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Sammanfattning 

Vid ombyggnationer och utbyggnationer av elnät förändras dess karakteristik. 
Detta leder till att skyddsfunktioner kan behöva justeras för att passa elnätets nya 
karakteristik. Justeringar kan medföra att selektiviteten mellan skydden försvin-
ner. Selektivitet innebär att endast skyddet närmast felet bryter strömmen, så att 
en så liten del som möjligt av elnätet blir strömlöst. För att säkerställa att selektivi-
tet råder mellan skydden utformas selektivplaner där selektiviteten visuellt kan 
analyseras och vid behov utförs justering av skydden. Rotebro mottagningsstation i 
Sollentuna ägs och drivs av Sollentuna Energi & Miljö (SEOM). Stationen står inför 
ombyggnationer och selektivplanerna behöver därför ses över. 

Då problemställningen är att selektiviteten mellan skydden behöver kontrolleras 
blir målsättningen att skapa en selektivplan för Rotebro mottagningsstation. Denna 
baseras på mottagningsstationens skyddsinställningar och det anslutna elnätets 
karakteristik. Arbetet resulterade i att en modell av Rotebro mottagningsstation 
skapades i programmet PSS Sincal. Från denna genererades selektivplaner som 
visar att små justeringar av skydden kan göras. Det utfördes även en generell ana-
lys som visar att selektivplaner har stor betydelse för samhället. 

Nyckelord 
Selektivplan, selektivitet, reläskydd, strömtransformator, transformatorstation, 
elkraft, ställverk, kortslutningsberäkningar, nätstation. 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

In case of build out and rebuilding electricity grids, the electrical characteristics 
change. This means that protection features may need to be adjusted to suit the 
electrical grids’ new characteristics. Adjustments may lead to loss of selectivity be-
tween protective relays. Selectivity means that only the protection device closest to 
the fault break the current, so only the smallest possible part of the electrical grid 
gets disconnected. To assure selectivity, selective tripping schedule is created and 
protective relays are adjusted if needed. Rotebro substation in Sollentuna is owned 
and operated by Sollentuna Energi & Miljö (SEOM). The substation is facing re-
building and its selective tripping schedule needs to be reviewed. 

Since the problem is that selectivity between the protective relays needs to be 
checked the goal is to create a selective tripping schedule for Rotebro substation. 
This is based on the substation protective settings and the connected electrical 
grids characteristics. The thesis resulted in a model of Rotebro substation created 
in the computer program PSS Sincal. From this a selective tripping schedule were 
generated that shows that small adjustments of the protective relays can be made. 
A general analysis was also conducted which shows that a selective tripping sched-
ule is of great importance to the society. 

Keywords 
Selective, protective relay, current transformer, substation, switchgear. 
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

1.1 Problemformulering 
I elnät används högspänning för att överföra elenergi på långa avstånd. Svenska 
kraftnät ansvarar för det som kallas stamnätet i Sverige, vilket består av nät på 400 
kV, 220 kV och högspänd likström [1]. Utöver stamnätet finns regionala och lokala 
nät där det förstnämnda har spänningsnivåer på normalt 70 – 130 kV. De regionala 
näten ägs och drivs av elproducenter där Vattenfall, EON och Ellevio är störst. 
Kunder som är anslutna till dessa nät är främst distributionsföretag men även 
större industrier. Lokala nät har normalt en spänning på högst 20 kV och drivs av 
distributionsföretag som levererar el till exempelvis hushåll.  

Det lokala nätet i Sollentuna förvaltas av distributionsföretaget SEOM (Sollentuna 
Energi & Miljö) [2]. Nätet omfattar tre mottagningsstationer, 256 nätstationer och 
1276 km kablar. Rotebro mottagningsstation, en av de tre tidigare nämnda, har en 
huvudmatning från Vattenfall med en spänning på 70 kV. Stationen har även en 
reservmatning med en spänning på 20 kV, även den kommer från Vattenfall [3]. 
Spänningen transformeras ner i stationen till 10 kV för att distribueras till nätstat-
ionerna, vilka sänker spänningen ytterligare till 400 V för allmän distribution. Mot-
tagningsstationen är utrustad med skyddsreläer som vid fel bryter strömmen. För 
att inte fler än nödvändigt ska drabbas av felet upprättas en selektivplan till 
skyddsreläerna. Rotebro mottagningsstation står inför ombyggnationer och selek-
tivplanerna behöver därför ses över. Problemställningen är att SEOM behöver en 
uppdaterad selektivplan till Rotebro mottagningsstation som nya skyddsreläer kan 
anpassas efter. En selektivplan kan skapas med olika metoder. 

1.2 Målsättning 
Målet är att skapa en selektivplan till skyddsreläerna i Rotebro mottagningsstation. 
Utifrån rådande reläskydds-inställningar och beräknad min- och maxkortslut-
ningsström skapas selektivplanen. Den färdiga selektivplanen analyseras sedan för 
att säkerställa selektivitet mellan skyddsreläerna. Vid behov korrigeras skyddsrelä-
inställningarna och redovisas i en föreslagen selektivplan. Tillvägagångssättet byg-
ger på att kontrollera rådande reläskydds-inställningar samt välja en lämplig be-
räkningsmetod och därefter ta fram värden på maximal och minimal kortslutnings-
ström. Utöver den tekniska delen görs en generell analys av hur miljö, människor 
och ekonomiska aspekter påverkas av en fungerande selektivplan. 

1.3 Avgränsningar 
Den längsta linjen har troligtvis lägst kortslutningsström, därför utförs beräkningar 
enbart på denna. På grund av begränsad tid genomförs endast beräkningar för 
kortslutningsskydd, vilket innebär kortslutning mellan två eller tre faser. Anled-
ningen till att kortslutning mellan fas och jord inte tas med är för att mottagnings-
stationen är spoljordad. Detta begränsar jordfelsströmmen och kräver att jordfels-
skydd används, vilket utförs med en annan beräkning som inkluderar nollföljdsim-
pedans [1]. 
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2 Teori och bakgrund 

Kapitlets syfte är att ge läsaren nödvändig information för att förstå rapportens 
innehåll. En viss förståelse för elkraft är nödvändig för att förstå texten i sin helhet. 
I slutet av kapitlet finns en sammanställning av information gällande det största 
strömavbrottet i Nordamerika. Denna används för att analysera hur strömavbrott 
påverkar samhället. En fungerande selektivplan minimerar risken för strömav-
brott. 

2.1 Ställverk 

Ett ställverk kan beskrivas som en knutpunkt (nod) i elnätet där elektrisk energi 
samlas och fördelas med hjälp av skenor och brytare [1]. Ett ställverk är en anlägg-
ningsdel som normalt tillhör produktionsanläggningar, transformatorstationer och 
fördelningsstationer. Vanligtvis är transformatorstationer uppbyggda av transfor-
matorer med ställverk på var sida (ett vid den högre spänningen och ett vid den 
lägre spänningen). Med ett fack i ett ställverk menas en anslutningspunkt till ställ-
verkets samlingsskena. Ett fack kan exempelvis innehålla brytare, mät- och 
skyddsutrustning samt utgående kabel. 

2.2 Mottagningsstation 

En mottagningsstation används inom regionnäten och är en mindre typ av trans-
formatorstation [4]. Den omvandlar spänningen från regionnäten (70 – 130 kV) till 
en lägre på vanligtvis 10-20 kV, det vill säga spänning som används i de lokala nä-
ten. För redundans och servicesyfte används ofta två transformatorer, då bara den 
ena är driftsatt.  

2.3 Nätstation 

En nätstation är den minsta typen av transformatorstation som transformerar ner 
spänningen i de lokala näten till de 400 V som används för allmän distribution [1]. 
Dessa kan se ut på många olika sätt men gemensamt för alla är ett högspännings-
ställverk, en transformator och ett lågspänningsställverk. Båda ställverken har last-
frånskiljare men den för högspänning har även säkringar för att bryta hela nätstat-
ionen vid en eventuell felström. Vid allmän distribution används fasspänningen på 
230 V vilket kräver att sekundärsidan måste Y-kopplas för anslutning av nolledare. 

2.4 Systemjordning 
En transformator som matar ett nät är oftast Y- eller Z-kopplad på sekundärsidan 
och har därför en neutralpunkt [5]. Tillämpas istället D-koppling kan en neutral-
punkt erhållas med hjälp av en neutralpunktstransformator. Neutralpunktens an-
slutning till transformatorstationens jordtag kallas systemjordning. Denna kan ut-
föras på olika sätt men inom 10-70 kV nät kopplas vanligtvis en impedans mellan 
jordtaget och neutralpunkten. En av anledningarna till detta är att begränsa jord-
felsströmmen och släcka ljusbågen som skapas av tillfälliga fel. På så sätt blir nätet 
robustare, framförallt om det är uppbyggt av friledningar (enledare uppspända 
mellan stolpar) där tillfälliga fel kan uppstå av fallande träd.  



 
 
 
 
4 |  TEORI OCH BAKGRUND 

2.5 Strömtransformator 
En strömtransformator används för att mäta hög ström. De kopplas i serie med 
mätobjektet och ger på sekundärsidan en proportionell men lägre ström [6]. På så 
sätt erhålls ett hanterbart mätvärde. Primärsidan består ofta av en ledning som träs 
genom järnkärnan, alltså används där bara ett varv. Sekundärsidan består av flera 
varv så att strömmen där blir lägre. 

Enligt kursmaterial från STF Ingenjörsutbildning AB i kurserna Mättransformato-
rer 6-8 oktober 2015 och Reläskydd III 27-29 mars 2001 är det viktigt att sekun-
därsidan alltid är kortsluten. Detta för att förhindra livsfarlig spänning. Anledning-
en är att ingen ström induceras i en bruten sekundärlindning, vilket annars reduce-
rar det magnetiska flödet i transformatorns järnkärna. Då denna reducering inte 
längre existerar ökar det magnetiska flödet snabbare (kortare dt). Inducerad spän-
ning beräknas enligt Faraday’s lag genom att dividera förändringen av det magne-
tiska flödet med tidsintervallet för förändringen (dΦ/dt) [7]. Vid ett kortare dt blir 
alltså spänningen högre, samtidigt är strömtransformatorer uppbyggda av en 
transformatorkärna med en hög gräns för mättnad av det magnetiska flödet vilket 
leder till att dΦ kan bli ovanligt hög. För vissa strömtransformatorer kan spänning-
en teoretiskt bli högre än 100 kV. Detta kan medföra personskada eller skador på 
utrustningen, sekundärsidan måste därmed alltid vara kortsluten. 

2.6 Spänningstransformator 
Spänningstransformatorn används för att mäta spänning genom att transformera 
ner mätobjektets spänning till ett lägre men proportionellt värde [6]. På så sätt kan 
lågspänningsinstrument användas vid sekundärsidan för mätning. Primärlindning-
en kopplas exempelvis mellan två faser om fasspänning ska mätas. Spänningstrans-
formatorer har samma ekvivalenta schema som en krafttransformator och har en 
låg impedans för att uppnå god mätnoggrannhet. Primärsidan måste, i motsats till 
strömtransformatorn, alltid vara bruten eller ansluten till ett instrument med högt 
motstånd som en voltmeter. Anledningen är att den låga impedansen ger en hög 
kortslutningsström som kan förstöra spänningstranformatorn. 

2.7 Brytare 
Vid brytning av högspänning uppstår en strömledande ljusbåge genom termisk jo-
nisation av den omgivande luften eller gasen [1]. Då strömmen går genom ljusbå-
gen hålls temperaturen hög (ca 10000 °C eller mer) av den värmeenergi som till-
förs vid strömgenomgången. För att släcka ljusbågen och bryta strömmen krävs att 
ljusbågens tillförda energi är lägre än den avgivna. Detta innebär att brytare för 
högspänning behöver vara konstruerade så att ljusbågen kyls ner. Genom att an-
vända tryckluft eller utnyttja trycket som uppstår av ljusbågen kan den släckas. 
Mediet runt brytarkontakterna kan även vara vakuum. Där består ljusbågen av me-
talljoner från kontaktytan, men denna slocknar vid första nollgenomgången av AC-
strömmen. De viktigaste brytartyperna är fyllda med antingen SF6 gas, olja eller 
vakuum. Tiden det tar för att bryta strömmen ligger på 50 – 150 ms och är relevant 
för selektivplaner, vilket punkt 2.10 beskriver mer utförligt [8]. 
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2.8 Reläskydd 
Ett reläskydd används för att skydda komponenter i elnätet mot termiska och me-
kaniska skador då ett fel inträffar någonstans i nätet. Med hjälp av ström- och 
spänningstransformatorer detekteras ett fel [1]. Genom att kombinera dessa på 
olika sätt och specificera olika utlösningsvillkor kan flera typer av skyddsfunktioner 
konstrueras. Vid ett detekterat fel ges en impuls till antingen frånkoppling eller fel-
signal.  

De första reläskydden var uppbyggda av elektromekanik men ersattes i mitten på 
60-talet av statiska skyddsreläer. Dessa använder istället elektronik som transisto-
rer och dioder för att behandla mätvärden från ström- och spänningstransformato-
rerna. Under 80-talet förfinades den elektroniska tekniken med mikroprocessorer 
vilket förbättrade prestandan och sänkte kostnaden.  

Överströmsskydd är en typ av reläskydd som används för att detektera en ström 
som är högre än märkströmmen i en anläggning. Kortslutningsfel och överlast or-
sakar överström och är skadliga beroende på amplitud och tid. Momentana och 
tidsfördröjda steg används ofta för överströmsskydd där det senare används för 
överlast och det momentana används för kortslutningsfel. I vissa anläggningar är 
det olämpligt att använda överströmsskydd ifall ett kortslutningsfel kan ge felström 
av samma storleksordning som märkströmmen. I ett sådant fall bör över-
strömsskyddet ersättas av ett underimpedansskydd. Vid detektering av överström 
mäts två eller tre faser och kan på så vis detektera två- eller trefasiga kortslutnings-
fel. Mäts endast två faser finns risken att skyddet bara mäter halva felströmmen på 
en DY-kopplad transformator, ifall ett tvåfasigt kortslutningsfel inträffar på sekun-
därsidan [9]. Detta kan leda till att skyddet inte löser ut. För att mäta överlast kan 
skyddet anslutas till en fas eftersom de normalt är lika stora i alla faserna [1]. 

2.9 Kortslutningsberäkningar 
Svensk standard för kortslutningsberäkningar i trefas växelströmsnät är SS-EN 
60 909-0 vilket bygger på den internationella standarden IEC 60909-0 [5]. Föl-
jande är en sammanfattning över relevanta metoder från IEC 60909-0. 

Feltypen som ger högsta möjliga felström är trefasig kortslutning och beräknas en-
ligt: 

𝐼𝑘
"

=
𝑐𝑈𝑛

√3𝑍𝑘
  (1) 

Feltypen som ger lägsta möjliga felström är tvåfasig kortslutning och beräknas en-
ligt: 

𝐼𝑘2
"

=
𝑐𝑈𝑛

2𝑍𝑘
  (2) 

I båda formler är 
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c en spänningsfaktor som vid beräkning på spänning mellan 1 till 230 kV 

sätts till 1,1 för högsta möjliga felström och 1,0 för lägsta möjliga fel-

ström enligt tabell 1 i IEC 60909-0; 

Un nätets huvudspänning; 

Zk kortslutningsimpedansen per fas mellan spänningskällan och felstället. 

Vid beräkning av Zk summeras alla impedanser mellan spänningskällan och felstäl-
let. Ett matande nät kan bestå av flera spänningskällor men är kortslutnings-
strömmen och spänningen i en specifik punkt ”Q” känd kan dess impedans beräk-
nas med: 

𝑍𝑄 =
𝑐𝑈𝑛𝑄

√3𝐼
𝑘𝑄
"

  (3) 

Är även förhållandet mellan resistans och reaktans (RQ/XQ) känd så kan exempel-
vis reaktansen beräknas genom att kasta om Pythagoras sats till: 

𝑋𝑄 =
𝑍𝑄

√1+(𝑅𝑄 𝑋𝑄⁄ )
2
  (4) 

Eftersom transformatorer kan vara placerade mellan spänningskälla och felställe 
beräknas en ekvivalent impedans för komponenter anslutna till transformatorns 
primärsida till dess sekundärsida. Detta medför att en ekvivalent impedans erhålls 
på sekundärsidan vilket förenklar kretsen. Beräkningen utförs genom att dividera 
den aktuella impedansen med transformatorns omsättning (tr) i kvadrat: 

𝑡𝑟 =
𝑁𝑝𝑟𝑖𝑚

𝑁𝑠𝑒𝑘
=

𝑈𝑝𝑟𝑖𝑚

𝑈𝑠𝑒𝑘
  (5) 

𝑍𝑝𝑟𝑖𝑚
′ = 𝑍𝑝𝑟𝑖𝑚/𝑡𝑟

2   (6) 

Impedansen för själva transformatorn beräknas med hjälp av data från tillverkaren 
enligt: 

𝑍𝑇 =
𝑢𝑘

100

𝑈𝑚
2

𝑆𝑚
  (7) 

Där 

uk är kortslutningsspänningen angiven i procent av märkspänningen, vid 

kortslutningsspänning passerar märkström genom den kortslutna se-

kundärlindningen, uk kan därför ses som det procentuella spännings-

fallet orsakat av transformatorns magnetisering (reaktans) och resi-

stans vid märkbelastning; 

Um är märkspänningen på antingen primär eller sekundär sida, beroende 

på vilken sida (och till vilken relativ spänning) som transformatorns 

impedans beräknas; 

Sm är transformatorns skenbara märkeffekt. 
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Om den resistiva delen av kortslutningsspänningen uk är känd (betecknas ur) kan 
lindningens resistans beräknas liknande formel 7. På större transformatorer är R/X 
förhållandet så lågt att resistansdelen kan försummas vilket leder till XT = ZT. 

2.10 Selektivplan 
Om ett fel i en enskild krets inträffar ska endast den kretsen kopplas bort [5]. 
Dessvärre passerar felström, förutom det relevanta skyddet, även skyddsfunktioner 
som ligger före i nätet. Skyddet för den enskilda kretsen behöver alltså lösa ut in-
nan något annat skydd löser ut för att förhindra elavbrott på ett större område än 
nödvändigt. Detta kräver det som kallas selektivitetsplanering vilket resulterar i en 
selektivplan. Figur 1 visar ett exempel på en krets som innehåller ett matande nät, 
överströmsskydd för en transformator och ett överströmsskydd för en av de utgå-
ende ledningarna från samlingsskenan. Händer ett fel på den utgående kabeln 
måste reläskydd 2 bryta innan reläskydd 1 för att undvika avbrott på övriga utgå-
ende kablar från skenan. 

Vid utformning av en selektivplan behövs data om maximal och minimal kortslut-
ningsström [1]. Under utformningen tas även normala driftförhållanden i beakt-
ning eftersom de inte får uppfattas som ett fel. Exempelvis får startströmmen till en 
stor asynkronmotor inte utlösa ett överströmsskydd. För att uppnå selektivitet mel-
lan reläskydd krävs att skyddet närmast felet hinner bryta strömmen innan ett re-
läskydd som är längre bort från felet gör det [8]. Tiden för ett reläskydd att ge sig-
nal för frånkoppling varierar, men ett vanligt värde är 150 ms. På detta tillkommer 
tiden för själva brytaren att bryta strömmen. Här varierar tiderna också mellan 
olika modeller på brytare men typiska tider är 50 – 150 ms. Med en inkluderad sä-
kerhetsmarginal är vanliga funktionstider (tid för utlösning) mellan skydden 0,25 – 
0,5 s. I exemplet ovan innebär detta att reläskydd 2 måste ha minst en 0,25 ms 
snabbare funktionstid än reläskydd 1 för att hinna bryta strömmen. 

Den färdiga selektivplanen presenteras med fördel på ett log-log diagram med tid 
som funktion av strömmen [1]. I diagrammen visas de olika skyddens karakteristik 
vilket ger en överskådlig bild av selektiviteten mellan skydden. Karakteristiken kan 
vara momentan, inverttidsfördröjd, konstanttidsfördröjd eller en blandning mellan 
dem. Inverttidsfördröjning används när skyddets karakteristik behöver följa 
skyddsobjektets termiska egenskaper. Som vid belastningsskydd, där utrustning 
värms upp olika snabbt vid olika belastningar. IEC har tre olika standarder för in-
verttidsfördröjning och beräknas med följande formler: 

IEC Normal Inverse  𝑡(𝐼) = 𝐾 ∙
0,14

(
𝐼

𝐼𝑠
)

0,02
−1

  

Figur 1, ett mindre exempelnät. 
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IEC Very Inverse  𝑡(𝐼) = 𝐾 ∙
13,5
𝐼

𝐼𝑠
−1

  

IEC Extremely Inverse  𝑡(𝐼) = 𝐾 ∙
80

(
𝐼

𝐼𝑠
)

2
−1

  

Där K är en konstant som flyttar kurvan längs med tidsaxeln och ger på så sätt 
skyddet en ökad eller minskad funktionstid. Is är startströmmen, det lägsta ström-
värdet man vill att skyddet ska påverkas av. I är strömmen längs med strömaxeln. 
Vid konstanttidsfördröjning ges skyddet en konstant funktionstid mellan önskade 
strömvärden. Detta ger en stegformad kurva och är vanligt för kortsluttningsskydd. 
Momentan karakteristik innebär att ingen tidsfördröjning används förutom tiden 
för själva brytningen. Detta tillämpas ofta som sista steg för kortslutningsskydd. 
Figur 2 visar hur en selektivplan med konstanttidsfördröjning för exempelnätet 
ovan kan se ut. 

 

Reläskydd 1 - Tripping Curve (Phase)

Reläskydd 2 - Tripping Curve (Phase)

0,01

0,1

1
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100 1000 10000

t [s]

I [A] (10,8 kV)
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[Ik2min]<->[Ik3max]
vid linjefel

Normal last

Figur 2, selektivplan för ett mindre exempelnät. 
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För att alla typer av fel med säkerhet ska kunna detekteras används en marginal på 
10 – 15 % till minsta kortslutningsström [10]. Detta innebär att ett över-
strömsskydd ska utlösas för en ström på 85 – 90 % av minsta kortslutningsström, 
vanlig praxis är en inställning på 80 % av kortslutningsströmmen [9]. Samtidigt får 
en överbelastning av exempelvis asynkronmotorers startström inte utlösa skyddet. 

2.11 Nuvarande status för Rotebro mottagningsstation 
Under denna punkt sammanställs all relevant data som krävs för att skapa en se-
lektivplan över den längsta linjen för Rotebro mottagningsstation. All data är in-
samlad genom intervjuer, manualer och stationsbesök. I rapporten beskrivs endast 
de delar av mottagningsstationen som är relevant. Se Bilaga 3 och Bilaga 4 för pla-
cering av komponenter. 

2.11.1 Linje 10 och 20 
Ett enlinjeschema innebär att de tre faserna ritas som en linje istället för tre på ett 
schema. I rapporten beskrivs en linje även som en utgående kabel från mottag-
ningsstationen. Till denna kabel ansluts nätstationer. Figur 3 visar enlinjeschemat 
för den längsta linjen som är ansluten till Rotebro mottagningsstation. Linjen be-
står av två linjer, linje 10 och linje 20, som vid behov kan kopplas samman till en 
lång linje. Detta görs endast i nödfall då ett fel inträffat. Kabeln mellan fack 10 
(F10) och nätstation 11 (NS11) är längre än kabeln mellan F20 och NS21 (se Bilaga 
1). Därav är det värsta scenariot ett fel mellan F20 och NS21. Om detta inträffar 
innebär det att de två linjerna måste kopplas samman genom att sluta den normalt 

Figur 3, enlinjeschema över längsta linjen. 
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öppna frånskiljaren tillhörande NS28 (det röda strecket på enlinjeschemat). Vid 
denna konfiguration matas linje 20 via linje 10 och NS21 hamnar längst bort ifrån 
strömkällan [3]. Från släpvisare på fack 10 och fack 20 kan maximal belastnings-
ström på linjerna avläsas.  Linje 10 har belastats med 150 A som mest och linje 20 
har belastats med 170 A som mest. 

Linjerna består av trefaskablar av tre olika typer. I bilaga 2 visas kabeldata. Kablar-
nas längd och var i linjerna de används visas i Bilaga 1. 

2.11.2 Transformatorer 
Mottagningsstationen har tre transformatorer där en är huvudtransformator och 
de övriga två är reserver [3]. Huvudtransformatorns märkeffekt är 40 MVA och 
respektive reservtransformator har 15 MVA i märkeffekt. Detta innebär att vid re-
servkraft används båda reservtransformatorer för att tillgodose nätets energibehov. 
Maxbelastningen enligt släpvisare för T70 är 1600 A och för T1 och T2 är det 300 
A. Två av nätstationerna innehåller reläskydd för att skydda transformatorerna. 
Reläskydden måste inkluderas i selektivplanen för att säkerställa selektivitet. Detta 
innebär att nätstationernas transformatordata är relevant för att beräkna reläskyd-
dens maximala och minimala kortslutningsström. Nätstationerna av intresse är 
NS27 och NS16, dess transformatorer betecknas i rapporten som T27 och T16. I 
följande tabell visas relevant data för transformatorerna: 

Transformatordata 

Transforma-
tor 

Märk-
effekt 

Sm 

(MVA) 

Primärsidans 
märkspän-

ning 

U1 

(kV) 

Sekundärsi-
dans mär-
spänning 

U2 

(kV) 

Procentuell kortslut-
ningsspänning 

Uk  

(%) 

T70 40  76,4 10,8 11,8 

T1 15  22 10,8 6,8 

T2 15  22 10,8 6,8 

T27 0,8 10,5 0,4 5,2 

T16 1,25 11 0,42 5,31 
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2.11.3 Matande nät 
Rotebro mottagningsstations huvud- och reservkraft matas från två av Vattenfalls 
transformatorstationer [11]. Huvudkraften kommer från ett 77 kV nät och reserv-
kraften kommer från ett 22 kV nät. I tabellen nedan visas relevant nätdata i anslut-
ningspunkterna till Rotebro mottagningsstation: 

Nätdata 

Nät Trefasig kort-
slutningsström 

(A) 

Spän-
ning 

(kV) 

Kortslutnings-
effekt 

(MVA) 

Resi-
stans 

(Ω) 

Reak-
tans 

(Ω) 

c-
fak
tor 

Huvud-
kraft 
Max-

kopplat 

24469,6 76,4 3238,0 0,32337 2,68038 1,0 

Huvud-
kraft 
Min-

kopplat 

16289,5 76,4 2155,6 0,38971  1,77396 1,0 

Reserv-
kraft 

Max-
kopplat 

5661 22 215,711 1,141 2,188 1,1 

Reserv-
kraft 

Min-
kopplat 

5051 22 192,476 1,261 2,176 1,0 

2.11.4 Skyddsfunktioner 
Selektivplanen omfattar nio skyddsreläer där ett flertal har identiska inställningar. 
Sammanlagt används sex olika inställningar varav två är för reläskydden i nätstat-
ionerna NS16 och NS27. Nätstationen längst bort i nätet, NS21, skyddas av en 50 A 
ABB-säkring med beteckningen CEF-S, vilket har en utlösningstid på 0,1 s [12]. Vid 
huvudkraft mäter reläskyddet mellan transformator T70 och 10 kV samlingsskenan 
en eventuell felström på linjen. Detta innebär att selektiviteten mellan detta re-
läskydd och reläskyddet för linjen behöver granskas. Vid reservkraft är kortslut-
ningsströmmarna lägre vilket innebär att selektiviteten till de fyra reläskydden från 
reservkraften måste fungera mot reläskyddet för linjen. Följande är en redogörelse 
över reläskyddens uppgift, placering, och inställning. Se Bilaga 3 och Bilaga 4 för en 
överblick av placering. 
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2.11.4.1 Skydd av transformator T70 
Transformator T70 skyddas inte av reläskydd för överström och inkluderas därför 
inte i selektivplanen. Till den används differentialskydd. 

2.11.4.2 Skydd av 10 kV samlingsskena vid huvudkraft 
Reläskyddet är placerat i fack 40 och mäter strömmen från transformator T70 till 
10 kV skenan. Steg 1 och steg 2 startar båda vid 4 A men tidsfördröjningen är på 0,2 
s för steg 1 och 1,1 s för steg 2. Strömtransformatorns omsättning är 600 vilket be-
tyder att 4 A från sekundärsidan motsvarar 2400 A i primärsidan, det vill säga 
2400 A i den inkommande kabeln till 10 kV skenan. Steg 1 blockeras av reläskydd 
för utgående fack. Reläskyddets tillverkare är ASEA och beteckningen är RXIG 21.  

2.11.4.3 Skydd av transformator T1 och T2 
De identiska reläskydden är placerade i fack H2 och H3 i 20 kV ställverket. De 
skyddar primärsidan till transformatorerna T1 och T2. Steg 1 startar på 7,5 A och 
har en tidsfördröjning på 1,2 s. Steg 2 startar vid en ström på 50 A och har ingen 
tidsfördröjning, ett så kallat momentant steg. Strömtranformatorns omsättning är 
på 120 vilket ger de primära strömmarna på 900 A respektive 6000 A. Reläskyd-
dets tillverkare är ASEA och betecknas RXIDF 2 H. 

2.11.4.4 Skydd av 10 kV samlingsskena vid reservkraft 
Reläskydden är placerade i fack 70 och fack 80 och är identiska. De mäter ström-
men från transformator T1 och T2 till 10 kV skenan. Steg 1 och steg 2 startar båda 
vid 3,75 A men tidsfördröjningen är på 0,2 s för steg 1 och 1,1 s för steg 2. Ström-
transformatorns omsättning är 240 vilket betyder att 3,75 A från sekundärsidan 
motsvarar 900 A i primärsidan, det vill säga 900 A i den inkommande kabeln till 
samlingsskenan. Reläskyddets tillverkare är ASEA och beteckningen är RXIG 21. 

2.11.4.5 Skydd av linjerna 10 och 20 
De två identiska reläskydden är placerade i fack 10 och fack 20. De skyddar linjerna 
10 och 20 mot överström. Steg 1 startar vid 3,6 A och är tidsfördröjt med 0,8 s. Steg 
2 startar vid 12 A och är inte tidsfördröjt utan momentant. Strömtransformatorns 
omsättning är 100 vilket innebär att skyddets två steg startar för linjeström på 360 
A och 1200 A. Reläskyddets tillverkare är ASEA och beteckningen är RACIC. 

2.11.4.6 Skydd av transformator i nätstation 16 och nätstation 27 
Reläskydden är placerade i nätstation 16 (NS16) och nätstation 27 (NS27) på trans-
formatorernas primärsida. De skyddar transformatorerna och kablar som är an-
slutna till dess sekundärsida mot överström. Skydden är inställda på att använda 
ett inverttidsfördröjt steg med en karakteristik som efterliknar en säkring [13]. 
Startströmmen för steget till NS16 är inställt på 76 A och för NS27 till 52 A. Detta 
ger transformatorerna möjlighet till ca 25 % överlast. Faktorn som flyttar kurvan 
längs med tidsaxeln är i båda fallen inställda på 0,05 vilket är det lägsta möjliga. 
Vid inställning av dessa reläskydd behöver inte strömtransformatorns omsättning 
vara känd, utan primärströmmen används som inställningsvärde. Givetvis förutsät-
ter detta att rätt strömtransformator är monterad. Reläskydden är tillverkade av 
Woodward och beteckningarna är WIC1-2 (NS27) och WIC1-3 (NS16). 
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2.12 Strömavbrotts påverkan på samhälle och miljö 
Under denna punkt sammanställs relevant information från tre undersökningar av 
det största strömavbrottet i Nordamerika. 

Den 14 augusti 2003 inträffade det största strömavbrottet i Nordamerika och be-
rodde på att ett träd kom emot en högspänningsledning [14]. Skyddsfunktionerna 
för ledningen fungerade inte vilket ledde till att fler fel uppstod. Innan operatörer-
na förstod vad som hände bröts strömmen för 50 miljoner människor i nordöstra 
USA och sydöstra Kanada i upp till två dagar. Detta resulterade i en uppskattad 
kostnad på sex miljarder dollar. 

Från en studie på hur hälsotillståndet i New York City påverkades under strömav-
brottet påvisades att andningssvårigheter var ett stort bekymmer [15]. Troliga or-
saker är för att ventilation och luftkonditionering slutade fungera. I kombination 
med utrymning av exempelvis tunnelbana, vilket 400 000 människor gjorde, blev 
andningssvårigheter ett faktum. Ytterligare en anledning till andningsproblemen 
var att trafiken ökade eftersom tågen stod stilla. Då trafikljusen inte fungerade 
uppstod även långa bilköer. 

Ytterligare en studie på New York visar att antalet dödsfall ökade med 28 % [16]. 
Under avbrottet kan en tydlig höjning av antalet dödsfall i New York observeras. 
Både olyckor och icke olycksrelaterade dödsfall ökade, men det största bidraget till 
ökningen kom från icke olycksrelaterade. Troliga orsaker enligt studien är att am-
bulansers responstid blev längre samtidigt som telefonin inte fungerade under en 
period. Även många apotek var stängda och medicinsk utrustning för hemmabruk 
fungerade inte. Ökningen på 28 % motsvarar ca 90 dödsfall. De lokala luftförore-
ningarna uppmättes aldrig under avbrottet i New York. Detta berodde på att ut-
rustningen för mätning slutade fungera. Då strömmen kom tillbaka kunde man 
dock se en ökad halt av luftföroreningar. Över centrala Pennsylvania kunde flyg-
plan uppmäta sjunkande nivåer av luftföroreningar. Det berodde enligt rapporten 
troligen på att kraftverk för elproduktion hade stängts ner på grund av det felande 
elnätet. 
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3 Metoder och resultat 

I kapitlet genomförs en jämförelse mellan två metoder för att beräkna kortslut-
ningsström. Därefter väljs den mest lämpliga metoden till att beräkna kortslut-
ningsströmmen på nätet tillhörande Rotebro mottagningsstation. Från detta skap-
as en selektivplan utifrån de rådande reläskyddsinställningarna och den beräknade 
kortslutningsströmmen. Sist i kapitlet redovisas resultatet av litteraturstudien an-
gående strömavbrotts påverkan på samhälle och miljö. 

3.1 Jämförelse av metoder 
För att ta reda på vilken metod som är mest lämplig till beräkning av kortslutnings-
strömmen på nätet till Rotebro mottagningsstation testas två metoder med hjälp av 
ett kort exempel. De två metoderna är beräkning för hand och beräkning med hjälp 
av programmet PSS Sincal. Exemplet som de två metoderna ska testas på är ett el-
nät som består av en trefaskabel ansluten till en transformator som matas från ett 
starkt nät (har förhållandevis låg impedans), skyddsobjektet är trefaskabeln. Max-
imal kortslutningsström beräknas vid början på kabeln (vid anslutningen till trans-
formatorn) och minimal vid kabelns ände. Nedan följer data till exempelnätet där 
all reaktans är induktiv. 

Matande nät: 

Kortslutningseffekt – 1000 MVA 
R/X förhållande – 0,1 
Spänning – 70 kV 
Spänningsfaktor – 1,0 
 

Transformator: 

Primär spänning – 70 kV 
Sekundär spänning 10 kV 
Procentuell kortslutningsspänning – 8 % 
Märkeffekt – 10 MVA 
 

 Kabeldata: 

Resistans – 0,1 Ω 
Reaktans – 0,4 Ω 
 

3.1.1 Beräkning av kortslutningsström för hand 
Vid beräkningen tillämpas standarden IEC 60909-0. 

Det matande nätets impedans beräknas genom att utveckla formel 3 så att kort-
slutningseffekt som betecknas S kan användas: 
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𝑍𝑚𝑎𝑡𝑛 =
𝑐𝑈𝑛

√3𝐼𝑘
"

=
𝑐𝑈𝑛

√3𝐼𝑘
"

∙
𝑈𝑛

𝑈𝑛
=

𝑐𝑈𝑛
2

𝑆
=

1,0 ∙ 700002 [𝑉2]

1000 ∙ 106 [VA]
= 4,9 Ω 

Matande nätets reaktans beräknas enligt formel 4: 

𝑋𝑚𝑎𝑡𝑛 =
𝑍𝑚𝑎𝑡𝑛

√1 + (R X⁄ )2
=

4,9 [Ω]

√1 + 0,12
= 4,88 Ω 

Reaktansen räknas om till ett ekvivalent värde på sekundärsidan av transformatorn 
med hjälp av formel 5 och 6: 

𝑡𝑟 =
𝑈1

𝑈2
=

70000 [𝑉]

10000 [𝑉]
= 7 

𝑋𝑚𝑎𝑡𝑛
′ =

𝑋𝑚𝑎𝑡𝑛

𝑡𝑟
2

=
4,86 [Ω]

72
= 0,1 Ω 

Eftersom R/X förhållandet är 0,1 så är resistansen 10 gånger mindre än reaktan-
sen, alltså 0,01 Ω. 

Transformatorns impedans på sekundärsidan beräknas med formel 7: 

𝑍𝑇 =
𝑢𝑘

100

𝑈𝑚
2

𝑆𝑚
=

8

100

100002[𝑉2]

(10 ∙ 106)2 [𝑉𝐴]
= 0,8 Ω 

Eftersom transformatorn är stor försummas den resistiva delen vilket leder till 
ZT=XT. Nu kan minimala och maximala impedansen från spänningskälla till 
skyddsobjektet beräknas. I den maximala impedansen inkluderas kabelns resistans 
och reaktans, i den minimala impedansen exkluderas den: 

𝑍𝑚𝑎𝑥 = √𝑅𝑚𝑎𝑥
2 + 𝑋𝑚𝑎𝑥

2 = √(0,1 + 0,01)2 [Ω] + (0,4 + 0,1 + 0,8)2 [Ω] = 1,3 Ω 

𝑍𝑚𝑖𝑛 = √𝑅𝑚𝑖𝑛
2 + 𝑋𝑚𝑖𝑛

2 = √0,012 [Ω] + (0,1 + 0,8)2 [Ω] = 0,90 Ω 

 

Minimal och maximal kortslutningsström beräknas med hjälp av formel 1 och 2: 

𝐼𝑘2
"

=
𝑐𝑈𝑛

2𝑍𝑘
=

1,0 ∙ 10000 [V]

2 ∙ 1,3 [Ω]
= 3834 𝐴 

𝐼𝑘
"

=
𝑐𝑈𝑛

√3𝑍𝑘

=
1,1 ∙ 10000 [V]

√3 ∙ 0,9 [Ω]
= 7060 𝐴  
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3.1.2 Beräkning av kortslutningsström i PSS Sincal 
PSS Sincal är ett beräkningsprogram där en modell av nätet byggs upp grafiskt. 
Data förs sedan in och programmet beräknar kortslutningsström enligt IEC 60909-
0 på valfria punkter. Minimala kortslutningsströmmen som beräknades var 3827 A 
och maximala 7078 A. Figur 4 visar modellen av nätet vid beräkning av maximal 
och minimal kortslutningsström. 

 

3.1.3 Metodval 
Metoderna gav inom en rimlig marginal samma resultat. PSS Sincal väljs för att 
beräkna kortslutningsström på Rotebro mottagningsstation eftersom handberäk-
ningen tog längre tid och var krångligare. I PSS Sincal kan dessutom selektivplaner 
genereras automatiskt. 

3.2 Selektivplaner för Rotebro mottagningsstation 
En modell av Rotebro mottagningsstation skapades i PSS Sincal (se Bilaga 3 och 
Bilaga 4). All data som erhållits implementerades i modellen. Från detta skapades 
sex selektivplaner, tre för huvudmatning och tre för reservmatning. Anledningen 
att de inte visas i samma diagram är för att ge en bättre överblick. 

Figur 4, kortslutningsberäkning på exempelnätet i PSS Sincal. 
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3.2.1 Selektivitet T70 – NS21 
Figur 5 visar selektivplanen vid huvudkraft från transformator T70 till nätstation 
21 (NS21). Detta är mottagningsstationens längsta linje och den som har lägst kort-
slutningsström. Maximala kortslutningsströmmen är beräknad i Nod 177 (N177), 
där linjen ansluts, och har strömstyrkan 25581 A. Den minimala kortslutnings-
strömmen beräknades mellan säkringen i nätstation 21 (NS21) och dess transfor-
mator. Strömstyrkan där är 2949 A. Det markerade fältet visar inom vilket område 
kortslutningsströmmens ampere för linjen ligger. Den sammanlagda maxlasten i 
linjerna är 320 A och visas med den blå streckade linjen. Maxlasten till 10 kV ställ-
verket visas med den gröna streckade linjen och är 1600 A. Den röda kurvan visar 
karakteristiken för säkringen i nätstation 21 (NS21). De inställda värdena och dess 
karakteristik för reläskydden i mottagningsstationen visas med den blå och den 
gröna kurvan. Om reläskydd ”F10 överström” aktiveras så blockerar den det snabba 
steget för reläskyddet ”T70 – 10 kV skena överström”. Ifall ”F10 överström” miss-
lyckas med att bryta strömmen så fungerar det långsamma steget för ”T70 – 10 kV 
skena överström” som reserv. 

Säkring NS21 - Tripping Curve (Phase)

F10 överström - Tripping Curve (Phase)

T70 - 10 kV skena överström - Tripping Curve (Phase)

0,01
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1
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t [s]

I [A] (10,8 kV)

Protection Documentation: 70 kV

[Ik2min]<->[Ik3max]
vid linjefel

Max linjelast enlig släpvisare
Max lastström T70
enligt släpvisare

Blockeras från utg. fack

Figur 5, selektivplan T70 - NS21. 
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3.2.2 Selektivitet T70 – NS27 
Selektiviteten mellan reläskydden från T70 till sekundärsidan på transformatorn i 
nätstation 27 (NS27) visas i Figur 6. Denna selektivplan är likadan som T70 - NS21 
förutom att den röda kurvan är karaktäristiken för reläskyddet före transformatorn 
i nätstation 27 (NS27). Det markerade fältet är intervallet av kortslutningsström 
som reläskydd ”NS27 överström” kan utsättas för. Den minimala kortslutnings-
strömmen är 794 A och beräknas på sekundärsidan av transformator T27. Maxi-
mala kortslutningsströmmen är 4848 A och beräknas mellan reläskydd ”NS27 
överström” och transformator T27, dess primärsida. 

  

NS27 Överström - Tripping Curve (Phase)

F10 överström - Tripping Curve (Phase)

T70 - 10 kV skena överström - Tripping Curve (Phase)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10 100 1000 10000

t [s]

I [A] (10,8 kV)

Protection Documentation: 70 kV selektivitet till NS27

Max linjelast enlig släpvisare
Max lastström T70
enligt släpvisare

[Ik2min]<->[Ik3max]
NS27 reläskydd

Blockeras från utg. fack

Figur 6, selektivplan T70 - NS27. 
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3.2.3 Selektivitet T70 – NS16 
Figur 7 visar selektiviteten mellan skydden från transformator T70 till nätstation 16 
(NS16). Även denna är likadan som selektivplan T70 – NS21 men här är den röda 
kurvan karakteristiken för reläskyddet i nätstation 16 (NS16) som är placerad före 
dess transformator. Det markerade fältet visar intervallet av kortslutningsström 
som reläskydd NS16 överström kan utsättas för. Den minimala kortslutnings-
strömmen är 1068 A och beräknas på sekundärsidan till transformator T16. Den 
maximala kortslutningsströmmen är 5618 A och beräknas mellan reläskyddet 
”NS16 överström” och transformator T16, dess primärsida. 

  

NS16 Överström - Tripping Curve (Phase)

F10 överström - Tripping Curve (Phase)

T70 - 10 kV skena överström - Tripping Curve (Phase)

0,001

0,01

0,1

1

10

100

1000

10 100 1000 10000

t [s]

I [A] (10,8 kV)

Protection Documentation: 70 kV selektivitet till NS16

[Ik2min]<->[Ik3max]
NS16 reläskydd

Max linjelast enlig släpvisare
Max lastström T70
enligt släpvisare

Blockeras från utg. fack

Figur 7, selektivplan T70 - NS16. 
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3.2.4 Selektivitet 20 kV ställverk – NS21 
Selektiviteten mellan skydden från 20 kV skenan (A20) till nätstation 21 (NS21) 
visas i Figur 8. Linjens maximala kortslutningsström är beräknad vid nod 177 
(N177) där linjen är ansluten till mottagningsstationen. Den beräknades till 6825 A. 
Den lägsta kortslutningsströmmen beräknades mellan nätstation 21 (NS21) säkring 
och dess transformator, där var strömstyrkan 2110 A. Den blå och röda kurvan 
samt det blå strecket är samma som i selektivplanen T70 – NS21. Det markerade 
fältet skiljer sig däremot eftersom kortslutningsströmmen från 20 kV matningen är 
lägre. Den gröna kurvan visar inställningarna och karakteristiken för skyddet mel-
lan transformator T1 och 10 kV ställverket. Den är identisk med reläskyddet mellan 
transformator T2 och 10 kV ställverket. Det snabba steget blockeras även här från 
reläskydd ”F10 överström”. Den lila kurvan visar inställningarna och karakteristi-
ken för reläskyddet mellan fack H2 och transformator T1. Den är identisk med relä-
skyddet mellan fack H3 och transformator T2. Dess strömvärde läses av på 22 kV 
axeln. Eftersom 10 kV ställverket matas via två transformatorer från 20 kV ställ-
verket så mäter de fyra senast nämnda reläskydden endast hälften av strömmen till 
10 kV ställverket. Detta måste tas i beaktning vid analys av selektiviteten. Den lila 
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Figur 8, selektivplan 20 kV ställverk – NS21. 
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streckade linjen är maximala belastningen för transformator T1 och T2 på primär-
sidan enligt släpvisare. Den läses av på 22 kV axeln och är 300 A. 

3.2.5 Selektivitet 20 kV ställverk – NS27 
Figur 9 visar selektiviteten mellan skyddsreläerna från 20 kV ställverket till nätstat-
ion 27 (NS27). Här presenteras inga nya reläskydd men maximal och minimal kort-
slutningsström är lägre än för selektivplanen T70 – NS27 eftersom reservmatning-
en inte är lika stark. Den maximala kortslutningsströmmen som reläskydd NS27 
överström kan utsättas för är 3188 A. Den minimala är 728 A. 
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Figur 9, selektivplan 20 kV ställverk – NS27. 
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3.2.6 Selektivitet 20 kV ställverk – NS16 
Den sista selektivplanen (Figur 10) visar selektiviteten mellan skydden från 20 kV 
ställverket till nätstation 16 (NS16). Här presenteras heller inget nytt skydd men 
den lägre kortslutningseffekten från reservkraften ger en lägre kortslutningsström 
än i selektivplanen T70 – NS16. Den maximala kortslutningsströmmen som re-
läskydd NS16 överström kan utsättas för är på 3492 A. Den minimala är på 950 A. 
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Figur 10, selektivplan 20 kV ställverk – NS16. 
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3.3 Rekommenderade inställningar 
För att erhålla bättre selektivitet mellan reläskydden på primär- och sekundärsi-
dorna av transformatorerna T1 och T2 bör tiden för andra steget på reläskydden 
”T1/T2 – skena överström” justeras. En bättre tid för funktion är 0,9 s istället för 
1,1 s. På så vis erhålls en marginal på 0,3 s till reläskydden H2 – T1 och H3 – T2. 
Anledningen är att båda reläskydd med stor sannolikhet löser ut samtidigt i onö-
dan. Detta utökar sökområdet till att inkludera även transformatorerna T1 och T2 
vilket kan förlänga tiden för ett eventuellt strömavbrott. Den förkortade funktions-
tiden för reläskydd ”T1 – skena överström” innebär att dess selektivitet till re-
läskydd ”F10 överström” försvinner. Genom att ställa funktionstiden för ”F10 över-
ström” från 0,8 s till 0,6 s erhålls även här en marginal på 0,3 s, så att brytning av 
felström hinner ske. Detta medför i sin tur att selektiviteten från reläskydd ”F10 
överström” till säkringen i nätstation 21 (NS21) försvinner. Detta kan lösas genom 
att justera startströmmen för reläskydd ”F10 överström” från 360 A till 400 A. På 
så vis erhålls en marginal på 0,2 s vilket är tillräckligt då säkringen bryter en fel-
ström på 0,1 s. I Figur 11 visas de nya inställningarna. Selektiviteten mellan relä-
skydden ”F10 överström” och ”T70 – skena överström” påverkas inte av dessa in-
ställningar. 
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Figur 11, rekommenderad selektivplan 20 kV ställverk – NS21. 
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3.4 Strömavbrotts påverkan på samhälle och miljö 
Analysen av hur samhället påverkas av strömavbrott visar att ett fåtal dagar utan 
ström kan få kaosartade konsekvenser i storstäder. Kostnaden för stora strömav-
brott är, förutom stora ekonomiska förluster, brister i service vilket i värsta fall kan 
leda till dödsfall. Miljön tycks påverkas av att luftkvaliteten försämras i städer men 
förbättras runt kraftverk. 
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4 Analys och diskussion 

Målsättningen har varit att undersöka selektiviteten mellan reläskydden vid Rote-
bro mottagningsstations längsta linje och vid behov optimera inställningarna. Un-
der processen har en modell av de berörda anläggningsdelarna skapats i program-
met PSS Sincal. Denna modell kan utökas till att omfatta hela mottagningsstation-
en och dess anslutna nät. En fullständig genomgång av alla skyddsfunktioner kan 
leda till ytterligare optimering och kanske andra resultat än vad rapporten har 
kommit fram till. Möjligen har den långa funktionstiden för överströmsskydden till 
10 kV samlingsskenan valts till just 1,1 s av en anledning som kan visa sig vid en 
fullständig genomgång av selektiviteten för Rotebro mottagningsstations re-
läskydd. I resultatet beskrivs det att sökområdet kan i onödan utökas till att inklu-
dera transformatorerna T1 och T2. Detta inträffar ifall reläskydden på transforma-
torernas sekundärsida löser ut på sitt andra steg, det med 1,1 s i funktionstid, sam-
tidigt som reläskydden på primärsidan löser ut eftersom dess funktionstid endast 
är 1,2 s. Marginalen på 0,1 s innebär att båda skydden med stor sannolikhet löser ut 
vilket tidigare har nämnts. Löser båda skydden ut innebär det däremot att felet inte 
finns vid transformatorerna. Skulle detta missas finns risken att onödig fesökning 
görs på transformatorerna ändå. 

Endast handberäkning och programmet PSS Sincal har jämförts vid val av metod. 
Fler metoder för att ta fram selektivplaner och optimera reläskyddsinställningar 
kan undersökas, men har i detta arbete inte undersökts på grund av tidsbrist. Att 
beräkningarna blev lika vid jämförelsen av de två metoderna ökar trovärdigheten 
för resultaten. Vidare kan möjligheter till andra skyddsfunktioner för att optimera 
driftsäkerheten i Rotebro mottagningsstation analyseras. Exempelvis används dif-
ferentialskydd över transformator T70 men inte över transformatorerna T1 och T2. 

Analysen av selektivplaners betydelse för samhället har gjorts på ett strömavbrott i 
Nordamerika och kan vara svår att jämföra med Sverige. Dock indikerar analysen 
att fungerande selektivplaner har stor betydelse för samhället. 
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5 Slutsatser 

Problemställningen har varit att ta reda på hur selektiviteten mellan reläskydden i 
Rotebro mottagningsstation ser ut, men har av tidsbrist begränsats till att endast 
innefatta den längsta linjen. Selektiviteten mellan relässkydden för mottagnings-
stationens längsta linje ser bra ut. Små justeringar kan göras mellan reläskydden 
runt transformatorerna T1 och T2 som används vid reservmatning. Dessa juste-
ringar medför att reläskyddet för den längsta linjen också behöver justeras. Under 
arbetet har en modell av Rotebro mottagningsstation och två av dess linjer skapats 
i PSS Sincal, vilket kan utökas till att omfatta hela nätet för Rotebro. Detta skulle ge 
en bra lösning på problemställningen då det ger en bra överblick över mottagnings-
stationen och det anslutna nätet. Fördelen med att selektivplaner kan genereras 
automatiskt sparar tid vid framtida ombyggnationer och analyser av selektiviteten. 

Rapporten visar även att det är viktigt att selektivitet mellan skydd fungerar väl, så 
att mindre fel inte orsakar större skada än nödvändigt. 
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Bilagor 

Bilaga 1 – Kabelsträckning 

Sträckning AXCE_3x1x240 12_kV ACJJ_3x185  12kV AXLJ-F TTCL 3x1x240 

12_kV 

F10 – NS11 1254,9 m 0 m 0 m 

NS11 – NS12 956,4 m 469,0 m 0 m 

NS12 – NS13 0 m 384,7 m 0 m 

NS13 – NS14 192,0 m 154,1 m 0 m 

NS14 – NS15 733, m 0 m 0 m 

NS15 – NS16 0 m 0 m 1552,0 m 

NS16 – NS28 653,0 m 0 m 219,7 m 

F20 – NS21 0 m 266,7 m 0 m 

NS21 – NS22 0 m 204,2 m 0 m 

NS22 – NS23 0 m 248,0 m 0 m 

NS23 – NS24 0 m 456,4 m 0 m 

NS24 – NS25 0 m 281,3 m 0 m 

NS25 – NS26 1181,7 m 0 m 0 m 

NS26 – NS27 1170,3 m 0 m 0 m 

NS27 – NS28 533,4 m 0 m 0 m 
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Bilaga 2 – Kabeldata 

Beskrivning Resistans/km Reaktans/km 

AXCE_3x1x240 12_kV 0,125 Ω 0,101000004 Ω 

ACJJ_3x185 12_kV 0,162000001 Ω 0,090999998 Ω 

AXLJ-F TTCL 3x1x240 12_kV 0,125 Ω 0,181999996 Ω 
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Bilaga 3 – Modell över Rotebro motagningsstation i PSS Sincal 
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Bilaga 4 – Modell över längsta linjen i PSS Sincal 
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Bilaga 5 - Bilder 

I ordning: Rotebro mottagningsstation, 10 kV ställverket, ett reläskydd och en av 
nätstationerna. 
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