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Sammanfattning 

Examensuppgiften är utförd på uppdrag av avdelning Systemkonstruktion El på 
Forsmarks Kraftgrupp AB. 

Denna rapport behandlar uppgiften att göra en inventering för dimensionering av 
dvärgbrytare. Målet med examensarbetet är att utforma en lathund så att val av 
kabel och i vissa fall även dvärgbrytrare kan utföras av konstruktören i samband 
med elkonstruktion. Detta innebär att redovisa en beräkningsmetodik för dimens-
ionering av dvärgbrytare i olika användningsområden. Dvärgbrytare i både växel-
spännings- och likspänningssystem berörs.  

Referens för Forsmark, rapporten behandlar delsystem 519. 

Problematiken ligger bl.a. i att avgränsa arbetet då varje reaktor på Forsmark be-
står av ca 4000 dvärgbrytare av olika karakteristik och användningsområde. Stor 
vikt ligger också vid parametrar som specificeras i gällande SS-EN standarder med 
avseende på belastningsförmåga.  

Examensarbetet började med en förstudie om vilka för- och nackdelar dvärgbrytare 
i olika applikationer har, vilka regler som styr dimensionering och hur dimension-
eringen utförs idag etc. Därefter utfördes en analys utifrån formler och beräkningar 
som finns presenterad i svensk standard så som SS 424 14 03, vilket resulterade i 
en lathund. 

Nyckelord 
Forsmark, kärnkraftverk, dvärgbrytare, dimensionering, likspänning, växelspän-
ning.  

  



 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

Abstract 

This thesis is performed on behalf of the department of Systemkonstruktion El at 
Forsmarks Kraftgrupp AB. 

This report deals with the task of making an inventory for miniature circuit break-
ers (MCB). The aim of the graduation work is to design a quick reference so that the 
choice of cable and in some cases even MCB’s can be performed by the designer in 
connection with electrical design. This involves reporting a calculation method for 
selecting MCB’s in different applications. MCB’s in both AC voltage and DC voltage 
systems are affected. 

As reference for Forsmark, this report deals with the system 519. 

The problem lies in in delimiting the work since every reactor at Forsmark consists 
of approximately 4000 MCB’s of different characteristics and applications. A very 
huge importance is also given to parameters specified in SS-EN standards for load 
capacity. 

The thesis began with a pilot study of the pros and cons of MBC’s in different appli-
cations, which rules control the dimensioning and how the design is carried out 
today, etc. An analysis was performed based on formulas and calculations present-
ed in Swedish Standard such as SS 424 14 03, resulted in a quick reference. 

Keywords 
Forsmark, nuclear power plant, Miniature circuit breakers (MCB), dimensioning, 
DC voltage, AC voltage.  

  



 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

Lista över förkortningar 

B0 Temperaturkoefficient för ledarmaterial.  
c Spänningsfaktor.  
Ibn Märkström från specifikt batteri.  
Ik Kortslutningsström. 
l Ledningslängd. 
Ln Nominell kabellängd.  
Lmax Maximal kabellängd.  
p Kvot mellan genomsläppt I2t och ledningens korttidsströmstålighet. 
q Resistansökningsfaktor.  
qIL Resistansökningsfaktor för isolerad ledare.  
qKL Resistansökningsfaktor i koncentrisk ledare.  
rf Resistansen i fasledaren per längdenhet.  
rg Resistansen i koncentrisk ledare per längdenhet.  
ST Transformatorns märkeffekt.  
tk  Tiden då kortslutning inträffar.  
uk Kortslutningsspänning i procent.  
Ubn Spänning från batteri vid urladdningstid.  
Ub2 Transformatorns sekundärspänning.   
v Faktor som används vid beräkning av resistansökningsfaktorn. 
xf Reaktansen i fasledaren per längdenhet.  
xg Reaktansen i koncentrisk ledare per längdenhet.  
ZB Impedansen i batteriet.  
ZDB Impedansen i dvärgbrytaren.  
Zför Impedansen i kretsen innan kortslutningsskyddet (förimpedansen). 
ZK Impedansen i kabeln.  
ZMAX Maximal tillåtna impedansen i kretsen.  

ZT Impedansen i transformatorn.  
Ztotför Totala förimpedasen i kretsen.  
θi Temperatur i ledaren när kortslutningen inträffar.  
θf Högsta nominella sluttemperatur i ledaren.  
ΔU Spänningsfall. 

 

 

  



 
 
 
 

  



 
 

 
 
 

Förord 

Detta examensarbete är en del i högskoleingenjörsutbildning i elektroteknik på 
KTH, Flemingsberg.  

Förkunskaper i elkraftteknik, svensk standarder och elschemaläsning underlättar 
förståelsen för bifogade tekniska uttryck, formler och ritningar. 

Då rapporten behandlar delar i Forsmarks kärnkraftverk så har hänsyn till säkerhet 
och sekretess tagits för dess delsystem så att i denna rapport finns ett referens 
nummer för spårbarhet och hänvisning, samt en enklare beskrivning för läsförstå-
else. För de med full behörighet till Forsmarks dokumentation kan spårbarheten 
ske via detta referensnummer. Rapporten behandlar system 519 (Strömfördelning 
till kontrollutrustning, dvärgbrytare).  

Jag vill rikta ett stort tack till både Björn Sunnerholm och John Sjöblom som har 
gett mig möjligheten att få utföra examensarbetet. Sist men inte minst min handle-
dare på KTH Anna Josefsson för konstruktiv kritik gällande examensarbetes upp-
lägg. 

 

 

 

Ivar Mossberg 

Stockholm 2017 
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1  |  INLEDNING 

1 INLEDNING 

1.1 Problemformulering 
Befintliga dvärgbrytare i Forsmark är av utgången modell och behöver ersättas av 
nya. För detta ändamål skall en anvisning med tillhörande lathund tas fram för att 
underlätta dimensionering och val av dvärgbrytare för en eller flera applikationer 
inom Forsmark 1 och Forsmark 2. Arbetet skall beskriva nuvarande användnings-
områden och konfigurationer där dvärgbrytare finns installerade på Forsmark. 
Dvärgbrytare i både växelspänningssystem och likspänningssystem berörs. För 
inventering av nuvarande användningsområden används i första hand anläggning-
ens dokumentation men även besök i anläggningen kan förekomma för verifiering 
av dokumentation samt förståelse för installationsprinciperna. Målet är att presen-
tera en beräkningsmetodik för val av dvärgbrytare i olika användningsområden 
enligt de parametrar som specificeras i gällande SS-EN normer med avseende på 
belastningsförmåga och selektivitet. Arbetet begränsas till att omfatta anläggning-
arna Forsmark 1 och Forsmark 2 vilka är utförda utifrån samma konstruktions-
principer.  
 
Följande bör vara belyst i arbetet:  

 Hur är dimensionering av installerade dvärgbrytare utförd? 

 Hur utförs dimensionering idag? 

 Vilka interna regler styr dimensionering och val av dvärgbrytare?  

 Vad säger elsäkerhetsföreskrifterna om dvärgbrytare? 

 Vilka normer/handböcker finns idag samt hur skiljer sig dessa från hur dvärg-
brytare används och är dimensionerade på Forsmark?  

 Utmärkande för- och nackdelar med de nya dvärgbrytarna i olika applikation-
er?  

 Jämförelse av karakteristik för befintliga och nya dvärgbrytare. 

 Hur påverkas spänningsfall vid byte av befintliga dvärgbrytare till nya dvärg-
brytare? 

 

1.2 Målsättning 
Anvisning eller lathund för dimensionering och val av dvärgbrytare skall omfatta 
minst ett av de användningsområden som framkommer ur inventeringen. Denna 
ska vara utformad så att val av kabel och i vissa fall även dvärgbrytare kan utföras 
av detaljkonstruktör i samband med detaljkonstruktion. Utformningen av lathund 
skall vara tydlig för användaren. Underliggande beräkningar som användaren inte 
behöver för att bestämma kabel utifrån en vald dvärgbrytare skall hållas åtskild 
från lathunden men vara tydligt redovisade i anvisningen eller i tillhörande separat 
beräkningsredovisning. Lathunden kan beroende på användningsområde vara ut-
förd i tabellform/graf eller som utförligt beräkningsverktyg. Förslag till första-
handsval av dvärgbrytare med syfte att hålla nere antalet förrådshållna typer och 
varianter, vilket även medför bättre ekonomi samt förutsättningar för framtida ut-
byte och produkter.  
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1.3 Avgränsningar 
Då både Forsmark 1 & 2 består av över 100 olika system så avgränsas examensar-
betet till endast system 519 (Strömfördelning till kontrollutrustning) som i sin tur 
består av 45 st. dvärgbrytarskåp i både utrymme A och B. Varje dvärgbrytarskåp 
innehåller 36 st. dvärgbrytare, detta leder till att undersöka några enstaka dvärg-
brytare från olika skåp med olika utlösningskarakteristik och användningsområde.
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2 FORSMARKS BAKGRUND OCH SYSTEMBESKRIVNING 

Forsmarks kärnkraftverk som ägs av Vattenfall AB står idag för 1/6 av Sveriges el-
produktion. Forsmark består av tre reaktorer, Forsmark 1 (F1), Forsmark 2 (F2) 
och Forsmark 3 (F3) som tillsammans producerar ca 75 GWh dagligen. F1 och F2 
är utförda utifrån samma konstruktionsprinciper. Dessa är planerade att vara i 
drift minst 30 år framåt och det krävs underhåll fram till dess avveckling. I och 
med att befintliga dvärgbrytare som är konstruerade 1969, är installerade vid bygg-
nationen av kärnkraftverken 1971-85 och är av utgången modell som behöver ersät-
tas av nya. I dagsläget gäller modernare teknik och det medför ändrade regler, före-
skrifter och karaktär för dvärgbrytare i kärnkraftverket. Detta innebär även att in-
ventera pågående forskning, produktutveckling och den inverkan som dvärgbrytare 
medför för framtida utbyte. [1] 

 

 

2.1 System 519 
Systemet fördelar spänningar från ställverk till olika objekt tillhörande reaktor-, 
turbin- och avfallsanläggningen via dvärgbrytarfördelningar placerade i skåp. 
Dessa dvärgbrytarskåp matar flera olika objekt. För varje skåp matas dvärgbrytar-
fördelningen från olika skenor på grund av separation avseende på sub- och spän-
ningsnivå. Systemet är viktigt ur djupförsvarssynpunkt, då systemet vid fel inom 
elkraftsystemen: [2]  

- Ska begränsa störningar i anläggningen som kan påverka anläggningens sä-
kerhetsfunktioner. 

- Ska undvika obefogad bortkoppling av system som har säkerhetsuppgifter. 

Figur 2.1: Reaktor Forsmark 1 & 2. [1]  
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2.1.1 Driftuppgifter 
Dvärgbrytarna i system 519 har till uppgift att vid kortslutning eller överström 
bryta matningen från de anslutande systemen, detta för att skydda samtliga objekt 
och kablar som är kopplade efter dvärgbrytarna. [2]  

Systemet ger även information till operatör antingen via system 505 eller 517 ifall 
någon dvärgbrytare har utlösts utifrån reaktorsäkerhetssynpunkt. Som vägledning 
vid felsökning, ger systemet 519 samlingslarm för lokalisering av jordfel på skåp-
nivå, se figur 2.1.1.1. För dvärgbrytarna gäller separat larmindikering på brytarnivå, 
det betyder för system 519 med sina 45 skåp i A- respektive B-utrymmet, med upp 
till 36 dvärgbrytare per skåp, så rör det sig om 3240 kontrollsignaler från dvärgbry-
tarna. Både Forsmark 1 och 2 har en konstruktion bestående vardera av cirka 4000 
dvärgbrytare, system 519 täcker en större del av de dvärgbrytare som används i sy-
stemen. [2] 

 

 

2.1.2 Anslutande system 
Spänningsmatningssystemen i 519 är förenklade till ordinariematning, drift, kon-
troll och säkerhet, bestående av växel- och likströmmatningar samt redundans till 
dessa, vilket ger att system matas från nio spänningsmatningssystem. I denna rap-
port har tre spänningsmatningar och dess dvärgbrytare undersökts. [2]  

Figur 2.1.1.1: Signalering från dvärgbrytarskåpen vid eventuella jordfel. [2] 
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Dvärgbrytarna i system 519 matas från följande system: [2] 

 System 1 – Växelspänningsnät 230 V, med strömbegränsning upp till 3,5 A. 
 System 2 – Likspänningsnät 110 V, med strömbegränsning upp till 3,5 A. 
 System 3 – Likspänningsnät 110 V, med strömbegränsning upp till 6 A. 
 System 4 – Likspänningsnät 24 V och 48 V, med strömbegränsning upp till 

3,5 A. 

2.1.3 Dvärgbrytarskåp, allmänt 
Dvärgbrytarna är normalt monterade i skåp av typ VSG från leverantören ASEA. 
Ett skåp rymmer sex horisontella rader med sex dvärgbrytare i vardera, d.v.s. total 
36 st./skåp. Under varje dvärgbrytare finns dels ett uttagsdon, avsett för jordfels-
sökning och dels en vippströmställare vilken kan kvittera bort signalen för utlöst 
dvärgbrytare. [2] 

2.1.4 Dvärgbrytare 
Dvärgbrytarna tjänar dels som brytställe i spänningsförsörjningen av en krets och 
dels som överströmsskydd. Utlöst dvärgbrytare blockerar inte signalgivning från 
några andra dvärgbrytare under förutsättningar att larmfunktionen avställts med 
strömställaren. [2] 

2.1.5 SUB fördelning 
Spänningsfördelningen är uppdelat i olika subsystem, alla med samma uppbygg-
nad. Med sub menas en strömfördelningsdel och den grupp av strömförande kom-
ponenter, som matas från denna. Varje sub är elektriskt och fysiskt separerad från 
övriga subar. Idag finns det fyra subar som betecknas med A, B, C och D. Dessa 
subar är i sin tur uppdelade i olika utrymme som tillhör A-utrymme och B-
utrymme. I A-utrymme finns A och C sub medans i B-utrymme finns B och D sub. 
[2] 
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3 BAKGRUND TILL TIDIGARE ARBETEN 

De typer av installationer som utfördes vid montage av dvärgbrytare i samband 
med byggnationen av kärnkraftverken, är densamma som utförs även i andra typer 
av industrier. Som till exempel massa- och pappersindustrin. Likaså gäller för de 
regler som styr installation av dvärgbrytare. [3] 

Användningen av dvärgbrytare har ökat kraftigt i olika industrier, dessutom bland-
ning av proppsäkringar och dvärgbrytare som är vanlig förekommande. Dessa är de 
anledningar till att det finns handböcker och standarder vid användning, dimens-
ionering och skötsel av dvärgbrytare. Syftet med dessa anvisningar är att underlätta 
valet av dvärgbrytare och så att man får en så säker anläggning så möjligt. Denna 
anvisning skulle även underlätta valet av dvärgbrytare i andra industrier, det enda 
som skiljer ett kärnkraftverk med andra industrier är de regler och kraven som 
ställs från organisationer och lagstiftningar gällande säkerheten. [3] 

Utlösningsvillkoret ska uppfyllas i alla typer av anläggningar. Detta innebär att alla 
kortslutningsströmmar som kan förekomma så ska dvärgbrytarna lösas ut inom 
fem sekunder. I vissa fall behövs underlag från tillverkaren/leveratören gällande 
utlösningskarakteristiken för de dvärgbrytarna som väljs. Förstås är inte alltid sä-
kert att man kan byta den befintliga dvärgbrytaren mot ett annat hur som helst. De 
nya dvärgbrytarna bör åtminstone ha samma karakteristik om utlösningsvillkoret 
ska vara uppfyllt. För att vara på den säkra sidan att utlösningsvillkoret uppfylls, 
måste den minsta kortslutningsströmmen som kan uppstå efter dvärgbrytaren tas 
hänsyn till i beräkningarna. Detta finns även refererad i både SS 424 14 03 och SS 
424 14 04. Med den beräkningsmetodiken och de standarder som finns och har 
funnits som gäller för Forsmark, gäller även för Oskarshamn, Ringhals och övriga 
industrier som använder dvärgbrytare i sina anläggningar. [3] 
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4 FAKTAINSAMLING 

Enheten för elektriskt underhåll har begärt nya dvärgbrytare i system 519 då de 
befintliga typerna BBC S202K har utgått. De nya dvärgbrytarna blir av typen 
S200M, K-karakteristik. [4][5]  

De befintliga dvärgbrytarna har en märkström på 1,6 A, 3,5 A respektive 6 A. De 
nya dvärgbrytarna har en märkström på 1,6 A, 3 A respektive 6 A. Kommande 
delavsnitt täcker de punkter som finns under problemformuleringen och ger en 
grundläggande inblick om dvärgbrytarna som finns i Forsmark. 

4.1 Hur befintliga dvärgbrytare är dimensionerade  
S202K är en dubbelpolig dvärgbrytare som kan monteras antigen med omkopplare, 
normal-öppen/normal-stängd kontakt eller kontinuerlig nolledare. Denna dvärg-
brytare kan användas vid spänningar upp till 440 VAC och 250 VDC. Dvärgbrytar-
na som skall ersättas följer standard VDE 0660 för utlösningsvillkoret till K-
karakteristik. Vid användning av denna karakteristik, så betraktas den kontinuer-
liga strömmen praktiskt taget som identisk med märkströmmen. [4] 

De momentana magnetiska frisättningarna för de gamla dvärgbrytarna verkar vid 
följande strömmar: 

 K-karakteristik – ungefärlig 10 ggr märkströmmen. [4] 

Se tabell 4.1.1 för utlösningsvärde för K-karakteristik och figur 4.1.1 för utlösnings-
kurvan. 

Tabell 4.1.1: Utlösningsvärde för K-karakteristik 
för S202K Dvärgbrytare från BBC. [4] 

K – karakteristik 

Märkström In 0,3 – 25 A 

Low test current 
(No tripping inside 1 h) 

1,05 ∙ In 

High test current 
(Tripping inside 1 h) 

1,2 ∙ In 

Inst. High-speed magnetic trip 
(inside 0,2 s) 

8 – 12 In för växelström 
8 – 16 In för likström 
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Så som figuren ovan visar, de gamla dvärgbrytarna har mycket långsammare utlös-
ningstid. Dessa dvärgbrytare har en bestämd faktor som ska multipliceras med 
nominell märkström oavsett hur stor dvärgbrytaren är. För högre strömmar (korts-
lutningsvärde) kan selektiviteten inte bestämmas genom jämförelse av karakteri-
stik. Den totala bryttiden för dvärgbrytare är mindre än 10 ms vid dimensionering 
för Forsmark då dessa togs i bruk var 20 sekunder. Det betyder att värdet då säk-
ringen slår ifrån måste jämföras med dvärgbrytarens resistansvärde, båda värdena 
uttrycks i termer av ∫ 𝑖2 𝑑𝑡. [4] 

4.2 Dimensioneringen idag och regler 
Forsmark följer flera allmänna föreskrifter och standarder som styr de regler som 
finns idag vid dimensionering av dvärgbrytare. Dessa regler är följande: [7]  

 Dvärgbrytare ska dimensioneras så att selektivitet erhålls för alla förekom-
mande kortslutningsströmmar. Maximal tillåten dvärgbrytarfördelning är 
35 A. 

 Belastningen på dvärgbrytare får aldrig överstiga 80 % av märkströmmen 
för att inte utsättas för åldring. 

 Vid nykonstruktion får dvärgbrytare inte belastas högre än 65 % av märk-
strömmen. Resterade 15 % är avsedda som en konstruktionsreserv, vilken 
får användas vid framtida komplettering. 

 Utlösningstid vid kortslutning i matad utrustning får max vara fem sekun-
der. 

 Dvärgbrytare ska vara försedda med såväl termisk som magnetisk utlösning. 
 Utlösningstiden ska för likspänningsnätet basera sig på 90 % av spänningen 

från batteriet.  

Figur 4.1.1: Utlösningskurvan för S202K  

dvärgbrytarna med K-karakteristik. [4]  
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 Dvärgbrytarna ska vara försedda med två hjälpkontakter varav en slutande 
och en brytande vid frånslagen dvärgbrytare.  

 Minsta tillåtna spänning vid objekten får som lägst vara 85 % av nominell 
spänning. Detta gäller även vid batteridrift och efter fyra timmas urladd-
ning. Vid beräkning av spänningsfall måste hela strömkretsen från batteri, 
likriktare och ut till objekten beaktas. Det innebär att av det tillåtna spän-
ningsfallet ligger bara en del över den kabel som är förlagd mellan dvärgbry-
tarskåp och matad utrustning. Det tillåtna spänningsfallet på 15 % fördelas 
enligt tabell 4.2.1: 
 

Tabell 4.2.1: De tillåtna spänningsfallen för de 
olika områden och matande system. [7] 

Matande 

system 

Spänningsfall 1 

från batteri till 

fördelningsskena 

Spänningsfall 2 

kabel mellan 

ställverk och 

dvärgbrytarskåp  

Spänningsfall 3 

kabel mellan 

dvärgbrytare 

och reläskåp  

Spänningsfall 4 

Kabel mellan 

reläskåp och 

matad 

 utrustning  

110 VDC 10 % 2 % 2 % 1 % 

230 VAC 10 % 0,5 % 1 % 3,5 % 

 
 Dvärgbrytare med K-karakteristik löser ut inom fem sekunder vid en ström 

som är 2,2 – 12 gånger märkströmmen. För en säker utlösning av dvärgbry-
tare inom fem sekunder används värdet 12 gånger märkströmmen, vilket då 
ger den minsta kortslutningsströmmen. 

Utifrån dessa regler blir dimensioneringsgången följande: [8] 

 Bestäm dvärgbrytare med hänsyn till inkopplingsströmstöt eller märkström 
vid resistiv last och eventuella selektivitetskrav. 

 Kontrollera att kabeln har den belastningsförmåga som krävs med hänsyn 
till överlastskydd. 

 Kontrollera utlösningsvillkoret. 
 Vid höga kortslutningsströmmar, kontrollera stötström och korttidsström 

(genomsläppt I2t). 
 Kontrollera spänningsfall vid start. 

Valet är rimligt endast om kabeln och dvärgbrytaren klarar samtliga dimens-
ioneringskrav.  

4.3 De normer och handböcker som finns idag 
Som nämnt i avsnitt 4.2 så följer Forsmark flera föreskrifter och standarder gäl-
lande konstruktionsstyrande regler vid dimensionering av dvärgbrytare, dessa är 
följande: [8] 
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Forsmarksspecifika dokument 

 ”Allmänna konstruktionsförutsättningarna för system 519/690”. I denna 
behandlas dvärgbrytarfördelningarnas uppbyggnad samt dimensionerade 
krav för dessa.  

Allmänna föreskrifter och standarder 

 ELSÄK-FS 2008:1 – Starkströmsföreskriftera. 
 SS 424 14 02 – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret. Direkt 

jordade nät skyddade av effektbrytare. 
 SS 424 14 03 – Dimensionering med hänsyn till utlösningsvillkoret. Icke di-

rekt jordade nät skyddade av effektbrytare. 
 SS 424 14 07 – Kraftkablar, egenskaper vid kortslutning. 
 SS 424 14 24 – Dimensionering med hänsyn till belastningsförmåga, skydd 

mot överlast och skydd mot kortslutning. 

Enligt elsäkerhetsföreskrifterna, en dvärgbrytare ska: [8] 

 Vara installerat på en lättframkomlig plats. 
 Kunna frånkoppla samtliga ledare som är spänningssatta i det utrymme där 

det kan anses finnas brandfara. 
 Kunna skydda mot överlast och bryta varje överström, även kortslutnings-

strömmen där komponenten är kopplad. Detta kan göras antigen med 
dvärgbrytare i samband med kortslutningslösare eller säkringar, gG-
karakteristik.   

 Inte vara monterad högre än 1,8 m. 
 Inte ha kapslingsklass mindre än IP44. 
 Inte användas som funktionsmanövrering. 
 Vara säkerställd mot förväntad yttre påverkan vid montering. 
 Kunna fungera i temperaturomgivning från −40 oC till 70 oC. [5] 

4.4 För- och nackdelar med de nya dvärgbrytarna i olika applikationer 
De applikationer man använder dvärgbrytare mest är för distributions- och motor-
drift. I den förstnämnda applikationen används kombination av överlast- och kort-
slutningsskydd. För den andra applikationen gäller annan karakteristik på dvärg-
brytaren, på grund av att kortslutningsskyddet är annorlunda då startströmmen i 
en motor är betydlig högre. [9] [10] 

Nedan listas för- och nackdelar med dvärgbrytare i olika applikationer, detta gäller 
allmänt: [6] [9] [10] 

Fördelar: 

 Klarar frånkopplingstid på 0,1 s vid väldig låga felströmmar. 
 Tål mindre överlast. 
 Tar betydligt mindre plats jämfört med de gamla dvärgbrytarna. 
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 Klarar av högre strömvärde på kabeln. 
 Går att kombinera olika funktioner så som reläer, tidur/timer, jordfelsskydd 

m.m.  
 Kan med hjälp av signalkontakt ge indikering då den löser ut. 

Nackdelar: 

 Måste kopplas i serie med en brytare för att få manövreringsfunktionen. 
 Utlösningsförmågan ändras drastisk vid låga temperaturer. 
 Åldras snabbare vid full last. 

4.5 Jämförelse av karakteristik för befintliga och nya dvärgbrytare 
Figurerna nedan visar utlösningskurvan för befintliga och nya dvärgbrytare. Figu-
rerna nedan gäller för endast K-karakteristik då det är den mest förekommande i 
anläggningen. Som tydligt framgår av figurerna är att de befintliga dvärgbrytarna 
har en faktor 8, för de nya dvärgbrytarna gäller faktor 12 som ska multipliceras 
med märkströmmen. Detta innebär att den nya dvärgbrytaren tål mer än den 
gamla. Det är så här tekniken på dvärgbrytarnas K-karakteristiken har utvecklats. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figur 4.5.1: Utlösningskurvan för de befintliga 

dvärgbrytarna med K-karakteristik. [4]  

 

Figur 4.5.2: Utlösningskurvan för de nya 

 dvärgbrytarna med K-karakteristik. [5]  
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4.6 Spänningsfallets påverkan vid byte av dvärgbrytare 
De befintliga dvärgbrytarna har en märkström på 1,6 A, 3,5 A respektive 6 A. De 
nya dvärgbrytarna har en märkström på 1,6 A, 3 A respektive 6 A. Samtliga dvärg-
brytare har följande inre resistans: [4][5]  

 

 

 

 

 

 

 

 

Den gamla dvärgbrytaren på 1,6 A har ungefär 45 % högre inre resistans än den nya 
varianten. För dvärgbrytare på 3,5 A är det 53 % högre inre resistans respektive 21 
% för 6 A. Med andra ord kan man säga att de nya dvärgbrytarna på 1,6 A som har 
45 % mindre inre resistans, ger upphov till 45 % mindre spänningsfall. Likaså för 3 
A och 6 A ger 53 % respektive 21 % mindre spänningsfall. Detta är inte en kritisk 
parameter ur dimensioneringssynpunkt, i och med att de nya dvärgbrytarna påver-
kar spänningsfallsberäkningar mindre än vad de gamla gjorde. 

 

 

 

  

Tabell 4.6.1: Befintliga 
dvärgbrytarens inre resistans vid 

olika märkström. [4] 

Märkström 
K-karakteristik 

Inre resistans 
gamla  

dvärgbrytare 

1,6 A 0,875 Ω 

3,5 A 0,199 Ω 

6 A 0,063 Ω 

Tabell 4.6.2: Nya dvärgbrytarens 
inre resistans vid olika märkström. 

[5] 

Märkström 
K-karakteristik 

Inre resistans 
nya 

dvärgbrytare 

1,6 A 0,6 Ω 

3 A 0,13 Ω 

6 A 0,052 Ω 
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5 UTFORMNING AV LATHUND 

I avsnitt 5.1 – 5.4 är samtliga formler hämtade från Svensk Standard 424 14 03. 
Beräkningar är baserade för både växel- och likspänning och omfattar icke ström-
begränsade dvärgbrytare. De olika värden för de olika parametrarna redovisas un-
der avsnitt 6 Resultat. 

För att kunna beräkna den maximala längden på en ledning så att utlösningsvillko-
ret uppfylls, krävs uppgifter om matande nät och anläggning för distributionsnätet, 
se figur 5.1. Eftersom utlösningsvillkoret ska vara uppfyllt även vid högre tempera-
tur på ledningen samt vid högre belastning måste hänsyn tas till hur belastningen 
påverkar nätets beräkningsdata. [11] 

 

 
Förimpedansen för den matande ledningen fås utav impedansen i den matande nät 
tillsammans med impedansen i anläggningen. Med hjälp av ekvation 5.9 kan led-
ningens längd utifrån förimpedansen i matande ledningen beräknas. [11] 

Arbetsgången blir följande: [11] 

 Beräkna impedans för den matande anläggningen/system. 
 Beräkna ledningens impedans. 
 Beräkna förimpedansen framför ledningen (summan av första och andra 

punkten). 
 Beräkna nominella ledningslängden för ledningen med hjälp av ekvation 5.8 

utifrån resistansökningsfaktor både för isolerad och koncentrisk ledare. 
 Med hjälp av ekvation 5.9 beräkna ledningens maximala längd med hänsyn 

till förimpedansen och maximala tillåtna impedansen med avseende på ut-
lösningsvillkoret. 

 Beräkna ledningens maximala längd med hänsyn till spänningsfallet. 

5.1 Förimpedans 
Förimpedansen används vid dimensionering av dvärgbrytare, säkringar, area och 
längd för kablar. Detta används för att bestämma utlösningsvillkoret så att dvärg-
brytare samt säkringar löser ut så snabbt som möjligt för att förhindra komponent- 
och personskador, då fel kan uppstå i anläggningen. [11] 

Figur 5.1: Distributionen från matande nät till ledningen. [11]  
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För att kunna på ett korrekt sätt dimensionera kabellängden efter önskad dvärg-
brytare, måste de så kallade ”anslutningspunkterna” kontrolleras. Dessa anslut-
ningspunkter bidrar med förimpedans. Därför måste förimpedansen från trans-
formatorn ZT, Batteri ZB, matande kabel ZK och utvald dvärgbrytare ZDB kontrolle-
ras. [11]  
Kontrollen görs genom beräkningarna nedan: 

𝑍𝑇 =
𝑢𝑘∙𝑈𝑏2

2

100∙𝑆𝑇
 (5.1) 

𝑍𝐵 =
𝑈𝑏𝑛

𝐼𝑏𝑛
  (5.2) 

𝑍𝐾 = 𝑞𝐼𝐿(𝑟𝑓 + 𝑗𝑥𝑓)𝑙 + 𝑞𝐾𝐿(𝑟𝑔 + 𝑗𝑥𝑔)𝑙  (5.3) 

Där ekvation 5.1, 5.2 och 5.3 har följande parametrar: 

− uk: kortslutningsspänningen i procent. 

− Ub2: transformatorns sekunderspänning. 

− ST: transformatorns märkeffekt. 

− Ubn: spänningen från specifikt batteri vid urladdningstiden. 
− Ibn: märkström från specifikt batteri. 
− 1l: kabelns längd. 
− 1qIL: resistansökningsfaktorn för isolerad ledare. 
− 1qKL: resistansökningsfaktorn för koncentrisk ledare. 
− 1rf: resistansen i fasledaren per längdenhet (hämtas ur bilaga 1). 
− 1rg: resistansen i koncentrisk ledare per längdenhet (hämtas ur bilaga 1). 
− 1xf: reaktansen i fasledaren per längdenhet (hämtas ur bilaga 1). 
− 1xg: reaktansen i koncentrisk ledare per längdenhet (hämtas ur bilaga 1). 

Beroende på om den matande kabeln matas med likspänning eller växelspänning 
kan ekvation 5.3 variera. För likspänning gäller endast de resistiva delarna och låta 
reaktanserna gå mot noll då dess påverkan är förhållandevis litet. [11] 

När det gäller ZDB, utgå ifrån bilaga 4 beroende på vilken typ av dvärgbrytare ka-
beln ska dimensioneras mot. 

5.2 Resistansökningsfaktorn 
Kablarnas inre temperatur under normala driftförhållande når till 70 oC, vilket re-
sulterar i en ökad resistans i kabeln. Detta kan tas hänsyn till med hjälp av resi-
stansökningsfaktorn q och som beräknas enligt ekvation 5.4. [11] 

 𝑞 =
𝐵0+𝜃𝑖

𝐵0+20
∙

𝑒𝑝∙𝑣−1

𝑝∙𝑣
  (5.4) 

I detta avsnitt redovisas samtliga steg som ingår för att få fram resistansöknings-

faktorn q.  
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Alternativt kan resistansökningsfaktorn fås fram ur bilaga 2 när faktorn p har be-

räknats.  [11] 

B0 är 234,5 för koppar och 228 för aluminium. Faktorn p kan beräknas med hjälp 

av ekvation 5.5, där ”överströmsskyddet genomsläppt” kan beräknas enligt tabell 

5.2.1. Där tk är den totala bryttiden vid maximal felström enligt tillverkaren, och ik 

är kortlutningsströmmen. [11] 

𝑝 =
Ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑠𝑘𝑦𝑑𝑑𝑒𝑡 𝑔𝑒𝑛𝑜𝑚𝑠𝑙ä𝑝𝑝𝑡 𝐼2𝑡

𝐾𝑎𝑏𝑒𝑙𝑛𝑠 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑡𝑖𝑑𝑠𝑠𝑡𝑟ö𝑚𝑠𝑡å𝑙𝑖𝑔ℎ𝑒𝑡 𝐼2𝑡
 ≤ 1 (5.5) 

 

Tabell 5.2.1: Beräkningsmetodik för genomsläppt I2t vid olika utlösningstider. [11] 

Utlösningstid tk Genomsläppt I2t 

≤0,2 s 𝑡𝑘
2(𝑡𝑘 + 0,015) 

>0,2 s 𝑖𝑘
2 ∙ 𝑡𝑘 

 
Då samtliga dvärgbrytare har fem sekunders utlösningstid/bryttid så beräknas 
samtliga genomsläppta I2t med ekvation 5.6. Resultatet varierar beroende på vilken 
nominell märkström dvärgbrytaren har. Dvärgbrytaren av typ S200M K-
karakteristik med fem sekunders utlösningstid, har en faktor 12 som multipliceras 
med nominell märkström för att få maximal märkström. Se figur 5.2.1 och tabell 
5.2.2. 

𝐼2𝑡 = 𝑖𝑘
2 ∙ 𝑡𝑘  (5.6) 
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Tabell: 5.2.2: Maximal märkström vid fem sekunders utlösningstid vid  
användning av S200M dvärgbrytarna med K-karakteristik. [5] 

Dvärgbrytarens nominella märkström 
Dvärgbrytarens maximala märkström 

vid fem sekunders utlösningstid 

1,6 A 1,6 A ∙ 12 = 19,2 A 

3 A 3 A ∙ 12 = 36 A 

6 A 6 A ∙ 12 = 72 A 

 

 

Figur 5.2.1: Utlösningskurvan för S200M dvärgbrytarna 

med K-karakteristik. [5]  

 



 
 
 
 

19  |  UTFORMNING AV LATHUND 

Kabelns korttidsströmstålighet anger strömmen som kan föras under angivna för-
hållanden utan att få defekter som kan påverka kabelns ledaregenskaper. Tabell 
5.2.3 anger korttidsströmståligheten för de olika ledarareorna. Kabelns korttids-
strömstålighet är given i (kA)2 s. Kablarna som används vid beräkning av max ka-
bellängd är av typ EKKJ/FKKJ, dessa kablar har koncentrisk ledare (elkabel med 
kopparskärm). Som tidigare nämnt, när faktorn p är beräknad, resistansöknings-
faktorn kan för enkelhetens skull tas ur bilaga 2. [11] 

Tabell 5.2.3: Korttidsströmtåligheten 
för olika ledarareor. [5] 

Ledararea 
EKKJ/FKKJ 

Korttidsströmtålighet 

1mm2 
Isolerad ledare, 5 s 

(kA)2s 
Koncentrisk ledare ≤5 s 

(kA)2s 

2,5/2,5 0,114 0,25 

4/4 0,267 0,64 

6/6 0,564 1,44 

10/10 1,47 4,00 

16/16 3,60 10,2 

25/16 8,50 10,2 

35/16 16,3 10,2 

 
Som sista steg så räknas faktorn v med hjälp av ekvation 5.7. Vid denna beräkning 
utgår Forsmark från standard SS 424 14 03, begynnelsetemperatur vid kortslut-
ningens början är 70˚C på isolerad ledare och 50˚C på koncentrisk ledare. Högsta 
tillåtna nominella sluttemperatur är 150˚C på isolerad ledare och 300˚C på kon-
centrisk ledare. [11] 

 𝑣 = 𝑙𝑛
𝐵0+𝜃𝑓

𝐵0+𝜃𝑖
 (5.7) 

𝜃𝑖 = 𝐿𝑒𝑑𝑎𝑟𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 𝑛ä𝑟 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔 𝑖𝑛𝑡𝑟ä𝑓𝑓𝑎𝑟 
𝜃𝑓 = 𝐿𝑒𝑑𝑎𝑟𝑒𝑛𝑠 ℎö𝑔𝑠𝑡𝑎 𝑡𝑖𝑙𝑙å𝑡𝑛𝑎 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙 𝑠𝑙𝑢𝑡𝑡𝑒𝑚𝑝𝑒𝑟𝑎𝑡𝑢𝑟 
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5.3 Nominell och maximal ledningslängd 
Ovan nämnda punkter gäller för både likspänningen och växelspänning, dessa re-
dovisas mer noggrannare under avsnitt 6 Resultat. Hur lång ledningen får vara be-
ror helt enkelt på förimpedansen. I och med att Forsmarks anläggning är stor och 
därmed väldigt komplex så används ett så kallad Dubbel Jordslutningsfall som ly-
der enligt §6h i Starkströmsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1): [11] 

 ”Här utgår man från att man har en jordslutning mellan en fasledare (fas 1) 
och skyddsledaren längst bort i den kabel som skall kontrolleras och en jord-
slutning mellan en annan fasledare (fas 2) och skyddsledaren längst bort i en 
annan, tänkt kabel av samma typ och med samma ledararea och samma 
längd som den kabel som skall kontrolleras”. [11] 

Vid dimensioneringsberäkningar för likspänningsnät har modellen i figur 5.3.1 an-

vänts som exempel av dvärgbrytare utan jordfelskydd enligt regeln ovan. 

Observera att spänningsfaktorn c i ekvation 5.8 är nödvändig av följande skäl: [11] 

 Spänningsvariationer. 

 Belastningar och kapacitanser. 

 Lindnings- eller omsättningskopplare hos transformator 

I fallet för Forsmark som följer SS-IEC 60781 ska spänningsfaktorn c motsvara 

0,95 som multipliceras med den drivande spänningen. Detta för att kunna ta hän-

syn till inverkan av belastningar, kapacitanser och spänningsvariationer. [11]  

  

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 

Figur 5.3.1: Exempel för Dubbel Jordslutningsfall 

 för ett batterisäkrat nät. 
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𝐿𝑛 =
𝑐∙𝑈𝑛

𝑘 ∙ 𝐼 ∙ 2 ∙ √(𝑞𝐼𝐿 ∙ 𝑟𝑓 + 𝑞𝐾𝐿∙ 𝑟𝑔)
2

+(𝑥𝑓 + 𝑥𝑔)
2
 (5.8) 

𝐿𝑀𝑎𝑥 = 𝐿𝑛(1 −
𝑍𝑓ö𝑟

𝑍𝑀𝑎𝑥
) (5.9) 

 

5.4 Maximalt spänningsfall 
Som tidigare nämnt under avsnitt 4.2 så har Forsmark som regel tillåtet spännings 
fall på 5 % från batteri till objekt (Spänningsfall 2-4 enligt tabell 4.2.1), detta för att 
spänningen på objektet inte ska understiga 85 % av nominell spänning vid urladdat 
batteri. Spänningsfallet kan beräknas enligt ekvation 5.10 för likspänningsnät eller 
enligt ekvation 5.11 för växelspänningsnät. [8][12] 

∆𝑈 = 𝑞 (
𝑟𝑓+

2
+ 𝑟𝑓−) 𝑙𝑘 ∙ 𝐼80%𝐷𝐵  (5.10) 

∆𝑈 = 𝑙𝑘(𝑞 ∙ 𝑟𝑓 ∙ cos 𝜑 + 𝑥𝑓 ∙ sin 𝜑)𝐼80%𝐷𝐵  (5.11) 

Där ekvation 5.10 och 5.11 har följande parametrar: [8][12] 

− ΔU: maximalt spänningsfall. 

− q: resistansökningsfaktorn (i det här fallet kan antas till 1,2). 

− rf: resistansen i fasledaren per längdenhet (hämtas ur bilaga 1). 

− xf: reaktansen i fasledaren per längdenhet (hämtas ur bilaga 1). 

− lk: längden på beräknade kabeln. 
− I80%Db: 80 % av belastningsströmmen i vald dvärgbrytare (för att inte åld-

ras). 
− 1cosφ: effektfaktorn, kan antas till 0,8 (0,6 för sinφ).  

 

6 RESULTAT 

Grundtanken bakom denna lathund är att vara en vägledning för detaljkonstruktö-
ren vid eventuellt utbyte av dvärgbrytare i framtiden. Resultatet nedan är endast 
för dvärgbrytare av modellen S200M med K-karakteristik som tillverkas av ABB. 
Skulle andra typer av dvärgbrytare användas så ska samtliga beräkningsmoment 
tas hänsyn till som är presenterade under avsnitt 5 Utformning av lathund. I av-
snitt 6.1 presenteras två exempel på beräkningsmetodiken för resistansökningsfak-
tor, nominell och maximal kabellängd. Ena exemplet är för FKKJ 2,5/2,5 mm2 och 
den andra för FKKJ 4/4 mm2. För övriga ledarareor och system kommer resultatet 
att presenteras i tabellform, detta p.g.a. att beräkningsmetodiken är den samma 
oavsett typ av kabel eller ledararea. Dessutom presenteras maximal kabellängd för 
kablar med kabelarea upp till 25/16 mm2. I vissa fall beräknas maximal kabellängd 
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upp till 250 m då det är sällsynt med längre kablar och därmed ointressant för 
Forsmark. 

6.1 System 1 
System 1 förse anslutna objekt för säker avställning av reaktor, detta system matas 
från ett annat system, det kallar vi för system X. Tabellerna nedan visar följande 
data från både system X och 1 som används vid beräkning av förimpedansen. 
Dvärgbrytarna som finns idag och matas från system 1 är av typen S202 EK3,5∙3,5 
A (dvärgbrytare på 3,5 A med K-karakteristik), dessa byts ut mot S200M-K-3 A 
(dvärgbrytare på 3 A med K-karakteristik). [13] 

Tabell 6.1.1: Apparat- och komponentdata för system X. [13] 

System X 

Växelriktare Märkström 245 A 

Transformator 1 Omsättning 400-525 V vid 100 % last 

Transformator 1 Märkeffekt 170 kVA 

Kabel (655 – 656) FKKJ 3x95/50 20 m 

 

Tabell 6.1.2: Apparat- och komponentdata för system 1. [13] 

System 1 

Transformator 2 Märkeffekt 50 kVA 

Transformator 2 Omsättning 500-220 V vid 100 % last 

Kabel (656 – 519) FKKJ 3x35 + 16 48 m 

 

6.1.1 Förimpedans 
 Det som är känt är överbelastningsförmågan för en minut. Det man är ute efter här 
är växelriktarens förmåga att leverera ström under fem sekunder, alltså överbelast-
ningsförmåga under fem sekunder. Figur 6.1.1.1 visar en förenklad koppling mellan 
samtliga komponenter inblandade i denna beräkning. 

  

Figur 6.1.1.1: Förenklad kretsschema för beräkning av den totala 

förimpedansen till dvärgbrytarskåpet.  
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𝐼𝑘 = 245 𝐴 

𝐼𝑘_1𝑚𝑖𝑛 = 1,5 ∙ 245 𝐴 

𝑍 =
400

√3 ∙ 1,5 ∙ 245
= 628 𝑚Ω 

𝑍𝑇1 =
𝑢𝑘 ∙ 𝑈𝑏2

2

100 ∙ 𝑆𝑇1
= {𝑢𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 5%} =

5 ∙ 5252

100 ∙ 170 ∙ 103
≈ 81 𝑚Ω 

 

20𝑚 𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 𝑚𝑒𝑙𝑙𝑎𝑛 𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 1 𝑜𝑐ℎ 2 𝑎𝑣 𝑡𝑦𝑝 𝐹𝐾𝐾𝐽 3𝑥95 /50: 

𝐷𝑟𝑖𝑓𝑡𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠 𝑝𝑒𝑟 𝑓𝑎𝑠 𝑣𝑖𝑑 20𝑜𝐶: 𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 𝑟𝑓 + 𝑗𝑥𝑓 𝑚Ω/𝑚 

𝐹ö𝑟 𝐹𝐾𝐾𝐽 3𝑥95 / 50: →  𝑟𝑓 = 0,193 𝑚Ω/𝑚 𝑜𝑐ℎ 𝑥𝑓 = 0,075 𝑚Ω/𝑚  

𝑍𝑘𝑎𝑏𝑒𝑙 = 20(0,193 + 𝑗0,075) = 3,86 + 𝑗1,5 𝑚Ω 

 

𝑍𝑇2 =
𝑢𝑘 ∙ 𝑈𝑏2

2

100 ∙ 𝑆𝑇2
= {𝑢𝑘 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑠 𝑡𝑖𝑙𝑙 5%} =

5 ∙ 2202

100 ∙ 50 ∙ 103
≈ 48 𝑚Ω 

 

𝑍𝑓ö𝑟 =
3,86

(
500
220)

2 + 𝑗 (
1,5

(
500
220)

2 +
81

(
500
220)

2 +
628

(
400
525

)
2

(
500
220)

2 + 48)  𝑚Ω 

 
𝑍𝑓ö𝑟 = 0,74 + 𝑗(0,29 + 15,7 + 48 + 209) 𝑚Ω 

 
𝐹𝑎𝑘𝑡𝑜𝑟𝑛 0,74 𝑘𝑎𝑛 𝑓ö𝑟𝑠𝑢𝑚𝑚𝑎𝑠, 𝑑å 𝑑𝑒𝑠𝑠 𝑝å𝑣𝑒𝑟𝑘𝑎𝑛 ä𝑟 𝑓ö𝑟ℎå𝑙𝑙𝑎𝑛𝑑𝑒𝑣𝑖𝑠 𝑙𝑖𝑡𝑒𝑛. 

𝑍𝑓ö𝑟 ≈ 𝑗273 𝑚Ω 

 
Här är den trefasiga kortslutningsströmmen och görs om det till den tvåfasiga kort-
slutningsströmmen, vilket ger förimpedansen: 

𝑍𝑓ö𝑟−2𝑓𝑎𝑠 =  
√3

2
∙ 𝑍𝑓ö𝑟 =

√3

2
∙ 𝑗273 𝑚Ω = 𝑗236,4 𝑚Ω 

 
Dvärgbrytarna som finns idag och matas från system 1 är av typ S202 EK3,5∙3,5 A 
(dvärgbrytare på 3,5 A med K-karakteristik) och byts ut mot S200M-K-3 A (dvärg-
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brytare på 3 A med K-karakteristik). Vilket enligt bilaga 4 visar, så har en dvärgbry-
tare på 3 A av modellen S200M dvärgbrytare en inre resistans på 130 mΩ. 

𝑍𝐷𝐵 = 130 𝑚Ω 

För denna typ av dvärgbrytare med utlösningstid på fem sekunder ger följande max 
impedans: 

𝑍𝑚𝑎𝑥 =
𝑐 ∙ 𝑈𝑛

𝐼𝑘
=

0,95 ∙ 220

3 ∙ 12
= 5,81 Ω 

 
Kabeln som används från transformator 2 till dvärgbrytarskåp är av typ FKKJ 3x35 
+ 16 med en längd på 48 m. Ha i åtanken resistansökningsfaktorn för denna kabel, 
men för enkelhetensskull kan antas vara 1,2 för en isolerad ledare och 1,12 för kon-
centrisk ledare. Med hjälp av ekvation 5.3 och bilaga 1 kan impedansen ZK för FKKJ 
3x35 + 16 beräknas: 

𝑍𝐾 = 𝑞𝐼𝐿(𝑟𝑓 + 𝑗𝑥𝑓)𝑙 + 𝑞𝐾𝐿(𝑟𝑔 + 𝑗𝑥𝑔)𝑙 

𝑟𝑓 = 0,524 𝑚Ω/𝑚, 𝑥𝑓 = 𝑗0,079 𝑚Ω/𝑚 

𝑟𝑔 = 1,15 𝑚Ω/𝑚, 𝑥𝑔 = 𝑗0,007𝑚Ω/𝑚 

48(1,2(0,524 + 𝑗0,079) + 1,12(1,15 + 𝑗0,007)) 

48(1,9168 + 𝑗0,10264) ≈ 92 + 𝑗4,93 𝑚Ω 

𝑍𝐾 = 92 + 𝑗4,93 𝑚Ω 

 
Den totala förimpedansen blir summan på absolutbeloppen av Zför-2fas, ZDB och ZK: 

𝑍𝑡𝑜𝑡𝑓ö𝑟 = √(𝑗236,4)2 + (2 ∙ 130)2 + (2(92 + 𝑗4,93))2 𝑚Ω = 508 𝑚Ω 

 

6.1.2 Resistansökningsfaktor 
Beroende på typ av kabel och ledararea som ska kopplas från dvärgbrytarskåp till 
reläskåp så behövs resistansökningsfaktor tas fram för varje kabel. Nedan visas ett 
exempel för FKKJ 2,5/2,5 mm2 och FKKJ 4/4 mm2, detta pga. beräkningsmetodi-
ken är densamma oavsett kabel som väljs. För detta system, grövre kabel än 4/4 
mm2 medför en maximal kabellängd över 250 m vilket är sällsynt och tas därmed 
inte med i lathunden. 

För resistansökningsfaktorn för FKKJ 2,5/2,5 mm2 gäller följande: 

Enligt ekvation 5.5, figur 5.2.1 och tabell 5.2.3 för FKKJ 2,5/2,5 mm2 blir p faktorn 
följande: 
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𝑝𝐼𝐿 =
𝑖𝑘

2 ∙ 𝑡𝑘

𝐼2 ∙ 𝑡
=

(12 ∙ 3)2 ∙ 5

0,114 ∙ 106
≈ 0,057 

 
Sedan med ekvation 5.7 blir v faktorn: 

𝑣𝐼𝐿 = 𝑙𝑛 (
𝐵0 + 𝜃𝑓

𝐵0 + 𝜃𝑖
) = 𝑙𝑛 (

234,5 + 150

234,5 + 70
) ≈ 0,233 

 
Nu kan resistansökningsfaktorn q beräknas för isolerad ledaren med hjälp av ek-
vation 5.4: 

𝑞𝐼𝐿 =
𝐵0 + 𝜃𝑖

𝐵0 + 20
∙

𝑒𝑝𝐼𝐿∙𝑣𝐼𝐿 − 1

𝑝𝐼𝐿 ∙ 𝑣𝐼𝐿
=

234,5 + 70

234,5 + 20
∙

𝑒0,057∙0,233 − 1

0,057 ∙ 0,233
≈ 1,204 

 
Resistansökningsfaktorn på 1,2 är rimlig vilket kan kontrolleras med hjälp av bilaga 
2. Detta kan göras för båda isolerad ledare och koncentrisk ledare. 

𝑝𝐾𝐿 =
𝑖𝑘

2 ∙ 𝑡𝑘

𝐼2 ∙ 𝑡
=

(12 ∙ 3)2 ∙ 5

0,25 ∙ 106
≈ 0,026 

 

𝑣𝐾𝐿 = 𝑙𝑛 (
𝐵0 + 𝜃𝑓

𝐵0 + 𝜃𝑖
) = 𝑙𝑛 (

234,5 + 300

234,5 + 50
) ≈ 0,631 

 

𝑞𝐾𝐿 =
𝐵0 + 𝜃𝑖

𝐵0 + 20
∙

𝑒𝑝𝐾𝐿∙𝑣𝐾𝐿 − 1

𝑝𝐾𝐿 ∙ 𝑣𝐾𝐿
=

234,5 + 50

234,5 + 20
∙

𝑒0,026∙0,631 − 1

0,026 ∙ 0,631
≈ 1,127 

 

För resistansökningsfaktorn för FKKJ 4/4 mm2 gäller följande: 

Enligt ekvation 5.5 och tabell 5.2.3 för FKKJ 4/4 mm2 blir p faktorn: 

𝑝𝐼𝐿 =
𝑖𝑘

2 ∙ 𝑡𝑘

𝐼2 ∙ 𝑡
=

(12 ∙ 3)2 ∙ 5

0,267 ∙ 106
≈ 0,024 
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Sedan med ekvation 5.7 blir v faktorn: 

𝑣𝐼𝐿 = 𝑙𝑛 (
𝐵0 + 𝜃𝑓

𝐵0 + 𝜃𝑖
) = 𝑙𝑛 (

234,5 + 150

234,5 + 70
) ≈ 0,233 

 
Nu kan resistansökningsfaktorn q beräknas för isolerad ledaren med hjälp av ek-
vation 5.4: 

𝑞𝐼𝐿 =
𝐵0 + 𝜃𝑖

𝐵0 + 20
∙

𝑒𝑝𝐼𝐿∙𝑣𝐼𝐿 − 1

𝑝𝐼𝐿 ∙ 𝑣𝐼𝐿
=

234,5 + 70

234,5 + 20
∙

𝑒0,024∙0,233 − 1

0,024 ∙ 0,233
≈ 1,201 

 
Resistansökningsfaktorn på 1,2 anses vara rimlig enlig bilaga 2. Samma procedur 
görs för koncentrisk ledare. 

𝑝𝐾𝐿 =
𝑖𝑘

2 ∙ 𝑡𝑘

𝐼2 ∙ 𝑡
=

(12 ∙ 3)2 ∙ 5

0,64 ∙ 106
≈ 0,0101 

 

𝑣𝐾𝐿 = 𝑙𝑛 (
𝐵0 + 𝜃𝑓

𝐵0 + 𝜃𝑖
) = 𝑙𝑛 (

234,5 + 300

234,5 + 50
) ≈ 0,631 

 

𝑞𝐾𝐿 =
𝐵0 + 𝜃𝑖

𝐵0 + 20
∙

𝑒𝑝𝐾𝐿∙𝑣𝐾𝐿 − 1

𝑝𝐾𝐿 ∙ 𝑣𝐾𝐿
=

234,5 + 50

234,5 + 20
∙

𝑒0,0101∙0,631 − 1

0,0101 ∙ 0,631
≈ 1,122 

Resistansökningsfaktorn för både isolerad och koncentrisk ledare är presenterad i 
tabell 6.1.2.1. 

Tabell 6.1.2.1: Resistansökningsfaktorn 

för både isolerad och koncentrisk ledare. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 

Resistansökningsfaktor 

Isolerad ledare 

Resistansökningsfaktor 

Koncentrisk ledare 

2,5/2,5 1, 204 1,127 

4/4 1,201 1,122 

 

6.1.3 Dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret 
Sista steget vid utformning av lathunden beräknas både nominell och maximal ka-
bellängd med hjälp av ekvation 5.8 och 5.9 under avsnitt 5.3.   
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Som tidigare nämnt, grövre kabel än 4/4 mm2 medför maximal kabellängd över 
250 m vilket är sällsynt och därmed tas inte med i lathunden. 

För nominell kabellängd för FKKJ 2,5/2,5 mm2 gäller följande: 

 

𝐿𝑛 =
𝑐 ∙ 𝑈𝑛

𝑘 ∙  𝐼 ∙  2 ∙  √(𝑞𝐼𝐿  ∙  𝑟𝑓 +  𝑞𝐾𝐿 ∙  𝑟𝑔)
2

+ (𝑥𝑓  +  𝑥𝑔)
2

→ 

 

0,95 ∙ 220

12 ∙ 3 ∙ 2√(1,204 ∙ 7,41 ∙ 10−3 + 1,127 ∙ 7,41 ∙ 10−3)2 + (0,113 ∙ 10−3)2
= 168,05 𝑚 

 

För maximal kabellängd för FKKJ 2,5/2,5 mm2 gäller följande: 

 

𝐿𝑀𝑎𝑥 = 𝐿𝑛 (1 −
𝑍𝑡𝑜𝑡𝑓ö𝑟

𝑍𝑀𝑎𝑥
) = 168,05 (1 −

508 ∙ 10−3

5,81
) = 153,36 = 153 𝑚 

 
För nominell kabellängd för FKKJ 4/4 mm2 gäller följande: 

 

𝐿𝑛 =
0,95 ∙ 220

12 ∙ 3 ∙ 2√(1,204 ∙ 4,61 ∙ 10−3 + 1,127 ∙ 4,61 ∙ 10−3)2 + (0,112 ∙ 10−3)2
→ 

→ 𝐿𝑛 = 270,12 𝑚 

 
För maximal kabellängd för FKKJ 4/4 mm2 gäller följande: 

 

𝐿𝑀𝑎𝑥 = 𝐿𝑛 (1 −
𝑍𝑡𝑜𝑡𝑓ö𝑟

𝑍𝑀𝑎𝑥
) = 270,12 (1 −

508 ∙ 10−3

5,81
) = 246,5 = 246 𝑚 

 

6.1.4 Dimensionering med avseende på spänningsfallet 
Då spänningen hos objektet inte får understiga 85 % av Un måste spänningsfallet i 
kabel kontrolleras. Enlig tabell 4.2.1 så får spänningsfallet i kabeln mellan dvärg-
brytare och reläskåp max vara 1 %, vilket medför en ∆U = 0,01∙220 V. 

∆𝑈 = 𝑙𝑘(𝑞 ∙ 𝑟𝑓 ∙ cos 𝜑 + 𝑥𝑓 ∙ sin 𝜑)𝐼80%𝐷𝐵 
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𝑙𝑘 =
∆𝑈

(𝑞 ∙ 𝑟𝑓 ∙ cos 𝜑 + 𝑥𝑓 ∙ sin 𝜑)𝐼80%𝐷𝐵
 

 

𝑙2,5𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
0,01 ∙ 220

(1,2 ∙ 0,00741 ∙ cos(0,8) + 0,099 ∙ sin(0,6)) ∙ 0,8 ∙ 3
= 92,3 𝑚 

 

𝑙4𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
0,01 ∙ 220

(1,2 ∙ 0,00461 ∙ cos(0,8) + 0,099 ∙ sin(0,6)) ∙ 0,8 ∙ 3
= 139 𝑚 

 

𝑙6𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
0,01 ∙ 220

(1,2 ∙ 0,00308 ∙ cos(0,8) + 0,099 ∙ sin(0,6)) ∙ 0,8 ∙ 3
= 193,7 𝑚 

Dessa längder är kortare än de som beräknades med hjälp av utlösningsvillkoret, 
detta medför att det kommer vara spänningsfallet som begränsar kabellängden för 
de aktuella kablarna.  
 

6.2 System 2 
Systemet tillhanddahåller 110 V batterisäkrad hjälpspänning för säkerhetsutrust-
ning. Tabellen nedan visar följande data för system 2 som användes vid beräkning 
av förimpedansen. Dvärgbrytarna som finns idag och matas från system 2 är av 
typen S202 EK3,5∙3,5 A (dvärgbrytare på 3,5 A med K-karakteristik) och S202 
EK1,6∙1,6 A (dvärgbrytare på 1,6 A med K-karakteristik), dessa byts ut mot S200M-
K-3 A (dvärgbrytare på 3 A med K-karakteristik) och S200M-K-1,6 A (dvärgbrytare 
på 1,6 A med K-karakteristik). [14] 

Tabell 6.2.1: Apparat- och komponentdata för system 2. [14] 

System 2 

Batteri Kortslutningsström 1200 A/batteriskena 

Batteri Nominell spänning 110 V 

Kabel (batteri – 519) FKKJ 3x25+16 46 m 

 

6.2.1 Förimpedans 
För ett batterisäkrat likspänningsnät, utgå från att systemet är kopplad enlig figur 

5.3.1. Observera att vid beräkning av kabelns förimpedans och maximal kabellängd 

så tas endast hänsyn till den resistiva delen i likspänningsnätet. 
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3//𝑟𝑓 → {𝑟𝑓 = 0,727
𝑚Ω

𝑚
} →  

1

1
0,727 +

1
0,727 +

1
0,727

= 0,291 
𝑚Ω

𝑚
  

2//𝑟𝑔 → {𝑟𝑔 = 1,15
𝑚Ω

𝑚
} →  

1

1
1,15

+
1

1,15

= 0,644 
𝑚Ω

𝑚
 

𝑍𝐾 = 𝑞𝐼𝐿 ∙ 𝑟𝑓 ∙ 𝑙 + 𝑞𝐾𝐿 ∙ 𝑟𝑔 ∙ 𝑙 = 1,2 ∙ 0,291 ∙ 46 + 1,12 ∙ 0,644 ∙ 46 = 49,24 𝑚Ω 

Utlösningstiden ska för 110 VDC nätet basera sig på 90 % av Un dvs. 99 V på hjälp-

spänningsskena och batteriet i slutet av urladdningstiden. Då systemet är kopplat 

till dvärgbrytare på 1,6 A resp. 3 A så ska förimpedansen beräknas för båda. För 

denna typ av dvärgbrytare på 1,6 A resp. 3 A (med fem sekunders utlösningstid) ger 

följande maximala tillåtna impedans i det matanden ledningen: 

𝑍max _1,6𝐴 =
𝑐 ∙ 𝑈𝑛90%

𝐼𝑘
=

0,95 ∙ 99

1,6 ∙ 12
= 4,9 Ω 

𝑍max _3𝐴 =
𝑐 ∙ 𝑈𝑛90%

𝐼𝑘
=

0,95 ∙ 99

3 ∙ 12
= 2,61 Ω 

 
Förimpedansen från batteriet: 

𝑍𝐵 =
𝑈𝑛90%

𝐼𝑛
=

99

1200
= 82,5 𝑚Ω 

 
En dvärgbrytare på 1,6 A och 3 A har följande inre resistans (se bilaga 4): 

𝑍1,6𝐴_𝐷𝐵 = 600 𝑚Ω 

𝑍3𝐴_𝐷𝐵 = 130 𝑚Ω 

 
Nu kan förimpedansen räknas ut från batteriet till dvärgbrytarskåpet: 

𝑍𝑓ö𝑟−1,6𝐴 = 𝑍𝐵 + 2𝑍1,6𝐴_𝐷𝐵 + 2𝑍𝐾 

𝑍𝑓ö𝑟−1,6𝐴 = 82,5 ∙ 10−3 + 2 ∙ 600 ∙ 10−3 + 2 ∙ 49,24 ∙ 10−3 = 1,38 Ω 

𝑍𝑓ö𝑟−3𝐴 = 𝑍𝐵 + 2𝑍3𝐴_𝐷𝐵 + 2𝑍𝐾 

𝑍𝑓ö𝑟−3𝐴 = 82,5 ∙ 10−3 + 2 ∙ 130 ∙ 10−3 + 2 ∙ 49,24 ∙ 10−3 = 0,44 Ω 
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Observera att både system 3 och 4 är batterisäkrat likspänningsnät, vilket innebär 

att förimpedansens beräkningsmetodik för dessa är densamma som för system 2. 

Med denna anledning kommer beräkningen inte att visas steg för steg, utan kom-

mer i tabellform att presentera resultatet för samtliga parametrar. 

6.2.2 Resistansökningsfaktor 
Tabellerna nedan visar resultatet till resistansökningsfaktorn för dvärgbrytrare på 

1,6 A och 3 A i system 2. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 

6.1.2. 

Tabell 6.2.2.1: Resistansökningsfaktorn för både 

isolerad och koncentrisk ledare, dvärgbrytare på 1,6 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 

Resistansökningsfaktor 

Isolerad ledare 

Resistansökningsfaktor 

Koncentrisk ledare 

2,5/2,5 ~1,2 ~1,12 

4/4 ~1,2 ~1,12 

6/6 ~1,2 ~1,12 

 

Tabell 6.2.2.2: Resistansökningsfaktorn för både 

isolerad och koncentrisk ledare, dvärgbrytare på 3 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 

Resistansökningsfaktor 

Isolerad ledare 

Resistansökningsfaktor 

Koncentrisk ledare 

2,5/2,5 ~1,2 ~1,13 

4/4 ~1,2 ~1,12 

6/6 ~1,2 ~1,12 

10/10 ~1,2 ~1,12 

 

6.2.3 Dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret 
I tabell 6.2.3.1 och 6.2.3.2 redovisas både nominell och maximal kabellängd för sy-

stem 2, vid användning av dvärgbrytare S200M K-karakteristik med 1,6 A samt 3 A 

märkström och fem sekunders utlösningstid. För intresse av kontrollberäkning, se 

exempel i avsnitt 6.1.3. 
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Tabell 6.2.3.1: Nominell och maximal kabellängd enligt 

utlösningsvillkoret vid användning av dvärgbrytare på 1,6 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 
Nominell kabellängd (m) Maximal kabellängd (m) 

2,5/2,5 142,7 102 

4/4 229,3 164 

6/6 342,7 246 

 

Tabell 6.2.3.2: Nominell och maximal kabellängd enligt 

utlösningsvillkoret vid användning av dvärgbrytare på 3 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 
Nominell kabellängd (m) Maximal kabellängd (m) 

2,5/2,5 75,8 63 

4/4 122,3 101 

6/6 182,9 152 

10/10 308,2 >250 

 

6.2.4 Dimensionering med avseende på spänningsfallet 
Då spänningen hos objektet inte får understiga 85 % av Un måste spänningsfallet i 
kabel kontrolleras. Enlig tabell 4.2.1 så får spänningsfallet i kabeln mellan dvärg-
brytare och reläskåp max vara 2 %, vilket medför ∆U = 0,02∙99 V. 

∆𝑈 = 𝑞 (
𝑟𝑓+

2
+ 𝑟𝑓−) 𝑙𝑘 ∙ 𝐼80%𝐷𝐵 →  𝑙𝑘 =

∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2
+ 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

 

Med dvärgbrytare på 1,6 A blir längsta kabellängden följande: 

𝑙2,5𝑚𝑚_1,6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00741

2 + 0,00741) 0,8 ∙ 1,6
= 115,9 𝑚 

 

𝑙4𝑚𝑚_1,6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2
+ 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00461

2
+ 0,00461) 0,8 ∙ 1,6

= 186,4 𝑚 
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𝑙6𝑚𝑚_1,6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00308

2 + 0,00308) 0,8 ∙ 1,6
= 279,01 𝑚 

 

Med dvärgbrytare på 3 A blir längsta kabellängden följande: 

𝑙2,5𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00741

2 + 0,00741) 0,8 ∙ 3
= 61,8 𝑚 

 

𝑙4𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00461

2 + 0,00461) 0,8 ∙ 3
= 99,4 𝑚 

 
 

𝑙6𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00308

2 + 0,00308) 0,8 ∙ 3
= 148,8 𝑚 

 

De längder för dvärgbrytare på 3 A är kortare än de som beräknades med hjälp av 

utlösningsvillkoret, detta medför att det kommer vara spänningsfallet som  

begränsar kabellängden för den aktuella kabeln. 

 

6.3 System 3 
Systemet tillhanddahåller 110 V batterisäkrad likspänning till kontrollutrustning 
för driftsystem. Tabellen nedan visar följande data för system 3 som användes vid 
beräkning av förimpedansen. Dvärgbrytarna som finns idag och matas från system 
2 är av typen S202 EK6∙6 A (dvärgbrytare på 6 A med K-karakteristik), dessa byts 
ut mot S200M-K-6 A (dvärgbrytare på 6 A med K-karakteristik). [15] 

Tabell 6.3.1: Apparat- och komponentdata för system 3. [15] 

System 3 

Batteri Kortslutningsström 1400A/batteriskena 

Batteri Nominell spänning 110 V 

Kabel (batteri – 519) FKKJ 4x50+25 206 m 

 

6.3.1 Förimpedans 
Tabellen nedan visar värden för både maximala tillåtna impedansen och förim-
pedansen i system 3, samt de värden som användes för att räkna ut förimpedansen. 
För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 6.2.1. 
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Tabell 6.3.1.1: Impedansen i system 3. 

Förklaring Beteckning Värde 

Tillåtna max impedans 

i kretsen 
ZMAX 1,31 Ω 

Batteriets impedans ZB 70,7 mΩ 

Dvärgbrytarens inre resistans ZDB 52 mΩ 
Totala impedansen i den  

matande kabeln 

(från batteri till dvärgbrytarskåp) 

ZK 131,7 mΩ 

Totala förimpedansen  

(från batteri till dvärgbrytarskåp) 
Zför 438,1 mΩ 

 

6.3.2 Resistansökningsfaktor 
Tabellen nedan visar resultatet till resistansökningsfaktorn för dvärgbrytrare på 6 

A i system 3. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 6.1.2.  

Tabell 6.3.2.1: Resistansökningsfaktorn för både 

isolerad och koncentrisk ledare, dvärgbrytare på 6 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 

Resistansökningsfaktor 

Isolerad ledare 

Resistansökningsfaktor 

Koncentrisk ledare 

2,5/2,5 ~1,2 ~1,13 

4/4 ~1,2 ~1,13 

6/6 ~1,2 ~1,13 

10/10 ~1,2 ~1,12 

16/16 ~1,2 ~1,12 

25/16 ~1,2 ~1,12 

 

6.3.3 Dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret 
I tabell 6.3.3.1 redovisas både nominell och maximal kabellängd för system 3, vid 

användning av dvärgbrytare S200M K-karakteristik med 6 A märkström och fem 

sekunders utlösningstid. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 

6.1.3. 
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Tabell 6.3.3.1: Nominell och maximal kabellängd enligt  

utlösningsvillkoret vid användning av dvärgbrytare på 6 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 
Nominell kabellängd (m) Maximal kabellängd (m) 

2,5/2,5 37 24 

4/4 61 40 

6/6 91 60 

10/10 153,8 102 

16/16 245 163 

25/16 302 201 

 

6.3.4 Dimensionering med avseende på spänningsfallet 
Då spänningen hos objektet inte får understiga 85 % av Un måste spänningsfallet i 
kabel kontrolleras. Enlig tabell 4.2.1 så får spänningsfallet i kabeln mellan dvärg-
brytare och reläskåp max vara 2 %, vilket medför ∆U = 0,02∙99 V. 

Med dvärgbrytare på 6 A blir längsta kabellängden följande: 

𝑙2,5𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00741

2 + 0,00741) 0,8 ∙ 6
= 30,9 𝑚 

 

𝑙4𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00461

2 + 0,00461) 0,8 ∙ 6
= 49,7 𝑚 

 
 

𝑙6𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00308

2 + 0,00308) 0,8 ∙ 6
= 74,4 𝑚 

 

𝑙10𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00183

2 + 0,00183) 0,8 ∙ 6
= 125,2 𝑚 

 

𝑙16𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,00115

2 + 0,00115) 0,8 ∙ 6
= 199,2 𝑚 



 
 
 
 

35  |  RESULTAT 

𝑙25𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,000727

2 + 0,000727) 0,8 ∙ 6
= 227,1 𝑚 

 

𝑙35𝑚𝑚_6𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 99

1,2 (
0,000524

2 + 0,000524) 0,8 ∙ 6
= 243,4 𝑚 

Dessa längder är längre än de som beräknades med hjälp av utlösningsvillkoret, 

detta medför att det kommer vara utlösningsvillkoret som begränsar kabellängden 

för den aktuella kabeln. 

6.4 System 4 
System 4 består av ett 24 V och ett 48 V batterisäkrat likspänningsnät. 24 V delen 
är till för diodmatning till turbinens elektroniksystem. 48 V delen är till för mat-
ning av felsignalsystemet och lampindikeringar. Tabellerna nedan visar följande 
data för båda delarna i system 4 som användes vid beräkning av förimpedansen. 
Dvärgbrytarna som finns idag och matas från system 4 är av typen S202 EK3,5∙3,5 
A (dvärgbrytare på 3,5 A med K-karakteristik), dessa byts ut mot S200M-K-3 A 
(dvärgbrytare på 3 A med K-karakteristik). [16] 

Tabell 6.4.1: Apparat- och komponentdata för system 4, 24 VDC. [16] 

System 4 – 24 VDC nät 

Batteri Kortslutningsström 3402 A/batteriskena 

Batteri Nominell spänning 24 V 

Kabel (batteri – 519) FKKJ 3x35+16 61 m 

 

Tabell 6.4.2: Apparat- och komponentdata för system 4, 48 VDC. [16] 

System 4 – 48 VDC nät 

Batteri Kortslutningsström 2135 A/batteriskena 

Batteri Nominell spänning 48 V 

Kabel (batteri – 519) FKKJ 3x25+16 60 m 

 

6.4.1 Förimpedans (24 VDC nät) 
Tabellen nedan visar värden för både maximala tillåtna impedansen och förim-
pedansen för 24 VDC delen i system 4, samt de värden som användes för att räkna 
ut förimpedansen. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 6.2.1. 
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Tabell 6.4.1.1: Impedansen i system 4, 24 VDC. 

Förklaring Beteckning Värde 

Tillåtna max impedans 

i kretsen 
ZMAX 0,57 Ω 

Batteriets impedans ZB 6,35 mΩ 

Dvärgbrytarens inre resistans ZDB 130 mΩ 
Totala impedansen i den  

matande kabeln 

(från batteri till dvärgbrytarskåp) 

ZK 36,45 mΩ 

Totala förimpedansen  

(från batteri till dvärgbrytarskåp) 
Zför 0,34 Ω 

 

6.4.2 Resistansökningsfaktor (24 VDC nät) 
Tabellen nedan visar resultatet till resistansökningsfaktorn för dvärgbrytrare på 3 

A i system 4, 24 VDC delen. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 

6.1.2. 

Tabell 6.4.2.1: Resistansökningsfaktorn för både 

isolerad och koncentrisk ledare, dvärgbrytare på 3 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 

Resistansökningsfaktor 

Isolerad ledare 

Resistansökningsfaktor 

Koncentrisk ledare 

2,5/2,5 ~1,2 ~1,13 

4/4 ~1,2 ~1,12 

6/6 ~1,2 ~1,12 

10/10 ~1,2 ~1,12 

16/16 ~1,2 ~1,12 

25/16 ~1,2 ~1,12 

 

6.4.3 Dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret (24 VDC nät) 
I tabell 6.4.3.1 redovisas både nominell och maximal kabellängd för system 4 (24 

VDC nät), vid användning av dvärgbrytare S200M K-karakteristik med 3 A märk-

ström och fem sekunders utlösningstid. För intresse av kontrollberäkning, se ex-

empel i avsnitt 6.1.3. 
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Tabell 6.4.3.1: Nominell och maximal kabellängd enligt 

utlösningsvillkoret vid anvägning av dvärgbrytare på 3 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 
Nominell kabellängd (m) Maximal kabellängd (m) 

2,5/2,5 16,5 6,5 

4/4 26,7 10,5 

6/6 39,9 16 

10/10 67,3 27 

16/16 107 43 

25/16 132 53 

 

6.4.4 Dimensionering med avseende på spänningsfallet (24 VDC nät) 
Då spänningen hos objektet inte får understiga 85 % av Un måste spänningsfallet i 
kabel kontrolleras. Enlig tabell 4.2.1 så får spänningsfallet i kabeln mellan dvärg-
brytare och reläskåp max vara 2 %, vilket medför ∆U = 0,02∙21,6 V. 

𝑙2,5𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 21,6

1,2 (
0,00741

2 + 0,00741) 0,8 ∙ 3
= 13,4 𝑚 

 

𝑙4𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 21,6

1,2 (
0,00461

2 + 0,00461) 0,8 ∙ 3
= 21,6 𝑚 

 
 

𝑙6𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 21,6

1,2 (
0,00308

2 + 0,00308) 0,8 ∙ 3
= 32,4 𝑚 

 

𝑙10𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 21,6

1,2 (
0,00183

2 + 0,00183) 0,8 ∙ 3
= 53,6 𝑚 

 

𝑙16𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 21,6

1,2 (
0,00115

2 + 0,00115) 0,8 ∙ 3
= 86,9 𝑚 
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𝑙25𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 21,6

1,2 (
0,000727

2 + 0,00115) 0,8 ∙ 3
= 99,1 𝑚 

 

Dessa längder är längre än de som beräknades med hjälp av utlösningsvillkoret, 

detta medför att det kommer vara utlösningsvillkoret som begränsar kabellängden 

för den aktuella kabeln. 

6.4.5 Förimpedans (48 VDC nät) 
Tabellen nedan visar värden för både maximala tillåtna impedansen och förim-
pedansen för 48 VDC delen i system 4, samt de värden som användes för att räkna 
ut förimpedansen. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 6.2.1. 

Tabell 6.4.5.1: Impedansen i system 4, 48 VDC. 

Förklaring Beteckning Värde 

Tillåtna max impedans 

i kretsen 
ZMAX 1,14 Ω 

Batteriets impedans ZB 20,23 mΩ 

Dvärgbrytarens inre resistans ZDB 130 mΩ 
Totala impedansen i den  

matande kabeln 

(från batteri till dvärgbrytarskåp) 

ZK 49,02 mΩ 

Totala förimpedansen  

(från batteri till dvärgbrytarskåp) 
Zför 378,6 mΩ 

 

6.4.6 Resistansökningsfaktor (48 VDC nät) 
Tabellen nedan visar resultatet till resistansökningsfaktorn för dvärgbrytrare på 3 

A i system 4, 48 VDC delen. För intresse av kontrollberäkning, se exempel i avsnitt 

6.1.2. 

Tabell 6.4.6.1: Resistansökningsfaktorn för både 

isolerad och koncentrisk ledare, dvärgbrytare på 3 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 

Resistansökningsfaktor 

Isolerad ledare 

Resistansökningsfaktor 

Koncentrisk ledare 

2,5/2,5 ~1,2 ~1,13 

4/4 ~1,2 ~1,12 

6/6 ~1,2 ~1,12 

10/10 ~1,2 ~1,12 

16/16 ~1,2 ~1,12 

25/16 ~1,2 ~1,12 
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6.4.7 Dimensionering med avseende på utlösningsvillkoret (48 VDC nät) 
I tabell 6.4.7.1 redovisas både nominell och maximal kabellängd för system 4 (48 

VDC nät), vid användning av dvärgbrytare S200M K-karakteristik med 3 A märk-

ström och fem sekunders utlösningstid. För intresse av kontrollberäkning, se ex-

empel i avsnitt 6.1.3. 

Tabell 6.4.7.1: Nominell och maximal kabellängd enligt 

utlösningsvillkoret vid användning av dvärgbrytare på 3 A. 

Kabeltyp: FKKJ 

ledararea (mm2) 
Nominell kabellängd (m) Maximal kabellängd (m) 

2,5/2,5 33 22 

4/4 40 27 

6/6 80 53 

10/10 135 90 

16/16 213,5 143 

25/16 264 176 

 

6.4.8 Dimensionering med avseende på spänningsfallet (48 VDC nät) 
Då spänningen hos objektet inte får understiga 85 % av Un måste spänningsfallet i 
kabel kontrolleras. Enlig tabell 4.2.1 så får spänningsfallet i kabeln mellan dvärg-
brytare och reläskåp max vara 2 %, vilket medför ∆U = 0,02∙43,2 V. 

𝑙2,5𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 43,2

1,2 (
0,00741

2 + 0,00741) 0,8 ∙ 3
= 26,9 𝑚 

 

𝑙4𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 43,2

1,2 (
0,00461

2 + 0,00461) 0,8 ∙ 3
= 43,3 𝑚 

 
 

𝑙6𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 43,2

1,2 (
0,00308

2 + 0,00308) 0,8 ∙ 3
= 64,9 𝑚 

 

𝑙10𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 43,2

1,2 (
0,00183

2 + 0,00183) 0,8 ∙ 3
= 109,2 𝑚 
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𝑙16𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 43,2

1,2 (
0,00115

2 + 0,00115) 0,8 ∙ 3
= 173,9 𝑚 

 

𝑙25𝑚𝑚_3𝐷𝐵 =
∆𝑈

𝑞 (
𝑟𝑓+

2 + 𝑟𝑓−) 𝐼80%𝐷𝐵

=
0,02 ∙ 43,2

1,2 (
0,000727

2 + 0,00115) 0,8 ∙ 3
= 198,2 𝑚 

Dessa längder är längre än de som beräknades med hjälp av utlösningsvillkoret, 

detta medför att det kommer vara utlösningsvillkoret som begränsar kabellängden 

för den aktuella kabeln. 

6.5 Färdigställd lathund  
Här sammanställs samtliga tillåtna kabellängder för olika kabelareor som matas 
från system 1, 2, 3 och 4. De tabellerna som visas här nedan är den lathunden som 
var efterfrågat. 

Lathund för System 1: 

För system 1 blev det spänningsfallet som begränsar kabellängden för de aktuella 
kablarna, se tabellen nedan.  

Tabell 6.5.1: Lathund för system 1 
vid användning av 3 A dvärgbrytare. 

FKKJ en part/pol 

(ledararea mm2)  
3 A 

3 x 2,5/2,5  92 m 

3 x 4/4 139 m 

3 x 6/6 193 m 

 

Lathund för system 2: 

Kursiv text innebär att spänningsfallet begränsar kabellängden. Normal text inne-
bär att Starkströmsföreskrifternas krav på fem sekunders utlösningstid begränsar 
kabellängden. 
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Tabell 6.5.2: Lathund för system 2 
vid användning av 1,6 A och 3 A dvärgbrytare. 

FKKJ en part/pol 

(ledararea mm2) 
1,6 A 3 A 

3 x 2,5/2,5  102 m 61 m 

3 x 4/4 164 m 99 m 

3 x 6/6 246 m 148 m 

 
Lathund för system 3: 

För system 3 är det utlösningsvillkoret som begränsar kabellängden för de aktuella 
kablarna, se tabellen nedan. 

Tabell 6.5.3: Lathund för system 3 
vid användning av 6 A dvärgbrytare. 

FKKJ en part/pol 

(ledararea mm2) 
6 A 

3 x 2,5/2,5  24 m 

3 x 4/4 40 m 

3 x 6/6 60 m 

3 x 10/10 102 m 

3 x 16/16 163 m 

3 x 25/16 201 m 

 

Lathund för system 4 (24 VDC nät): 

För system 4, 24 VDC är utlösningsvillkoret som begränsar kabellängden för de 
aktuella kablarna, se tabellen nedan. 
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Tabell 6.5.4: Lathund för system 4, 24 VDC 
vid användning av 3 A dvärgbrytare. 

FKKJ en part/pol 
(ledararea mm2) 

3 A 

3 x 2,5/2,5  6 m 

3 x 4/4 10 m 

3 x 6/6 16 m 

3 x 10/10 27 m 

3 x 16/16 43 m 

3 x 25/16 53 m 

 

Lathund för system 4 (48 VDC nät): 

För system 4, 48 VDC nät är utlösningsvillkoret som begränsar kabellängden för de 
aktuella kablarna, se tabellen nedan. 

Tabell 6.5.5: Lathund för system 4, 48 VDC 
vid användning av 3 A dvärgbrytare. 

FKKJ en part/pol 
(ledararea mm2) 

3 A 

3 x 2,5/2,5  22 m 

3 x 4/4 27 m 

3 x 6/6 53 m 

3 x 10/10 90 m 

3 x 16/16 143 m 

3 x 25/16 176 m 
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7 UPPGIFTENS BETYDELSE 

Examensuppgiften kan anses viktig då allt arbete på kärnkraften är unika. Alla in-
stallerade dvärgbrytare i anläggningen har funnits sedan konstruktion av kärn-
kraftverket. Detta innebär att den tekniken som fanns då inte finns längre och de 
installerade dvärgbrytare finns inte på marknaden. Denna inventering ska fungera 
som stöd vid framtida utbyten av dvärgbrytare för att säkerställa säker drift. Dessu-
tom, så att kärnkraften fortsätter bidra med säker tillgång på el till allmänheten och 
förebygga risker av olycka. Vid en olycka kan dess konsekvenser medföra globala, 
sociala och ekonomiska problem. Samtidigt som både personal och omgivning ska 
skyddas mot joniserande strålning. De mest kända fallen av olycka är: 

Harrisburg, USA 1979 – På grund av bristande teknik resulterade en härd-
smälta med begränsat utsläpp till omgivningen. Harrisburg händelsen ledde till en 
folkomröstning om kärnkraften i Sverige, år 1980. Denna folkomröstning gjorde att 
all påbörjad konstruktion av reaktor skulle slutföras och tas i drift tills dess av-
veckling. Däremot, reaktorerna som fortfarande var i planeringsfasen fick läggas 
ner. [17] 

Tjernobyl, Ukraina 1986 – Tidernas mest allvarligaste kärnkraftolycka. På 
grund av dålig konstruktion som ledde till enorm spridning av radioaktivt material, 
orsakade flera tusen dödsfall och dessutom permanent evakuering. [17] 

Fukushima, Japan 2011 – En kraftig tsunami förstörde de fyra blocken i Fukus-
hima 1. Tre av dessa ledde till härdsmälta men tack vare bättre konstruktion blev 
inte händelsen lika omfattande som i Tjernobyl. Händelsen har gett stor betydelse 
inom tekniken, nya lösningar behövs för att samtliga kärnkraftsanläggningar ska 
klara extrem yttre påverkan. [17] 

Med dessa händelser i grunden så har Forsmarks Säkerhetshöjning infört, som 
även förkortas till FOSH-programmet. I programmet ingår ett flertal projekt som 
ska rusta anläggningen för att kunna motstå extrema väderfenomen. Dessutom 
skapa alternativa system för att kyla ned reaktorhärden, ifall haveri av andra säker-
hetssystem skulle inträffa vid en nödsituation. Liknande åtgärder har tagits fram 
även i Oskarshamn och Ringhals. [18][19][20] 

Kärnkraften kan inte förknipas med förnybar energi men inte heller med fossilt 
bränsle. En av de stora fördelarna med kärnkraften är att det ger upphov till små 
mängder utsläpp av växthusgaser jämfört med sol- vind- och vattenkraft. Den elen 
som ett stor kärnkraftverk kan producera under ett år motsvarar drygt lika mycket 
som ca tusen vindkraftverk. [21] 

Som tidigare nämnt i avsnitt 2 så står Forsmarks kärnkraftverk för 1/6 av Sveriges 
elproduktion och deras vision är att ”producera efterfrågad el, varje dag året runt”. 
När det är dags för samtliga kärnkraftverken i Sverige att avvecklas, så kommer 
flera industrier påverkas av detta. Ett exempel är fordonsindustrin, idag satsar flera 
stora företag inom fordonsindustri på elbilar. Den kraften som produceras från fem 
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kärnkraftverk skulle krävas om batterierna på ca två miljoner elbilar står på ladd-
ning under en natt. [22]  

Förhoppningsvis med tiden så kommer allmänheten få mer förtroende för kärn-
kraften och tekniken som kan förebygga, eller åtminstone minimera risken för 
olycka. För att försöka åstadkomma detta är kärnkraftverket reglerad i internation-
ell och nationell organisation och lagstiftning. Ett exempel på internationell organi-
sation är WANO som står för World Association of Nuclear Operators. WANO 
grundades efter händelsen i Tjernobyl och samtliga kärnkraftverk i världen är med-
lemmar. WANO har som uppdrag att säkerställa att alla kärnkraftverk följer de la-
gar som finns när det gäller säkerhet och tillförlitlighet. Ett exempel på nationell 
lagstiftning är Strålsäkerhetsmyndigheten som tillhör Miljödepartementets an-
svarsområde i regeringen. Strålsäkerhetsmyndighetens uppgift är att skydda miljö 
och samhälle från den påverkan som förekommer av strålning. En utav deras före-
skrifter som är känd bland svenska kärnkraftverk är 2008:23 3§ som säger: [17] 
[23] [24] 

”Människors hälsa och miljön ska skyddas från skadliga verkan av joniserande 
strålning, både då en kärnteknisk anläggning är under drift och i framtiden. Ut-
släppen av radioaktiva ämnen får inte orsaka svårare effekter på människors hälsa 
och miljön utanför Sveriges gränser än vad som accepteras inom Sverige”. [24] 
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8 SLUTSATS 

Innehållet i denna rapport beskriver de fundamentala skillnaderna mellan befint-
liga och nya dvärgbrytare. Där de nya dvärgbrytarna var förbestämd att användas. 
De gamla dvärgbrytarna är av typen S202K K-karakteristik från BBC och de nya 
dvärgbrytarna är av typen S200M K-karakteristik från ABB.  

Innhållet ska även fungera som en vägledning vid beräkning av tillåtna kabelläng-
der för elkonstruktörer på Forsmark. Under avsnitt 5 Resultat presenteras beräk-
ningar för några dvärgbrytare som matas idag från system 1, 2, 3 och 4. Dessa ka-
bellängder är endast beräknade upp till 250 m då kabellängder över 250 m är säll-
synta och därmed ointressant för Forsmark. Den färdigställda lathunden för samt-
liga system finns under avsnitt 6.5. En viktig punkt vid beräkningarna är att jäm-
föra resultatet baserad på utlösningsvillkoret med spänningsfallet, då tillåtna ka-
bellängd kan varieras. 

Då varje reaktor på Forsmark består av ca 4000 dvärgbrytare, så skulle det ta en 
hel livstid att räkna fram maximal kabellängd från varje dvärgbrytare ner till varje 
objekt. Ett förbättringsförslag är att utforma ett program där man anger nödvän-
diga parametrar för att beräkna maximal kabellängd, dels för att spara tid och 
pengar. 
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Bilaga 2: Resistansökningsfaktorn. 
Hämtad ur SS 424 14 03, utgåva 1A. [11] 
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Bilaga 3: Brytningskurvan för S200M dvärgbrytare K-karakteristik. 
Hämtad ur ABB-katalogen “System pro M compact DIN Rail components for low 
voltage installation”. [5] 
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Bilaga 4: Inre resistans för S200M dvärgbrytare K-karakteristik. 
Hämtad ur ABB-katalogen “System pro M compact DIN Rail components for low 
voltage installation”. [5] 
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Bilaga 5: Tidplan.    
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