyn till transformatorns överlastbarhet och 0.75 är en säkerhetsfaktor för att und-
vika uteblivande bortkopplingar och ökar räckvidden. 
 

4.8 Sammanställning 

Avslutningsvis sammanställdes resultaten, och beräkningar för kortslutningar jämför-
des med dpPowers resultat. En selektivplan ritades upp med de nya kortslutningsvär-
dena som räknades fram (visas i bilaga C). 
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5 Resultat 
Efter kortslutningsberäkningar gjorts placerades beräkningarna i befintliga selektivpla-
nen, se bilaga C. 

Vid beräkningarna har följande inställnings värden för reläskydden räknats fram (se 
nedan). 

Transformatorns skydd på uppsidan beräknades till: 

Transformatorskydd uppsida   

Fas I> 
(A) 

t (s) I>> (A) t (s) 

L1 216 1,3 1200 Mom 

L2 216 1,3 1200 Mom 

L3 216 1,3 1200 Mom 

I Diff Idiff> 
(A) 

t (s) Idiff>> 
(A) 

t (s) 

 0,20 
In 

Mom 9,10 In Mom 

Tabell 7 Beräknade inställningar av transformator skydden på 135 kV-sidan 

 

Transformatorns skydd på nedsidan beräknades till: 

Transformator nedsida   

Fas I> (A) t (s) I>> (A) t (s) 

L1 2778 0,17 2778 0,9 

L2 2778 0,17 2778 0,9 

L3 2778 0,17 2778 0,9 

     

   t (S)  

NUS Uo1> (V) 2310V 3  

 Uo2> (V) 2310V 4  

 Uo3> (V) 2310V 5  

Tabell 8 Beräknade värden på nedsidan transformatorn 

 

På transformatorns nedsida sitter överströmsskyddet som reservskydd för de utgå-
ende fackens högströmssteg, vilket resulterar i att värdena för transformator skydden 
på nedsidan ställs in på samma värde. Den korta tiden för överströmsskyddet på trans-
formatorns nedsida blockeras när utgående linjeskydd startar. 
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Linjeskyddet för delmål 1 (nuvarande matning), beräknades till: 

Linjeskydd    

Fas I> 
(A) 

t (s) I>> (A) t (s) 

L1 480 1,3 1400 Mom 

L3 480 1,3 1400 Mom 

     

Ior Io1> 
(A) 

Uo> (V) t (S)  

NJI 0,9    

NJU  2% av 
Un 

  

   1  

Tabell 9 Beräknade värden på linjeskydden vid nuvarande matning 

 

 

Linjeskyddet för delmål 2 (planerade matning), beräknades till: 

Linjeskydd vid matning fram till kopplingsstationen i Fröland 

Fas I> (A) t (s) I>> (A) t (s) 

L1 480 1,3 1260 Mom 

L3 480 1,3 1260 Mom 

     

Ior Io1> (A) Uo> (V) t (S)  

NJI 0,9    

NJU  2% av Un   

   1  

Tabell 10 Beräknade värden på linjeskydden vid matning till kopplingsstationen i Fröland 
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6 Diskussion 
Syftet med detta examensarbete av att undersöka om befintliga reläskyddsinställning-
arna klarar dagens driftläge och om en längre matning fram till kopplingsstationen i 
Fröland är möjlig eller om en sekundär inställning behövs vid de tänkta driftlägena. 
Detta mål är uppfyllt eftersom beräkningar har gjorts och besvarats.    

Vid beräkningar av reläskyddsinställningarna så ser det ut enligt de avgränsningar och 
antaganden som gjorts, att skydden klarar dagens driftläge, även när det gäller spän-
ningsfall som beräknades med dpPower.  

Vid manuell beräkning av minsta tvåfasiga kortslutningsström längst ut på linje L3017 
så uppgår den till ca 1169 A och enligt dpPower 1250 A vilket gör att med säkerhets-
marginalen för feldata blir rekommenderade värdet för inställningen 1400 A enligt de 
manuella beräkningarna och 1500 A med beräkningen från dpPower. I dag är det mo-
mentana överströmsskyddet inställt på 1300 A (se tabell 3), vilket är helt godtagbart.  

En rekommendation är att sänka kortslutningsskyddet på linje L3017 om det skulle 
matas fram till kopplingsstationen i Fröland, då det nu enligt selektivplanen (se bilaga 
C) ser ut som kortslutningsskyddet inte kommer att känna av minsta tvåfasiga kortslut-
ningsströmmen längst ut i nätet. Minsta tvåfasiga kortslutningsströmmen blir 1050 A 
manuellt beräknat och med säkerhetsmarginalen för eventuella feldata blir rekommen-
derade inställningsvärdet 1260 A.   

6.1 Samhälleliga och etiska aspekter 

När ett fel inträffar i kraftsystem kan de ge upphov till personella eller materiella skador. 
Därför är det viktigt med fungerande inställningsvärden på skydden. Om skydden inte 
har fungerande inställningsvärden kan det ge upphov till skador på person, djur och 
egendom genom exempelvis ljusbåge, krafter, inducerade strömmar och spänningar 
samt skador på den felaktiga komponenten och skador på övriga komponenter i kraft-
systemet. Kan också ge negativa konsekvenser för nätet som helhet.  
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7 Slutsats  
Med de beräkningar som gjorts så är inte en sekundär inställning av reläskydden nöd-
vändigt i detta fall. En rekommendation är att i stället sänka nuvarande inställnings-
värde, då skillnaden är förhållandevis liten.  

För att säkerställa att reläskyddet ska koppla ifrån vid en eventuell kortslutning för da-
gens tänkta driftläge så rekommenderas en sänkning av befintliga inställningen av det 
momentana överströmsskyddet för linjen till 1260 A. 

Matning längre än kopplingsstationen i Fröland är inte aktuellt i dagsläget. 

Säkerhetsmarginalerna som används är tagna från STF grundkurs i reläskydd, och en 
bakgrund till hur de befintliga skyddsinställningarna är beräknade har inte kunna häm-
tats. Så om dessa faktorer skulle ändras av någon anledning så skulle de resultera i 
förändringar av rekommenderade inställningar. 

 

7.1 Vidare arbete   

När beräkningar gjordes uppmärksammades att nätberäkningsprogrammet dpPower 
gav ett högre resultat på Ic-strömmen än det manuellt beräknade resultaten. dpPower 
visade en Ic-ström från Geresta fram till sektioneringspunkten i Pålviken på 63,1 A. 
Beräkningarna manuellt gav ett värde på 36,5 A vilket är en skillnad på nästan 58 %. 
Vid en snabb undersökning visades att kabeldatan i dpPower ligger högre än inhäm-
tade information från produktblad, så en rekommendation är att se över de inmatade 
kabeldatan i programmet dpPower.  

En fortsatt utredning om en möjlig matning från F4 Saltvikshöjden kan rekommenderas, 
då beräkningar påbörjades men kunde inte slutföras bl.a. på grund av för många fel-
meddelanden från dpPower vilket försvårade arbetet. I dagsläget är inte en matning 
från Saltvikshöjden rekommenderat. 
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Bilaga A: Transformator T6 märkdata 
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Bilaga B: Befintliga Selektivplanen 
överströmsskydd 
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Bilaga C: Selektivplan 
Med de nya kortslutningsberäkningarna.  
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Bilaga D: Karta över det beräknade 
området (blå linje) 
Utskrivet från dpPower 
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Bilaga E: Schemabild över den beräknade 
linjen ”normal driftläge” (ljusblå) 
Utskrivet från dpPower 
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Bilaga F: Schemabild över den beräknade 
linjen ”reservmatning” (lila/blå linje) 
Utskrivet från dpPower 
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Bilaga G: Nollpunktsberäkningar, enpoligt 
jordfel 
Inställning av jordfelsskydd 

 


