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Sammanfattning 
 
Detta examensarbete har gjorts i samarbete med Pontarius AB. Nätet som arbetet handlar 
om är ett redundant matande nät till sjukhus eller flygplatser där driftsäkerheten är extra 
viktig. Uppbyggnaden av näten till de båda ser liknande ut, det är mestadels lasten som 
skiljer dem åt.  Redundans behövs för att uppnå en hög driftsäkerhet vilket tas upp i 
rapporten. Målsättningen har varit att sammanställa en lathund på lämpliga reläskydd vid 
olika positioner i nätet. 
 
Data från matande nät har tagits från Jönköpings flygplats och utifrån det byggt ett fiktivt 
system i ett program som heter Easypower. I programmet kan det väljas specifika 
komponenter av många fabrikat. Där ingår reläskydd, brytare, transformatorer, generatorer 
och kablar. 
 
Arbetet beskriver grunderna i kortslutningsberäkningar samt reläskyddsinställningar. 
Kortslutningsberäkningarna är gjorda efter svensk elstandard SS-EN 60909-0. Beräkningar på 
största och lägsta kortslutningsström har gjorts i vissa delar av nätet, utifrån det har 
reläskyddsinställningarna baserats. Dessa inställningar beskrivs med hjälp av en selektivplan 
i resultatdelen av rapporten. 
 
Resultat och diskussion presenterar en lathund med rekommenderade reläskydd för 
systemet samt inställningar för dessa via selektivplanen. Det fanns dock vissa betydelsefulla 
begränsningar i Easypower som gör att selektivplan samt val av bl.a. reläskydd blir lidande.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Abstract 
 
This thesis has been done in collaboration with Pontarius AB. The network that the thesis 
adresses is about a redundant feeding network to hospitals or airports where operational 
reliability is extremely important. The structure of the networks to the two looks similar, it is 
mostly the load that separates them. Redundancy is needed to achieve a high level of 
reliability, as noted in the report. The goal has been to compile a reference card for 
appropriate relay protection at different positions in the network. 
 
Data from feeding networks has been taken from Jönköping Airport and based on it fictional 
system has been built in a program called Easypower. In the program, specific components 
of many providers can be selected. There components include relays, switches, 
transformers, generators and cables. 
 
The work describes the basics of short circuit calculations and relay protection settings. 
Short-circuit calculations are made according to Swedish standard SS-EN 60909-0. 
Calculations of the maximum and minimum short-circuit current have been made in some 
parts of the network, based on which, the relay protection settings have been based. These 
settings are described using a coordination plan in the results section of the report. 
 
The result and discussion present a quick reference guide with recommended relay 
protection for the system and settings for these using the coordination plan. However, there 
were some significant constraints in Easypower which make coordination plans difficult and 
choices of relay protection becomes a problem. 
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1 Bakgrund 
 
1.1 Inledning 
En viktig funktion vid flygplatser och sjukhus är att ha en stabil och säker kraftförsörjning 
utan avbrott som kan säkerställa driften. Elanläggningen byggs upp med redundanta system 
och alternativ kraftförsörjning som träder i funktion vid spänningsbortfall. Vid flygplatser är 
det främst vid start och landning det är viktigt, t.ex. för utrustning som flygplatsljussystem, 
navigering och meteorologisk utrustning. På sjukhus är det främst livsuppehållande 
verksamhet som är viktig, t.ex. operation, dialys, akutvård eller andra likvärdiga funktioner. 
 
1.1.1 Kraftförsörjning  
En säker kraftförsörjning kan bestå av redundant inmatning från nätleverantör med minst 
två separata inmatningar. Två skilda transformatorstationer med separata ställverk på både 
HSP- som LSP:s sidan. Ställverken på LSP-sidan sammankopplas med sektioneringsbrytare 
som kopplas om automatiskt om ett system slutar fungera. Högspänningssidan ringkopplas 
för alternativa driftval.  
 
1.1.2 Alternativ kraftförsörjning  
Om spänningsbortfall inträffar på ordinarie elnät från elleverantör ska alternativ 
kraftförsörjning inkopplas som säkerställer driften. Alternativ kraftförsörjning kan bestå av 
reservkraft med dieselmotor kopplad till en generator. Spänningsbortfall på en flygplats får 
max vara 15 sekunder eller 1 sekund beroende på kategori av flygplats. För att klara 1 
sekundskravet kan man använda UPS (Uninterupted Power Supply). På sjukhus krävs till 
mycket viktiga funktioner avbrottsfri kraftförsörjning, man använder då onlinekopplade 
UPS:er som alltid är driftsatta.  
 
1.1.3 Stationär Reservkraft  
Elverken ska vara helautomatiska och starta reservkraften vid spänningsbortfall. 
Reservkraften ska kunna fasas in mot ordinarie nät för parallelldrift men också kunna köras 
enskilt. In- och utfasning ska vara avbrottsfri vid inkoppling eller vid återgång till nätdrift. 
Kortslutningseffekten avtar snabbt vid kortslutning. Hur ställer vi in reläskydden för att 
hantera dessa snabba variationer? Vid parallelldrift ökar kortslutningseffekten och vid 
enskild drift minskar den. Hur dimensionerar vi storleken på reservkraftaggregat, 
dieselmotor och generator? Reservkraft kan kopplas till HSP- eller LSP-nätet.  
 
 
1.1.4 UPS-system  
UPS-system (Uninterruptible Power Supply) ska ligga onlinekopplade så man alltid har en 
avbrottfri elanläggning. För att särskilja neutralledaren från ordinarie nät kan man använda 
en isolertransformator och bygga upp ett nytt TN-S system (5-ledarsystem där neutral- och 
skyddsledare är separerade) efter UPS. UPS ger ett rent och flimmerfritt elnät utan korta 
avbrott, spänningsvariationer eller distorsion mm.  
Hur ska man dimensionera skydd (enskilda säkringar) efter UPS för att säkerställa att felet 
inte löser ut hela UPS- systemet om anläggningen saknar ordinarie kraft vid tillfället?   
Denna del kommer däremot inte vara en del av detta arbete utan reservkraftsdelen överlåts 
till Erik Jacobsson som jobbar parallellt med detta projekt. 



 
1.1.5 Reläskydd  
Reläskydd ska klara kortslutning, överlast, jordfel och bakeffekt vid reservkraftdrift. Skydden 
kan vara enkel- eller dubbelriktade med momentan- eller med invers utlösningskurva.  

2 Syfte och mål 
 
Målet med detta examensarbete är att underlätta för företaget nästa gång de ställs inför val 
av reläskydd, och att få till en lathund över vilka reläskydd som är lämpliga i olika system. 

För studentens del handlar detta om att få ökad kunskap om hur ett verkligt system är 
uppbyggt samt att lära sig om vilka problem som finns och vilka problemställningar man 
ställs inför när man ska bestämma reläskydd i ett nät där driften måste hållas konstant. 
För företagets del är detta ett sätt att få en vägledning i vilka typer av reläskydd som passar i 
olika typer av system. Detta gör det lättare att välja bort majoriteten av alla reläskydd som 
finns på marknaden och man tittar istället på de som är relevanta för det nuvarande 
projektet. Det kommer att resultera i snabbare beslut av vilken reläskyddstyp som är 
lämpad. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



3 Transformator  
 
3.1 Allmänt 
Transformatorn är en viktig komponent vid uppbyggnad av ett system. Med ett numera 
starkt miljötänk kommer en torrisolerad transformator väljas i detta arbete. Den är alltså fri 
från olja och har en rad andra fördelar som gås igenom i nästa avsnitt. Den fungerar på 
samma sätt som en med olja. Det finns en primärsida och en sekundärsida. I detta fall är 
högspänningssidan primärsidan och D-kopplad/Delta-kopplad (se figur1). Sekundärsidan 
som är lågspänningssidan är Y-kopplad för att få en ny nollreferenspunkt.  
 
 

 
Figur 1: Transformatorn är D-kopplad på högspänningssidan och Y-kopplad på lågspänningssidan. 

 
 
3.2 Torrisolerade 
Torrisolerade transformatorer har en blandning av gjutharts och glasfiber som isolator 
istället för till exempel olja. Det är mycket miljövänligare och har en rad andra fördelar mot 
de äldre teknikerna. Det finns t.ex. inga risker för människor och miljö på grund av 
föroreningar, icke explosiv, minimalt underhåll krävs. Den klarar av tunga belastningscykler, 
påfrestningar p.g.a. hårda miljöförhållanden samt övertoner.  
Blandningen av gjutharts och glasfiber har en överlägsen mekanisk och dielektrisk styrka. 
Dessutom är den glasfiberarbetade gjuthartsen en stark konstruktion som ger god 
motståndskraft mot kortslutningar och skyddar mot sprickbildning även i extrema 
driftsituationer. Hög- och lågspänningslindningarna sitter båda två i ett kompakt block.  
Högspänningslindningen lindas direkt på lågspänningslindningarna. Att de är fästa i varandra 
förhindrar att de förskjuts i någon riktning efter t.ex. kortslutningsbelastningar eller en lång 
frakt, vilket är viktigt för livslängden [6]. 



4 Reläskydd 
 
4.1 Vad är ett reläskydd? 
Ett reläskydd kan man jämföra med en automatsäkring i hushållet, fast smartare. De 
används för att skydda viktiga och dyra komponenter i systemen så som 
transformatorstationer och generatorer m.m. Skydden fungerar så att de ligger kontinuerligt 
och mäter bl.a. ström och spänning till den apparat eller ledning som skall skyddas. Om 
gränsvärdet överskrids så reagerar det blixtsnabbt. Inuti reläskyddet sluts ett relä som i sin 
tur skickar en signal till en högspänningsbrytare som öppnar. Därmed bryts kretsen och 
apparaten samt ledningen blir spänningslösa och skyddade. De moderna skydden som 
tillverkas idag kan lagra information av händelseförloppet dvs. tidpunkter, spänning, ström 
m.m. Dessutom kan reläskydden kommunicera med varandra och driftcentralen. Det 
underlättar för en felsökning då det är lätt att se vad som är fel och vart felet uppstod [4].  
 
4.2 Tillförlitlighet 
Tillförlitlighet hos reläskydd definieras som “sannolikheten att ett reläskydd eller ett system 
av reläskydd fungerar korrekt ”. Det betyder alltså att skydden skall bryta när det kommer en 
transient av skadlig storlek. Storleken på transienter varierar från system till system så det är 
en inställningsfråga hos reläskydden (mer om transienter i avsnitt 8).  
En annan del under denna rubrik är säkerhet. Säkerhet i detta sammanhang betyder att 
skydden skall undvika onödiga bortkopplingar under vardagligt bruk. Alltså skall skydden 
klara av att se skillnad på transienter som går att jobba sig igenom utan att bryta och 
transienter som är förödande för systemet om de inte bryts snabbt. 
 
4.3 Selektivitet 
Selektivitet betyder samordning, alltså att koordinera så att alla reläskydden i systemet inte 
bryter samtidigt utan att det skydd som är närmast felet bryter först. Varje relä har olika 
zoner som det skyddar. 
 

• Funktionsselektivitet beror på skyddets funktionsvärde, exempelvis om det mäter 
ström eller impedans. 
 

• Tidsselektivitet beror på tidsfunktionerna som skyddet är inställt på. 
 

• Riktningsselektivitet betyder att skyddet ska kunna bestämma riktning på felet. 
 

• Absolut selektivitet betyder att skyddet bara bryter för fel på sitt specifika 
skyddsområde, t.ex. differentialskydd som gås igenom senare i avsnitt Typer av 
reläskydd. 
 

 
4.4 Hastighet 
Hastigheten är såklart viktig för att så snabbt som möjligt isolera felet och minimera skador 
på utrustning. Ett höghastighetsrelä bryter snabbare än 50 ms vilket motsvarar tre perioder 
av en sinuskurva som har en frekvens på 60Hz [1]. Det negativa med att det är så snabbt är 
att det ökar sannolikheten att bryta oftare, även för acceptabla transienter.  Hz betyder 



perioder per sekund och för att kunna visualisera detta så illustreras i figur 2 en sinusvåg 
som har frekvensen 1Hz, alltså en period på en sekund. En period går från punkt A till B. Vid 
60Hz svänger perioden 60ggr mellan A och B. Efter tre av dessa 60 perioder bryter alltså ett 
höghastighetsrelä. Det går extremt fort och det är ganska lite data på om det är en transient 
som kommer att gå över eller om det är en skadlig transient som kan förstöra utrustning. 
 
 

 
Figur 2: Y-axel: Amplitud, X-axel: Tid 

 
 

 
 
 
4.5 Enkelhet 
System med reläskydd ska hållas så simpla som möjligt men uppnå de mål som är avsedda. 
Varje komponent som läggs till i systemet utöver de allra mest nödvändiga kan vara en källa 
till problem och ökat underhåll. Därför bör varje ny komponent utvärderas med för- och 
nackdelar så att det bidrar till en förbättring av nätet. 
 
4.6 Ekonomi 
Kostnader är alltid något som kommer upp under diskussion om reläskydd. Man vill ha 
maximalt skydd för så lite pengar som möjligt. Ju lägre pris desto mindre pålitliga produkter, 
högre underhållskostnader osv. Istället för att jämföra priser på själva reläskydden borde 
man se kostnaden relativt till vad som skall skyddas. En transformator är mycket dyrare att 
byta ut än att kosta på ett ordentligt reläskydd. 
 
4.7 Inställning av reläskydd 
Vid inställning av reläskydd behöver man först veta hur stora och små kortslutnings-
strömmar som kan gå i nätet. För uträkning av kortslutningsströmmar se avsnittet 
kortslutningsberäkningar. För reläskyddsinställningar multipliceras kortslutningsströmmen 



med en faktor c som är en kompensation för bl.a. mätfel [2]. C-faktorn är en procentsats 
som används i beräkningarna. Vid reläskyddsinställning används en procentsats som är 
mindre än 100%, säg 70% för det högsta steget då skyddet löser ut. Det innebär att skyddet 
löser ut för strömmar som är 70% av kortslutningsströmmen. Det finns ett mellansteg som i 
huvudsak fungerar som en backup för skydd som befinner sig i andra skyddszoner. 
Mellansteget multipliceras med en faktor 0.6 för att upptäcka mindre felströmmar då felet 
kommer från ett längre avstånd. Det kan ske om ett reläskydd av någon anledning inte 
bryter när det ska.  
Använder man sig av en för liten procentsats innebär det att skyddet kan bryta för strömmar 
som inte är kortslutning och orsaka onödiga driftstopp. 
När man dimensionerar kablar o.s.v. använder man den största kortslutningsströmmen som 
går i systemet men när man tittar på reläskydden användes den minsta, dvs tvåfasig 
kortslutning. Skyddet kan också ställas in efter selektivplanen men ofta kan man använda 
den framräknade strömmen och sedan ställa in utlösningstid efter selektivplanen. 
 
 
4.8 Mättransformatorn/Strömtransformatorn 
När det handlar om reläskydd och transformatorer m.m. så är det relativt höga spännings- 
och strömnivåer som går i nätet. För att mäta dessa använder man olika mätinstrument. 
Problemet är att mätinstrumenten är gjorda för mycket lägre strömnivåer. Därför används  
strömtransformatorn. Det är en spole som sitter runt ledningen och påverkas av 
magnetfältet som omsluter den. Det induceras en ström i spolen och med denna är det 
möjligt att mäta utan att instrumenten går sönder. Med hjälp av den uppmätta strömmen 
och antalet lindningar i spolen kan den verkliga ström som går i ledningen 𝐼" räknas ut. Om 
strömtransformatorns omsättning är 𝐾 blir den ström som skyddet mäter 𝐼$. 
  
   𝐼$ =

&'
(

   (1) 
𝐼" : Primärströmmen. 
𝐼$ : Sekundär ström 
𝐾 : Omsättning 
 

 
Figur 3: Visar strömtransformatorer som är placerade över primärledningen (Elnätet). 



5 Typer av reläskydd 
 
5.1 Strömmätande skydd 
Överströmsskydd används för att detektera överströmmar samt kortslutningar. En 
överström är en ström som är större än anläggningens märkström. Det kan orsakas av en 
överbelastning eller kortslutning. Strömmen som orsakas av överbelastning är oftast i 
samma storleksordning som märkströmmen medan vid kortslutning kan den bli flera gånger 
större. Överströmsskyddet används för att skydda t.ex. ledningar, kablar, generatorer, 
transformatorer, reaktorer, kondensatorer och motorer. 
Skyddet har ofta ett momentant steg där den löser ut direkt och ett tidsfördröjt steg där den 
följer selektivplanen eller inverstidsfördröjning [12].  
Inverstidsfördröjning kan ha tre olika standardiserade karaktäristiker enligt IEC 60255. 
Med hjälp av formel (2) samt tabell 1 får man ut de olika karaktärsdragen från varje typ. 
 
Formel: Inverterad kurva  𝑡 = 𝑇𝑀𝑆 ∗ (

. //0
1
2
34

   (2) 

 
 
TMS: Time Multipier Setting: Är en tidskonstant som bestämmer hur fort reläet reagerar. 
 
   𝑇𝑀𝑆 = 5

6
   (3) 

 
𝑡: Tid för utlösning i sekunder 
𝐼: Verklig ström 
𝐼$: Brytarströmnivå för reläinställning 
α: Konstant 
β: Konstant 
𝑇: Tid för utlösning vid 10*Is 
 
                              Tabell 1: Definition för standardrelä karaktäristik [12]. 

Typ av kurva α K β 
Normal invers 0.02 0.14 2.97 
Väldigt invers 1.0 13.5 1.5 
Extrem invers 2.0 80.0 0.808 
Trög invers 1.0 120.0 13.33 

 
 
För att visualisera dessa kurvor kan figur 4 nedan betraktas. 
  



 
Figur 4: Till vänster visas karaktäristiken för de olika inställningarna. Till höger ser man två reläskydd med standard invers 
karaktäristik men olika tidsintervall. 

 
 
5.2 Impedansmätande skydd 
Underimpedansskydd är ett skydd som används som distansskydd för ledningar och kablar 
för att detektera kortslutningar. Den mäter kvoten mellan spänning och ström, 
 

   𝑍 =	=
>>⃗

&⃗
                  (4)  

 
Skyddet kan anpassas efter ledningens resistans och reaktans. Det kan då bestämma hur 
långt skyddsområde den ska vara ansvarig för. Eftersom strömmen och spänningen har en 
vinkel kan detta skydd också ges en bestämd riktning. När fel uppstår ändras impedansen 
från driftimpedans till felimpedans. Skyddet detekterar skillnaden och bryter.  
Alla reläer som ingår i systemet ser felet upp till zon 3 samtidigt. Zon 1 skyddar 80-85% av 
linjen som ska beskyddas (se figur 5). Zon 2 skyddar minst 120% av den beskyddade linjen 
och maximalt 100% av linjen samt 50% av den kortaste sekundära linjen. Zon 3 tittar på den 
skyddade linjen plus den längsta sekundära linjen ggr 1,2 i fram riktning och 20% av den 
skyddade linjen i bakåt riktning. Zonerna har olika tidsintervall, det betyder att om ett fel 
uppstår i zon 1 för reläskyddet så bryter det direkt. Uppstår det i skyddets zon 2 bryter det 
inte förän tidsintervallet passerats, t.ex. 0,25 sek. Uppstår det i zon 3 har tidsintervallet ökat 



till 0,5 sek. Anledningen till tidsskillnaderna är för att skyddet som befinner sig närmast felet 
ska få en chans att bryta först så en så liten del av nätet förlorar spänning. I de allra flesta fall 
finns det fler reläskydd som skyddar samma linje. Därför är det viktigt att det skydd som 
ligger närmast felet bryter först. Skulle detta skydd mot förmodan inte bryta, så kommer 
nästa relä i systemet fungera som ett backup-skydd och då bryta efter 0,25 sek. 
 
 

 
 

Figur 5: Zon beräkning. 

 
5.3 Differentialskydd 
Differentialskyddet används mest i liten geografisk utsträckning och jobbar med att mäta 
strömmarna före och efter skyddsobjektet, exempelvis en transformator, generator, 
motorer eller samlingsskenor. Skyddet konfigureras så att frånkoppling sker när strömmarna 
skiljer sig från varandra. Det kommer dock alltid finnas en liten differentialström, 
felströmmen beror på mätfel i strömtransformatorn, magnetiseringsförluster i kärnan osv. 
En liten felström måste accepteras. Dessa förutsättningar kan nu i moderna reläskydd 
programmeras in och tas hänsyn till. Differentialskyddet behöver inte samordnas med andra 
skydd enligt selektivplanen eftersom det enbart reagerar på fel inom skyddszonen och 
påverkas inte av externa fel. Skyddszonen sträcker sig inom områden som definieras av 
strömtransformatorerna som illustreras på figur 6 nedan. 



 
Figur 6: Visar en transformator som skyddas av ett differentialskydd. 

5.4 Effektmätande skydd 
Effektmätande skydd kan delas upp i två grupper: Reläer som mäter effektens storlek och 
riktning samt reläer som bara mäter riktning. Riktningen kan bestämmas med hjälp av 
vinklarna på spänning och ström. Den första typen används t.ex. i bakeffektsskydd som 
brukar skydda generatorer. Det är ett skydd som detekterar om effekten går åt fel håll, alltså 
in i generatorn så att den börjar arbeta som en motor istället för att producera effekt och 
skicka ut på nätet. Detta kan förekomma vid kortslutning i nätet.  
 

6 Brytare 
Vid fel i nätet detekterar reläskydden detta och skickar en signal till brytaren att bryta 
kretsen. Det finns många olika varianter av brytare men här kommer en 
mellanspänningsvakuumbrytare att användas. När en kortslutning sker och brytaren skall 
bryta uppstår en så kallad ljusbåge. Vid användning av en vakuumbrytare sker denna 
ljusbåge inuti en vakuumkammare. Eftersom vakuum är ett tomrum finns det ingen materia 
för elektronerna att färdas i och ljusbågen blir isolerad [7].     
 

7 Transienter 
Ordet transient används som samlingsord eller begrepp för alla typer av snabba 
spänningsvariationer. En transient är en kortvarig spänningsspik som är icke-oscillerande 
eller stora kortvariga oscillerande spänningar som snabbt dämpas ut. Transienterna kan vara 
såväl positiva som negativa och stigtiden och falltiden kan variera från mikrosekunder till 
millisekunder [2]. 
 

8 Redundans 
När driftsäkerheten är extra viktig vill man ha ett redundant system. Det innebär att 
systemet har två inkommande matningar, helst två olika nätbolag. Detta för att kunna driva 
verksamheten på den andra matningen om den första får strömavbrott. Det innebär alltså 
att det är två skilda transformatorer, en för varje nät. Näten är dock sammankopplade via 
sektionsbrytare som alltid är öppna. Skulle en transformator gå sönder eller behöva service 
går det att med hjälp av sektionsbrytare enkelt styra om systemet och välja en annan 
transformator men fortsätta med samma matande nät. 



Redundans pratar man även om vid diselgeneratordrift. Det betyder helt enkelt att man har 
minst två generatorer som kan driva verksamheten vid strömbortfall från näten. En 
generator orkar att driva hela verksamheten men en backup är alltid bra att ha. 
 

9 Kortslutning 
 
9.1 Symmetriska komponenter 
Ett system som har en ojämnt fördelad last kallas osymmetriskt. För att lättare kunna räkna 
på detta används en metod som utgår från standarden IEC 60909, symmetriska 
komponenter. Det innebär att man delar upp det osymmetriska nätet i tre symmetriska 
delar (se figur 7). Ett +(plus), - (minus) och 0 (noll)-system alternativt 1-, 2- och 0-system. Det 
är samma system men två olika beteckningar. De symmetriska komponenterna uppkommer 
vid olika fel. 
 
Trefasig kortslutning  Plusföljd  
 
Tvåfasig Kortslutning  Plusföljd 
   Minusföljd 
 
Tvåfas och enfasigt jordfel  Plusföljd 
   Minusföljd 
   Nollföljd 
 
Här framgår det tydligt att kortslutning till jord medför nollföljdsystemet. Om neutralledaren 
är opåverkad av kortslutningen så finns det inte ett noll-system [5]. 
 
För att summera ihop de olika strömmarna i faserna används ekvationerna nedan. 
 

𝐼?4 = 	 𝐼?4@ + 𝐼?4B +	 𝐼?4C  
𝐼?D = 	 𝐼?D@ + 𝑎

D𝐼?DB + 𝑎𝐼?DC  
𝐼?F = 	 𝐼?F@ +	𝑎𝐼?FB +	𝑎

D𝐼?FC  
 
där 𝑎 = 	 𝑒H4DIJ  
 
 

 
Figur 7: Beskriver de tre symmetriska systemen som kan adderas ihop för att få det osymmetriska. 



9.2 Kortslutningsberäkningar 
För att kunna ställa in reläskydden korrekt behövs som tidigare nämnt räkna ut 
kortslutningsströmmarna. Den största, dvs trefaskortslutning för att dimensionera ledningar, 
kablar m.m. Detta för att utrustningen ska kunna hantera en kortslutning utan att behöva 
bytas ut. Reläskydden däremot ska ställas in efter den minsta kortslutningsströmmen, 
tvåfaskortslutning. Detta på grund av att den ska detektera mindre kortslutningar som 
kanske inte är en direkt kortslutning. 
Vid beräkning av den maximala kortslutningsströmmen sätts konstanten c till 1,1. För 
minimal använder man värdet 1,0. 
För en väl jordad transformator är 𝑍I = 	𝑍4 vilket är fallet i detta arbete. 
 
𝑈L= Nominell Spänning 
 
Trefaskortslutning:     (5)	

𝐼"NF =
𝑐 ∗ 𝑈L
√3 ∗ |𝑍4>>>>⃗ |

 

 
Tvåfaskortslutning      (6) 

𝐼"ND =
𝑐 ∗ 𝑈L
|𝑍4 + 𝑍D|

 

 
Enfaskortslutning     (7) 

𝐼"N4 =
√3 ∗ 𝑐 ∗ 𝑈L

|𝑍4 + 𝑍D + 𝑍I|
 

 
Följande impedansberäkningar används för att separat räkna ut plusföjld-, minusföjd- och 
noll-följdssystemen. Alla delar i systemet bidrar till symmetriska komponenter. Därför bör 
detta beräknas i varje del [3].  
 
Dock kommer ett antagande göras: 𝑍4 = 𝑍D. 
Transformatorn är jordad vilket innebär att: 𝑍I = 	𝑍4. 
Det betyder att 𝑍4 = 𝑍D = 𝑍I eller 3𝑍4. 
Det leder till att ekvation (5) = (7). 
 
 
  
För impedansberäkning av bakomliggande nät kan ekvation (8) användas om de inte redan 
är angivna. Där 𝑈S  är spänningsnivån och 𝑆S  är den skenbara effekten. 
 

   𝑍S = 	
=>>⃗ T

C

U⃗T
   (8) 

 
 
 



I datablad för kablar samt kontakt med kabeltillverkare har impedansvärden tagits fram. Den 
anges i resistens (R) och reaktans (X) per kilometer. För total impedans i kabeln används 
formeln (9):   
   𝑍N = 𝐿 ∗ (𝑅 + 𝑗𝑋)  (9) 
 
Där 𝐿 är längden i km. 
 
Vid beräkningar på system med transformatorer och olika spänningsnivåer inblandade 
behöver man bestämma en spänningsnivå som systemet ska refereras till. Då en önskad 
spänningsnivå är bestämd kallar vi den 𝑈4 och den gamla spänningsnivån 𝑈D. För 
impedanserna 𝑍N och 𝑍S	kommer ekvation (10) användas för att referera om dem till den 
nya spänningsnivån. För att indikera att impedansen är omrefererad betecknas denna med 
𝑍′. 
 
   𝑍] = 𝑍 ∗ =B

=C
   (10) 

 
Transformatorns impedans brukar ofta anges i procent, exempelvis värdet för torrisolerad 
transformator 𝑧5 = 6%. Spänningsrelation och effekt är oftast kända. Det betyder att 
ekvation (8) multipliceras med procentfaktorn för att få impedans i ohm. 
 

   𝑍5 = 	 𝑧5 ∗
=BC

Ua
  (11) 

 
 
Då alla impedanser är refererade till samma sida av transformatorn kan man lägga ihop 
dessa enligt ekvation (12) 
 
   𝑍bcb = 	𝑍S′ +	𝑍N′ + 𝑍5 +⋯ (12) 
 
Nu kan ekvation (5), (6) och 7) tillämpas. För att räkna ut den största kortslutningsströmmen 
används som tidigare nämnt ekvation (5) och för den minsta ekvation (6). 
 
Kortslutningseffekt räknas ut med hjälp av ekvation (13). Där 𝑈e är huvudspänning och 𝐼N  är 
kortslutningsström. Beroende på om det är maximal eller minimal kortslutningseffekt 
används då 𝐼′′NF eller 𝐼′′ND. 
 

𝑆N = 	𝑈e ∗ 𝐼N   (13) 
 

För inställning av reläskyddet multipliceras den tvåfasiga kortslutningen med en faktor 0.7 
för att bl.a. kompensera för mätfel. Ströminställningen som reläskyddet ska lösa ut på blir då 
enligt formel (14). 
 

𝐼fghä = 0.7 ∗	 𝐼′′ND  (14) 
 
 
 



9.3 Stötström/Peakström 
Vid ögonblicket en kortslutning sker bildas en stötström 𝐼$ som är mycket högre än den 
kortslutningsström som går efter en stund. För att räkna ut den använder man förhållandet 
mellan resistansen 𝑅N  och reaktansen 𝑋N . Därefter går det att läsa ut ett värde på Y-axeln 
som kallas för kappa 𝒦, se figur 8 nedan. Symbolen 𝜓 motsvarar vinkeln på spänningen vid 
kortslutningstillfället. 
 
                                            

 
Figur 8: Kappa-kurvan 

 
 
För att sedan räkna ut stötströmmen använder man formeln: 
 

𝐼$ = √3*	𝒦 ∗ 𝐼′′NF   (15) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



10 Easypower 
 
I detta examensarbete har Easypower använts som hjälpmedel. Det är ett program som är 
ett Windows-baserat mjukvaruverktyg med en intelligent design för att analysera och 
övervaka elkraftsystem. Easypower levererar momentana, korrekta resultat för att hjälpa till 
att göra mer intelligenta beslut. Programmet räknar ut kortslutningsströmmar som tas upp i 
avsnittet 10.1 med hjälp av dessa kan man göra en selektivplan som beskrevs i avsnitt 4.3. En 
demoversion har använts så vissa funktioner är avstängda samt att de redovisade bilderna i 
arbetet kan ha en bakomliggande text av democopy.  
 
10.1 Kortslutningsberäkningar 
Kortslutningsberäkningarna som görs i programmet är grundade på standarden IEC 60909 
och kan enbart utföras på samlingsskenorna i systemet (de tjocka sträcken i kretschemat). 
Det går alltså inte att välja en specifik plats i systemet att titta på utan en avgränsning har 
gjorts där. 
Den kan rita upp elkraftkretsar och utifrån det beräkna kortslutningsströmmar enligt 
ekvationer som tas upp i avsnitt 9.2. Kortslutningsberäkningarna kan göras på en eller flera 
ställen och samtidigt i systemet, dock bara vid samlingsskenorna. Samlingsskenorna kan man 
tänka sig är en samlingspunkt dit inkommande och utgående kablar går. Eftersom det är en 
punkt som fördelar ut ström till många platser är det viktigt att skydda dessa mot fel. 
Kortslutningsberäkningarna redovisas direkt i kretsen till höger om samlingsskenorna (de 
ljusblå linjerna) i kA (se figur 14) alternativt i en tabell (se tabell 19 samt 21). 
 
10.2 Kabelberäkning 
Easypower följer standarden IEC 60228 för att beräkna kabeldimension samt uppvärmning 
av kabeln, de tar hänsyn till förläggningssätt, omgivningstemperatur och impedanser för att 
nämna några faktorer. Detta för att se om kabeln klarar en kortslutningsström. 
 
10.3 Symboler 
 
Alla program har sina egna symboler men de påminner ofta om varandra, dock finns det 
några som skiljer sig avsevärt. Ett exempel på skillnaderna ritningsprogrammen är hos 
jättarna Vattenfall och Ellevio. En tydlig skillnad är deras brytar-symboler, där Vattenfall har 
ett kryss och Ellevio har en kvadrat. Detta kan såklart vara förvirrande så det gäller att tänka 
efter vem det är som äger stationen man arbetar i. Varför det finns skillnader och det inte är 
en standard genom alla är en fråga som inte kommer besvaras i denna rapport. För att göra 
det lite mer krångligt introduceras en ytterligare brytarsymbol (se nedan). Detta på grund av 
den enkla anledningen att Easypower arbetar med den typen av symbol och det går inte att 
komma undan dessa olikheter. En beskrivning av resterande symboler som används i 
systemet görs här nedan också. 
 
 
 
 
 
 



Bakomliggande nät        

Transformator                          
 

Generator        
 

Brytare        
 

Mättransformator (Plus-följd)    

Mättransformator (Noll-följd)    

Reläskydd      
 
Samlingskena   

Last       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



11 Anläggningen 
 
11.1 Allmänt 
 
 
Detta är ett fiktivt nät för att beskriva hur nätet till flygplatser och sjukhus är uppbyggt i 
stort. Det är ett redundant nät med två inkommande 10kV-matningar och två 
dieselgeneratorer. I figuren nedan beskrivs ett normaldriftläge då ett matande nät används 
och det andra nätet är frånkopplat, dieselgeneratorerna är också frånkopplade. Näten 
innehåller två identiska transformatorer, en på vardera nät. De transformerar ned 
spänningen från 10kV till 0,4kV och matar i sin tur en 0,4kV samlingsskena. Ut från 
samlingsskenan matas sjukhusets eller flygplatsens alla funktioner. Här har en avgränsning 
gjorts och endast en last på 11kVA har använts. Den grönmarkerade sektionsbrytaren i 
figuren nedan kan stängas och då mata den andra transformatorn i ett läge då den primära 
transformatorn behöver underhåll.  
Högst upp i figur 9 ser man det bakomliggande nätet, dvs inkommande elnät från Vattenfall 
som i vanliga fall försörjer flygplatsen/sjukhuset med ström. 
Lite längre ner ser man brytaren och reläskyddssymbolen. Där reläskyddet mäter strömmar 
som passerar. Indikerar reläskyddet en ovanligt stor ström skickar skyddet en signal till 
brytaren att bryta. Samma process sker lite längre ned i systemet. Detta för att skydda dyra 
och känsliga komponenter som till exempel transformatorn som kommer ytterligare lite 
längre ned i systemet. 
På nedsidan transformatorn är en brytare placerad för att på samma sätt skydda 
transformatorn från kortslutningsströmmar på undersidan. 
Över transformatorn skall en så kallad differentialmätning ske, vissa restriktioner i 
programmet tillät inte detta, mer om det i Diskussionen. Funktionen av differential skyddet 
har redovisats i avsnitt 5.3 och är i verkligheten en extremt viktig funktion. 
Längre ner i systemet är en lastbrytare som är bra för att sektionera upp systemet om man 
skulle haft flera olika laster. I ett fall med många olika laster kan en lastbrytare bryta en 
felaktig sektion (t.ex. en kortslutning) medans det övriga systemet inte märker av det och 
fortsätter mata ut ström som vanligt.  
På grund av tidsbrist i detta projekt har det gjorts en begränsning till en last samt att det inte 
gås in så djupt på brytare och dess funktioner.   
 



 
 
 
 
 

 
 
11.2 Komponenter 
 
11.2.1 Linjeskydd 
På högspänningssidan är ett ABB REF630 reläskydd valt. Där F i REF står för Feeder, alltså 
matande. Det är en linje som matar transformatorn med ström. Anledningen till att ABB har 
olika namn på skydden är för att det lätt ska gå att välja ett lämpligt skydd för uppgiften. I 
detta fall behövs ett REF skydd som ska bevaka en matande ledning har förinställda 
funktioner, som till exempel impedansmätning som avsnitt 6.2 tar upp, det används ofta vid 
matande nät [8]. 
 
11.2.2 Transformatorskydd 
Här har ett ABB RET650 reläskydd valts på högspänningssidan. Där T i RET står för 
Transformer dvs transformator. Det är ett skydd som har många olika funktioner, bl.a. 
differentialmätning som genomgåtts i tidigare avsnitt och som ofta används vid just 
transformatorskydd, jordfelsströmmar i nollpunkten i transformatorn och överströmsskydd. 
Just här har tyvärr Easypower lite brister, det går inte att få till differential- och 
nollpunktsmätning med det valda skyddet även då det är fullt kapabelt till detta i 
verkligheten. 

Figur 9: Överblick av systemet, den ifyllda sektionen är normaldriftläge. De gråskuggade delarna är bortkopplade och finns där 
för backup. 



På lågspänningssidan har en ABB Tmax valts. Det är en kombination av reläskydd och brytare 
i ett. I vanliga fall skulle denna brytare vara sammankopplad med reläskyddet RET650 för 
differentialfunktionen [9]. Men för att kunna göra en selektivplan valdes alltså ett separat 
skydd. 
 
11.2.3 Generatorskydd 
Vid val av generatorskydd kan tex ett REG650 reläskydd användas. Där G i REG står för 
Generator. Det är ett speciellt utformat skydd för just generatorer som skyddar mot bl.a. 
bakeffekt samt har en rad valbara inställningar som differentialskydd och överströmsskydd 
m.m. [10]. Dock har ett ABB EMAX 2 använts vid simulering av systemet då REG650 inte 
fanns med i Easypowers bibliotek. Det är en smart lågspänningsbrytare som har ett 
integrerat reläskydd och laststyrning. Där reläskyddet mäter energin som går ut och 
laststyrningen minskar effekttopparna [11]. 
 
11.2.4 Lastskydd 
Här kan återigen ett matarskydd användas. Ett REF630 väljs här det har de viktigaste 
funktionerna som överströmsskydd och jordfelsskydd [8]. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



12 Resultat 
 
12.1 Kortslutningar 
 
Kortslutningsvärden som följer i bilagor kommer från ekvationerna i avsnitt 10 
Kortslutningar, tabell 3 till och med tabell 42 är alla angivna i form av trefaskortslutning och 
tvåfaskortslutning. I tabellerna syns det tydligt att kortslutningsströmmarna blir mindre och 
mindre ju längre ned i systemet man kommer. Där tabell 3 och 4 är högst upp i nätet där 
spänningsnivån är högst och impedansnivån är lägst, tabell 9 och 10 är längst ut i nätet där 
spänningsnivån är lägst och impedansnivån är som högst. För att göra en snabb kontroll kan 
man använda sig av en faktor 0.87 multiplicerat med trefasiga kortslutningen för att få ut 
den tvåfasiga kortslutningen. Görs detta på tabell 3 - 10 syns det att det stämmer överens 
med de tvåfasiga kortslutningsvärden som programmet räknat ut och som presenteras i 
tabellerna 11 - 17. 
Därefter multipliceras den tvåfasiga kortslutningen med en faktor 0.7 för att få ett värde 
reläskyddet ska ställas in efter. Se selektivplan till de olika driftlägena, figur 11, 13 och 15. 
 
12.2 Selektivplan 
 
12.2.1 Normaldrift  
Kurvan längst till vänster i figur 11 (Ifylld rosa) beskriver brytaren längst ner i systemet (dvs 
närmast lasten) med en extreminverskaraktär, den skyddar lasten samt kabeln till lasten. Det 
är designat så den kan bryta när strömmarna är av storleksordningen som befinner sig inom 
det rosa området. Inställning av detta skydd sker alltså enligt beskrivningen ovan. Det 
symetriksa kortslutningsvärdet i tabell 10: 1321,4A multipliceras med faktorn 0.87. Det 
resulterar i 1149A som stämmer bra överens med den tvåfasiga symmetriska 
kortslutningsströmmen som presenteras i tabell 17. Därefter multipliceras värdet med 0,7 
för att ställa in reläskyddet efter. Inställningsvärdet landar på 804A vilket skyddet är inställt 
på (se x-axel figur 11). Samma procedur har upprepats för alla skydd. Den bryter med god 
marginal innan kabeln (C-2, rosa linje) går sönder. Den rosa linjen visar hur mycket ström (x-
axeln) som kabeln klarar av under en viss tid (y-axeln). Karakteristiken på kabeln kommer 
från de värden som matas in i Easypower bl.a. area, kabeltyp och förläggningsätt. Nästa 
kurva som är den ifyllda ljusblåa beskriver karaktäristiken för brytaren på lågspänningssidan 
av transformatorn. Viktigt att poängtera är att den inte bryter för startströmmen (mörkblå 
prick) som skapas vid driftsättning av transformatorn. Men bryter innan 
kortslutningsströmmarna blivit av storleksordning som är skadliga för transformatorn 
(mörkblå linje). Den gröna linjen som beskriver reläskyddet på högspänningssidan av 
transformatorn är inställt som extremt inverterad och kommer att bryta efter 
lågspänningssidan men innan strömmarna blir skadliga för transformatorn. Beroende på vart 
felet är och vilken storleksordning det har så ställs i regel skydden in så att brytaren under 
transformatorn bryter först. Detta för att kunna sektionera bort felet och fortsätta mata ut 
till de friska sektionerna. I detta arbete finns dock bara en sektion (en last). Den röda kurvan 
representerar reläskyddet högst upp i systemet med extrem inversinställning och är till för 
att skydda kabeln (C-1, ljusblå linje) som matar hela systemet. 
 



12.2.2 Generatordrift 
Vid generatordrift tittar vi på en mindre del av systemet. Här representerar den rosa ifyllda 
kurvan återigen den brytare som är längst ned i systemet (se figur 14), den skyddar last och 
kabel (C-2, ljusblå linje) som tidigare. Den mörkblåa representerar karaktäristiken av en 
standard inverterad kurva som tillhör generatornbrytaren vars syfte är att bryta innan 
skadliga strömmar uppstår för generatorn. Inställningarna har gjorts på samma sätt som i 
normaldriftsfallet men med värden från avsnitt 15.2 tabell 19 – 26. 
 
12.2.3 Parallell drift 
Parallelldrift förekommer främst vid infasning av nätet efter ett strömavbrott. Alltså genom 
att byta driftläge från generatordrift till nätdrift. Då vi har två matande nät blir dock 
effekterna dubbelt så stora, så detta kan orsaka ett kritiskt läge. Det betyder att BUS 3 
kommer få en högre kortslutningsström än i de andra driftfallen. Det positiva med höga 
kortslutningsströmmar är att det blir tydligt för reläskyddet att det är en kortslutning och 
skickar signal till brytaren att bryta. Skyddsställningarna är lika som i de två tidigare 
driftfallen på grund av att övergången sker under så kort tid (se figur 15).  
 
12.3 Lathund 
 
Av ABB:s skydd rekommenderas dessa skydd vid de olika användningsområdena (se tabell) 
 
Tabell 2: ABB alternativ 

  Modeller 
Applikation Typ 500 670 650 630 620 615 611 605 
Matningsskydd REF       x x x x x 
Transformatorskydd RET   x x x x x     
Linje distansskydd REL   x x           
Linje differentialskydd RED   x x     x     
Motorskydd REM       x x x x x 
Generatorskydd REG   x x x   x     
Samlingsskena-skydd REB x x x       x   

 
 
Förklaring 
 
Nummerkombinationen for modellerna är helt enkelt hur avancerat skyddet är och 
hur många inställningsmöjligheter det har. Modellen 670 är det mest avancerade i 
denna ”familj”. Det är såklart det dyraste alternativet också. Därför är det viktigt att 
säkerställa vilka funktioner som behövs och vilka som är onödiga. Man kanske då kan 
gå ned i modellnummer och samtidigt i kostnad. ABB programmerar då in skyddet till 
sitt specifika syfte och levererar det sedan. De sista inställningarna måste göras på 
plats. 
 

• Matningsskydd REF är en typ som passar bra för matande delar i nätet. I detta arbete 
används REF630 men det skulle gå att gå ned till 615 som också är ett populärt skydd. 



 
• Transformatorskydd RET har lite högre modellnummer och det beror på att det 

behövs lite fler funktioner för att skydda transformatorn ordentligt, t.ex. 
differentialskydd och jordpunktsfunktion. 
 

• Linje distansskydd REL är också ett lämpligt alternativ i detta jobb men den matande 
ledningen är såpass kort så det valdes bort efter diskussion med ABB. Det passar 
bättre till längre kabellängder i kilometerlängder.  
 

• Linje differentialskydd RED är ett linjeskydd som mäter differentialen mellan två 
punkter på en matande linje. 
 

• Motorskydd REM är utformat för att skydda motorer. I detta arbete tas det dock inte 
upp några motorer men i verkligheten finns det många i systemen. 
 

• Generatorskydd REG är utformat för att skydda en generator. 
 

• Samlingskena-skydd REB är ett skydd som fokuserar på kortslutningar i 
samlingsskenan  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



13 Diskussion/Slutsats 
 
13.1 Felkällor 
Det bakomliggande nätets kortslutningsvärden kommer från Jönköpings sjukhus. Värdena är 
använda för att få en verklighetsuppfattning men det orsakar samtidigt lite felaktigheter i 
vidare beräkningar då den verkliga spänningsnivån är 11,5kV och den fiktiva är vald till 10kV. 
 
Easypower är programmet som använts. Endast en demoversion av programmet fanns 
tillgänglig. Det innebär 30 dagars prövoperiod men utan möjlighet att spara arbetet som är 
gjort till nästa dag. Det gick mycket extra tid till att rita upp systemet varje dag samt att 
resultatet kanske kunde ha finjusterats lite bättre om tiden hade funnits. 
Reläskyddsinställningar har gjorts utifrån bästa förmåga under tidsperioden som givits. En 
förbättring hade varit att få en markantare skillnad mellan de olika skydden i selektivplanen. 
Vissa överlappar varandra och detta ska helst undvikas för att få en tydlig gräns mellan 
reläskyddens arbetsområde.  
Kortslutningsberäkningarna är begränsade till samlingsskenorna och detta medför en 
begränsning av valmöjligheter för position av kortslutning. 
En annan nackdel är att många inställningsmöjligheter inte är inlagda i programmet. 
Exempelvis som för transformatorskydd där ett ABB RET650 är valt men inte kan hantera 
differential- samt jordpunkts-funktionen (mäter strömmen i jordledaren).  
Det går inte heller att välja specifika strömtransformatorer, enbart relation mellan primär- 
och sekundärlindning. Spänningstransformatorer finns inte inlagt i programmet 
överhuvudtaget. 
 
Jag pratar om ett mellansteg i reläskyddsinställningarna men detta hanns tyvärr inte med då 
det tog för lång tid att lära sig programmets uppbyggnad. 
 
Jag gjorde en kompromiss mellan vilka skydd som fungerade i programmet och vilka skydd 
som tas med i den resulterande lathunden (Avsnitt 12.3). Skydden som används i 
programmet är valda framförallt för att få en selektivplan men är fortfarande ett bra 
alternativ. Skydden som är med i lathunden är en rekommendation efter egna åsikter samt 
överläggande med leverantör.  
 
En vidareutveckling av detta arbetet skulle kunna vara att jämföra fler skydd, titta på olika 
tillverkare och se hur de löser problemen. Att ha ett program som det går att spara sitt 
arbete i är en stor fördel då uppstartsfasen minimeras varje dag. Oftast är programmen dyra 
så det är en diskussion man får ta med universitetet och handledaren. 
 
13.2 Slutsats 
 
I detta arbete har ABB skydd undersökts. På grund av tidsbrist har en jämförelse mellan 
fabrikat bortprioriterats. Skydden som är valda kan läsas om i avsnitt 11.2. Det är olika skydd 
från ABB:s sortiment som är anpassade för olika uppgifter i nätet. För att få en snabb 
överblick över vilka skydd som är lämpliga vart i systemen är lathunden i avsnitt 12.3 
överskådlig med tillhörande beskrivning. 
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15 Bilagor 
 
 
15.1 Normaldrift 
 

 
Figur 10: Överblick av normalt driftförhållande för systemet (ett matande nät). 

 
15.1.1 Kortslutningsvärden trefas. 
 
Tabell 3: Kortslutningsströmmar på BUS 1. 

 
 
Tabell 4: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 1, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, UTIL-1 
är bakomliggande nät. 

 
 
 



 
Tabell 5: Kortslutningsströmmar på BUS 2. 

 
 
Tabell 6: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 2, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, TX-1 är 
transformatorn. 

 
 
Tabell 7: Kortslutningsströmmar på BUS 3. 

 
 
Tabell 8: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 3, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4, TX-1 är 
transformatorn. 

 
 
Tabell 9: Kortslutningsströmmar på BUS 4. 

 
 
Tabell 10: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 4, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4. 

 
 
 
 
 
 



15.1.2 Kortslutningsvärden tvåfas 
 
 
Tabell 11: Tvåfasiga kortslutningsströmmar på BUS 1. 

 
 
Tabell 12: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 1, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, UTIL-
1 är bakomliggande nät. 

 
 
 
Tabell 13: Tvåfasiga kortslutningsströmmar på BUS 2. 

 
 
Tabell 14: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 2, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, TX-1 
är transformatorn. 

 
 
 
Tabell 15: Tvåfasiga kortslutningsströmmar på BUS 3. 

 
 
Tabell 16: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 3, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4, TX-1 
är transformatorn. 

 
 



 
Tabell 17: Tvåfasiga kortslutningsströmmar på BUS 4. 

 
 
Tabell 18: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 4, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4. 

 
 
 
 

 

Figur 11: Till vänster, en systembeskrivning. Till höger, selektivplan för normaldrift. X-axel ström, Y-axel tid. 

 



 
15.2 Generatordrift 
 

 
Figur 12: Överblick Generatordriftförhållande för systemet. 

 
15.2.1 Kortslutningsvärden trefas 
 
Tabell 19: Kortslutningsströmmar på BUS 3. 

 
 
Tabell 20: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 3, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4, GEN-
1_A är generatorn i drift. 

 



 

Tabell 21: Kortslutningsströmmar på BUS 4. 

 
 
Tabell 22: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 4, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4. 

 
 
 
15.2.2 Kortslutningsvärden tvåfas 
 
Tabell 23: Kortslutningsströmmar på BUS 3. 

 
 
Tabell 24: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 3, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4, GEN-1 
är generatorn.  

 
 
Tabell 25: Kortslutningsströmmar på BUS 4. 

 
 
Tabell 26: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 4, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4. 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 13: Till vänster, en systembeskrivning. Till höger, selektivplan för generatordrift. 



15.3 Parallelldrift 
 

 
Figur 14: Överblick parallelltdriftförhållande för systemet. 

 
15.3.1 Kortslutningsvärden trefas 
 
Tabell 27: Kortslutningsströmmar på BUS 1. 

 
 
Tabell 28: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 1, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, UTIL-
1 är bakomliggande nät. 

 
 
 



Tabell 29: Kortslutningsströmmar på BUS 2. 

 
 
Tabell 30: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 2, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, TX-1 
är transformatorn. 

 
 
Tabell 31: Kortslutningsströmmar på BUS 3. 

 
 
Tabell 32: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 3, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4, GEN-
1_A är generatorn, TX-1 är transformatorn. 

 
 
Tabell 33: Kortslutningsströmmar på BUS 4. 

 
  
Tabell 34: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 4, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4. 

 
 
 
 
 
 
 
 



 
15.3.2 Kortslutningsvärden tvåfas 
 
Tabell 35: Kortslutningsströmmar på BUS 1 

 
 
Tabell 36: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 1, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, UTIL-
1 är bakomliggande nät. 

 
 
 
Tabell 37: Kortslutningsströmmar på BUS 2. 

 
 
Tabell 38: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 2, C-1 är en kabel mellan BUS 1 och BUS 2, TX-1 
är transformatorn. 

 
 
Tabell 39: Kortslutningsströmmar på BUS 3. 

 
 
Tabell 40: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 3, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4, GEN-1 
är generatorn, TX-1 är transformatorn. 

 
 



Tabell 41: Kortslutningsströmmar på BUS 4. 

 
 
 
Tabell 42: Delar av nätet som bidrar till storleken av kortslutningen på BUS 4, C-2 är en kabel mellan BUS 3 och BUS 4. 

 
 
 
 
 

 
 
 

Figur 16: Till vänster, en systembeskrivning. Till höger, selektivplan för parallelldrift Figur 15: Till vänster, en systembeskrivning. Till höger, selektivplan för parallell-drift. 


