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Sammanfattning 

Den 5 mars 2015 inträffade ett elfel i högspänningssidan av hjälpkraften mellan Häggvik och 

Arlanda C. Ett isolationsfel uppstod på denna sträcka, exakt mellan Upplands Väsby och 

Skavstaby och pågick under 18 s utan att skyddsutrustningen kopplade bort den felaktiga delen. 

Konsekvenserna blev att 22 st. kraftaggregat i Arlandas signalanläggning blev utslagna vilket 

orsakade totalstopp för tågtrafiken förbi Arlanda C. 

Problemet som detta examensarbete lade fokus på är varför skyddsutrustningarna inte kopplade 

bort elfelet snabbt och hur skyddsutrustningar samarbetar med varandra för att kunna utlösas 

selektivt. 

Trafikverkets övervakningssystem GELD (Gemensam Eldriftsystem) visade vilka 

skyddsutrustningar som var inblandade under felförloppet samt de viktigaste händelserna vid 

respektive tidpunkt och typ av fel. Genom att analysera data från GELD konstaterades orsaken 

till varför skyddsutrustningarna (jordfelsskyddet i Häggvik) inte reagerade i tid. 

För att säkerställa att inställningsvärdena för jordfelsbrytaren i Häggvik (SKBY:N) är korrekta, 

gjordes en teoretisk beräkning av dessa värdena. 

Resultatet blev att isolationsfelet orsakade intermittenta jordfel som medförde att 

jordfelsbrytarna (HGL:N) och (SKBY:N) i Häggvik inte kunde lösa ut i tid (inom 2 s) De 

intermittenta jordfelen har även gett överspänningar (transienter) som överbelastade de friska 

faserna och orsakade ytterligare jordfel på andra ställen. 

Analysen av händelserna visade att jordfelsbrytarna (HGL:N) och (SKBY:N) i Häggvik är 

felriktade, d.v.s. de löste ut oselektivt. 

Som åtgärd för att undvika upprepning av detta elfel bör nya kabelavslut på samtliga faser 

installeras. För att korrigera jordfelsbrytarnas funktion och säkerställa selektiv utlösning bör 

ett primärriktningsprov utföras av Trafikverket. 

En förebyggande åtgärd är att lokalisera det andra jordfelet som initierades efter det första 

intermittenta jordfelet. 

 

Nyckelord 

Järnväg, Jordningssystem, Jordfel, Jordfelsbrytare, Intermittentjordfel, Överströmsskydd, 

GELD. 

  



  



Abstract 

On the 5th of March 2015 an electrical fault occurred in the high power transmission line for 

the Hjälpkraften between Häggvik and Arlanda C. There an insulation fault occurred exactly 

in the section between Upplands Väsby and Skavstaby which lasted for 18 s without being 

disconnected by the protection relays. 

The consequence of this fault was that 22 power aggregates in Arlanda’s signal system became 

defected and caused a total stop in the train traffic through Arlanda C. 

This study is focusing on why the protection relays couldn’t disconnect the fault quickly in 

time and how the protection relays cooperate with each other to disconnect selectively. 

Trafikverket’s monitoring and controlling system GELD (Gemensam Eldriftsystem) gave the 

indication for which protection relays were involved during the fault. It gave also the most 

important events that occurred with respective to their time and fault’s type. In addition, 

analyzing of GELD’s data gave the reason to why the protection relays (earth fault protection) 

in Häggvik couldn’t react in time. 

In order to prove correct preset values for the earth fault protection in Häggvik (SKBY:N) a 

theoretical calculation has been done. 

The result became that the insulation fault caused oscillatory earth faults that made it difficult 

for the earth fault protections (HGL:N) and (SKBY:N) in Häggvik to disconnect in time (2 

sec.). These oscillatory earth faults caused overvoltages (transients) which overloaded the 

healthy phases and caused another earth fault in another place. 

Analyzing these events gave the result that the earth fault protection (HGL:N) and (SKBY:N) 

in Häggvik were wrongly directed, by other words they operated unselectively. 

In order to avoid repeating of these faults, new cable endings must be installed for both endings 

of all the phases involved and a direction prove for the earth fault protection relays must be 

done by Trafikverket to correct their function. An extra prevention that should be done, is to 

locate the second earth fault that was initiated by the first oscillatory earth fault. 
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1 Inledning 

1.1 Problemformulering 

Det är inte ovanligt att det inträffar fel relaterade till kraftförsörjningen till 

järnvägsanläggningen vilket orsakar förseningar inom eller totalstopp i tågtrafiken.  

Orsaker till störningar kan bl.a. vara: 

 Elfel hos kraftleverantören till Trafikverkets elnät. 

 Osäkerhet i skyddsutrustningen i allmänhet. 

 Transienter av olika skäl t ex. åsknedslag, nätomkoppling, isolationsfel mm. 

 Nedfallna kontaktledningar. 

 Isolationsfel på kablar. 

 Potentialskillnad mellan neutralledaren och S-rälen. 

Torsdagsmorgonen den 5 mars 2015 inträffade ett omfattande elfel som ledde till totalstopp i 

tågtrafiken vid Arlanda C. vilket resulterade i att samtliga tåg förbi Arlanda blev inställda. 

Orsaken var ett isolationsfel i ett kabelavslut som inträffade på nedspåret i sträckan mellan 

Upplands Väsby och Skavstaby. Detta orsakade överspänningar och brände 22 kraftaggregat i 

signalkurarna i Arlanda C. 

1.2 Målsättning 

Målsättningen med detta examensarbete är att: 

 Analysera och kartlägga felets förlopp som orsakade haveriet i Arlandas 

signalanläggning. 

 Analysera varför skyddsutrustningar på sträckan mellan Häggvik och Arlanda inte 

kunde agera rätt inom max 5 s.  

 Ange orsaken till hur ett elfel kan göra så att skyddsutrustning detekterar på ett felaktigt 

sätt. 

 Föreslå åtgärder som förhindrar upprepning av detta elfel. 

1.3 Avgränsningar 

 Allt fokus ska ligga på hjälpkraftsystemet och dess utrustning på högsspänningssidan. 

Lågspänningssidan kommer inte undersökas i detta examensarbete. 

 Högspänningssidan innehåller olika typer av ledningsskyddsutrustningar såsom 

överströmsskydd, överspänningsskydd, jordfelsbrytare m.m. fokus ska läggas på endast 

jordfelsbrytare. 

 Transienter som orsakas av nätomkoppling och åsknedslag kommer inte att undersökas. 

 Nedfallna kontaktledningar kan orsaka haveri i signalsystemet. Undersökning av 

konsekvenserna ur det perspektivet kommer inte att tas upp i detta examensarbete. 

 Ekonomiska eller trafikmässiga konsekvenser av haveriet i Arlandas signalanläggning 

tas inte upp i denna rapport. 
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1.4 Författarnas bidrag till examensarbete 

Vi studenterna som utförde detta examensarbete har jobbat självständigt med vetenskapliga 

delen av examenarbete. För att skaffa material och information om händelsen som detta 

arbete behandlar har vi fått hjälp av berörda personer på Trafikverket. Vi har fått hjälp och 

feedback av handledarna i skrivandet- och sammanställning av rapporten. 

1.5 Begrepp och förklaringar 

HGL:N Är ett reläskydd av typen SPA 341 C 

som är ansvarigt för att skydda nedspåret 

som går från Häggvik mot Hagalund och 

Stockholm C. Se bilaga F. 

I-räl och S-räl I-rälen (den isolerade rälen) används för 

indikering av tågnärvaro, d.v.s. när 

tåghjulaxeln kortsluter denna räl med S-

rälen ger indikering att spåret är 

upptaget. 

Den andra rälen är S-räl (den 

sammanhängande rälen). Till den 

kopplas återledning vilket leder 

strömmen som driver tåget tillbaka till 

omformarstationen. Till rälen kopplas 

även all systemjordning och 

skyddsjordning på lågspänningssidan. 

Nollpunktsutrustningen  Är de komponenter som utgör elnätets  

förbindelse mellan nollpunkten på en 

transformator och jord. Om elnätet är 

jordat via Petersénspole så är 

nollpunktsutrustningen en spole. 

Radiala elnät Elnät där elkraften under normala 

tillstånd förses från en källa. d.v.s. under 

normal drift får belastningen elkraften 

från en sida och ingen annan. 

Signalkur (Alkov) Är ett större skåp som ligger längs med 

järnvägen. Med hjälp av skåpet styrs de 

uteobjekten som finns utmed järnvägen 

såsom växlar, optiska signaler m.m. 

Signalkuren får sin elmatning (400/230 

V) från den närmaste transformatorn och 

via ett kraftaggregat som ligger i 

signalkuren går elmatning vidare till 

uteobjekten. 
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SKBY:N Är ett reläskydd av typen SPA 341 C 

som är ansvarigt för att skydda nedspåret 

som går från Häggvik mot Skavstaby och 

Arlanda C. Se bilaga F. 

UPS (Uninterruptable Power Supply) Används som en reservkälla för elkraften 

vid elavbrott. Under normaldrift laddas 

batterierna som finns i UPS-aggregatet 

för att senare vid elavbrottet förse 

belastningen med växel- eller likström. 

UPS-aggregatens kapacitet med 

avseende på tid som aggregatet kan 

leverera el under beror på 

batterikapaciteten (Ah). UPS-aggregatet 

används i anläggningar där ett elavbrott 

inte får påverka driften 

Övergångsmotstånd (Rj) Är den resistans som uppstår i  

punkten där det uppstår ett jordfel. Vid 

ett stumt jordfel är Rj ≈ 0 vilket ger 

höga jordfelsströmmar. Enligt 

Starkströmförskrifterna § B73 ska 

jordfelsskyddet för en anläggning som 

består av obelagda luftledningar kunna 

detektera jordfel med övergångsmotstånd 

från och med 3000 Ω och högre. 
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2 Teori och bakgrund 

2.1 Tidigare arbete inom området 

Detta examensarbete har behandlat ett aktuellt elfel inom järnvägen. Tidigare arbeten inom 

exakt likande elfel i järnvägen har inte funnits men andra tekniska arbete har kunnat ge inblick 

i de vetenskapliga huvudområden som detta arbete grundar sig på. 

Tidigare examensarbetet ”Provning av reläskydd med intermittentfunktion” syftade på att öka 

förståelsen för reläskyddsprovning bl.a. riktade jordfelsskydden och dess funktion med olika 

typer av jordfel t.ex. intermittenta jordfel [1]. Tester utfördes för att visa om reläskydden 

(riktade- och oriktade funktion) fungerar enligt respektive inställningsvärden. 

Detta examensarbete fortsatte med att analysera jordfelet som inträffades i samband med 

isolationsfel på hjälpkraftledningen i järnvägssystemet med hjälp av bl.a. GELD. 

2.2 Allmänt om elkraften i tågsystemet 

Trafikverket (TrV) är ansvarigt för att leverera elektricitet som driver tågen samt 

kraftförsörjning till alla anläggningar längs järnvägen som krävs för tågdriften. TrV får sin el 

från kraftleverantörer, t ex. Vattenfall. TrV gör sedan omtransformering av elkraften i s.k. 

omformarstationer för att passa de olika delsystemen som finns inom järnvägen., se figur 1.  

Figur 1: Kretsschema för en omformarstation Från omformarstationen går elmatningen till 

hjälpkraftledningarna och till kontaktledningssystemet som tågen får sin kraft ifrån. 

Elförsörjningen till järnvägssystemet sker via högspänningsledningar som är uppdelade i tre 

olika slags huvudledningar: 
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1. Matarledningar överför spänningar upp till en nominal spänning på 32 eller 132 kV 

med 16.7 Hz i långa avstånd. Dessa högspänningar ger mindre överföringsförluster och 

däremot mera effekt till tågen. Detta ger t.ex. möjlighet att driva tyngre tåglaster. Dessa 

ledningar syns inte i figur 1. 

2. Hjälpkraftledningar (BL) förser alla tågdriftanläggningar längs tågbanan, växelvärme, 

teknikhus och signalanläggningar med el. BL kan vara 2-fas med nominell spänning på 

11kV eller 3-fas med nominell spänning på 22kV. Frekvensen för BL är 50 Hz. 

3. Kontaktledningar förser tågen med elkraft. De har en fas med nominell spänning på 

15kV och en frekvens på 16,7 Hz. Elektriciteten som levereras till Trafikverket från 

kraftleverantör är 50 Hz därför måste den omformas till 16,7 Hz i omformarstationen, 

se figur 1 [2]. 

I de fall elförsörjningen från Trafikverket elnät havererar finns det en redundant källa för 

elförsörjningen. För hjälpkraften kan reserv källan vara t.ex. från lokalnätet eller en UPS. 

2.3 Signalanläggningar 

Driftledningscentraler har uppgift att övervaka och fjärrstyra tågtrafiken. Till sin hjälp har den 

anläggningar (signalställverk, där säkerheten ligger) för styrning och kontroll av växlar samt 

olika typer av signaler längst järnvägen [3].  

Det finns olika typer av signalställverk. Gemensamt för dessa är att de spärrar och låser 

(förreglar) rörelsevägar och förhindrar därmed otillåtna styrningar, d.v.s. att två tåg inte kan 

komma i konflikt med varandra. Det förekommer både datoriserade- och reläbaserade 

signalställverk. De reläbaserade signalställverken är mindre störningskänsliga gällande 

kraftmatningen jämfört med de datoriserade. 

2.3.1 Elförsörjningen till signalanläggning 

Signalställverken måste ha kontinuerlig strömförsörjning för att kunna styra tågtrafiken. Det är 

hjälpkraften som försörjer dessa anläggningar, nedtransformeringen sker från 22/0.42/0.24 kV. 

Nedtransformeringen sker via en transformator i närheten av signalanläggningen, se bilaga C, 

ruta nr.2. 

2.4 Gemensamt eldriftledningssystem (GELD) 

GELD är ett system som arbetar i realtid och som övervakar och styr driften av 

hjälpkraftsledningsanläggningar och kraftförsörjningsanläggningar inom järnvägen. GELD 

registrerar också i realtid alla händelser/fel som sker i järnvägens elsystem. Dessa händelser 

med respektive tidpunkter kan erhålls för att kunna analysera en viss händelse [4]. 

Systemet är uppbyggt som ett stort el-schema över hur elsystemet för järnvägen är uppbyggt 

och är sammanhangen. En bild som visar en del av GELD-systemet finns i bilaga A. 

2.5 Allmänt om jordning (eng. Earthing) 

Eldistributionsnätet påverkas alltid av olika slags elektriska störningar och fel. Dessa störningar 

som kan ha formen av transienter av olika typer har avvikande karaktär jämförda med den 

normala karaktären som har bestämda amplituder och frekvenser. I Sverige är frekvensen 50Hz 

och spänningsamplituden är fastställd för varje regionnivå. Störningarna har oftast större 

amplitud och högre frekvens än den normala nivån. 
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Störningar måste kompenseras bort, alternativt ledas ut ur distributionsnätet. Detta sker genom 

s.k. jordning, d.v.s. genom att förbinda nätets neutralledare till jord. Jordningen av elnätet har 

till funktion att leda bort felströmmar till en jordpunkt. Detta resulterar i korrekt funktion i 

elnätet i samband med olika slags störningar, bra elkvalité, skydd av utrustning och människor 

i närheten av nätet mm. 

Neutralledarens förbindelse med jord kan arrangeras på olika sätt [5]: 

 Jordat system via en resistans 

 Jordat system via en transformator 

 Jordat system via resistor parallellkopplad med reaktor (eng. Petersen coil) 

 Direkt jordat system 

De jordningssystemen som är relevanta för detta examensarbete är direkt jordade elnät samt 

elnät jordade via Petersénspole. 

För att beskriva de två olika typerna av systemjordningar krävs förståelse för hur felströmmar 

i nätet bildas i samband med ett jordfel. 

Elektriciteten transporteras långa vägar med hjälp av transmissionsledningar. Under driften blir 

relationen mellan dessa ledningar och jord liknande till kondensatorsplattor där ledningen är 

den ena plattan (positiv polaritet) och jorden utgör den andra plattan (negativ polaritet). Det 

bildas även samma effekt i ledningarna sinsemellan. Summan av dessa kapacitanser resulterar 

i s.k. driftkapacitansen (C) som ritas mellan varje fas och jord. 

 

Figur 2: Modell av trefasöverföringsledning med kapacitiva tomgångsströmmar. 

Figuren ovan visar att driftkapacitanserna bildar en trefasig Y-kopplad belastning och som 

upptar viss ström, s.k. kapacitiv tomgångsström IC. Tomgångsströmmarna har stor betydelse 

när inställningar för jordfelsskydden ska ställas in. Under normala förutsättningar är IC lika 

stora och är fasförskjutna 120° från varandra och ligger 90° före respektive fasspänning, d.v.s. 

systemet är symmetriskt, se vektordiagram ovan. 
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Figur 3: Felströmmens väg i samband med ett jordfel i fas L1. 

När ett jordfel sker i t.ex. fas L1 kommer denna fas anta jordens potential och dess kapacitans 

försvinner, till följd av detta blir systemet osymmetriskt. Fasspänningen på (L2 och L3) ökar 

med faktorn √3. L2 blir (UL1-L2) och L3 blir (UL1-L3), d.v.s. båda de friska faserna (L2 och L3) 

får huvudspänningen. Därför ökar också de kapacitiva tomgångsströmmarna ICL2 och ICL3 

genom L2 och L3 med faktor √3. 

ICL2 = ICL3 = √3 ∗ IC    (1) 

Spänningen mellan systemets nollpunkt U0 och jord under normala förhållanden är ≈ 0 V. När 

asymmetri råder i systemet på grund av jordfel bildas det en spänning över 

nollpunktsutrustningen (om den existerar), U0 ≤ Ufas. Denna spänning och/eller ström kan 

användas för att detektera fel (osymmetri) i systemet. 

Strömmens väg under felets förlopp är från de friska faserna via jord till felstället (L1) och 

senare tillbaka till källan (t.ex. en transformator). Strömmen som passerar via (L1) ICj är större 

än ICL2 och ICL3 med faktor √3. Detta ger att: 

ICj = √3 ∗ ICL2 = √3 ∗ ICL3    (2) 

Med ekvation (1) insätt i ekvation (2) erhålls: 

ICj = 3 ∗ IC     (3) 

Felströmmen som uppstår vid ett jordfel är tre gångar större än tomgångsströmmen (IC) under 

normal drift. Storleken på IC beror på ledningens längd, ledningens kapacitans samt 

huvudspänningen för ledningen. 

IC =  𝜔 ∗ 𝑐 ∗Uf (A/km)    (4) 

Där 𝜔 är systemets vinkelfrekvens, 𝑐 ledningens kapacitans/fas km och Uf fasspänningen [6]. 

För att kunna bestämma vilken typ av jordning som är lämpligast enligt SEK (SVENSK 

ELSTANDARD) [7] måste många faktorer beaktas. Man måste ta hänsyn till 

kortslutningsströmmar, jordens resistivitet (Ω m), det tillåtna värdet på stegspännigen (eng. 

step voltage), tillåtna värdet på beröringsspänning (eng. touch voltage) och nätets kapacitiva 

strömmar (den kapacitiva tomgångsströmmen). 
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2.5.1 Jordning via reaktor (eng. arc suppressing coil or Petersén coil) 

Denna typ av systemjordning är mycket vanlig inom de icke direktjordade systemjordningarna. 

I detta system kopplas en spole mellan neutralpunkten för transformatorn och jord. Som namnet 

antyder släcker spolen ljusbågen som uppstår vid felstället. Neutralpunkten är den punkten där 

elnätet kopplas till jord och ligger normalt i den sekundära sidan av försörjningstransformatorn. 

 

Figur 4: Jordfelsströmmar i samband med ett jordfel i L1. Nätet är jordat via Petersénspole. 

Detta sker vid ett jordfel i t.ex. fas L1: 

1. Som i 2.5 så induceras det kapacitiva strömmar i samband med ett jordfel. Strömmens 

väg under felets förlopp blir från fas L2 och L3 till jord – via felstället – tillbaka till 

transformator via fas L1. 

2. Över nollpunktsutrustningen uppstår en spänning U0 som ska initiera en induktiv ström 

genom spolen. 

3. Den induktiva strömmen genom spolen ligger efter sin spänning till skillnad från den 

kapacitiva strömmen (felströmmen) som ligger före sin spänning, se figur 4. 

4. Om både den induktiva och kapacitiva strömmen har samma amplitud så motverkar de 

varandra och då råder det resonans och felströmmarna släcks. 

Parallellt med spolen kopplas en resistor som ger ett aktiv strömvektor (Irj) som är användbar 

vid jordfelsdetektionen och bortkoppling. Transformatorn i figur 4 är en mättransformator och 

ser till att felspänningar inte överskrider skyddsutrustningens märkspänning [5]. 
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2.5.2 Direkt jordat system 

I detta system kopplas neutralpunkten på transformatorn direkt till jord. 

Figur 5: Transformatorns neutrala punkt ansluts till direkt till jord. 

Egenskaperna för denna modell är: 

 Storleken på felströmmarna blir stor vilket däremot orsakar stora stegspänningar och 

beröringsspänning. 

 Inga påkänningar i form av spänningshöjningar på de friska faserna i samband med ett 

jordfel. Därför föredras jordningssystem för elnät med höga spänningar, över 130 kV. 

I Sverige är lågspänningsnätet (<1000V) alltid direktjordat. I järnvägssystemet är 

transformatorer i lågspänningsnätet direkt jordade till S-rälen [5] [8]. 

 Skyddsutrustningen (jordfelsbrytare) kan mäta felströmmar utan problem eftersom det 

bildas måttligt storlek på aktiv felström under ett jordfel, vilket triggar jordfelsbrytaren. 

2.6 Olika typer av jordfel (eng. earth fault) 

Olika slags jordfel kan inträffa i ett elnät. Dessa jordfel skiljer sig åt beroende av hur många 

faser som är kortslutna till jord, egenskaper hos felen samt storleken på övergångsmotståndet. 

Ett jordfel inträffar när en kontakt sker mellan en strömförande del (fasledning) och icke 

strömförande, men ledande del. 

Elnätet kan drabbas av olika typer av jordfel [9]:  

2.6.1 Enfasjordfel 

Där endast en fas ansluts till jord. 

Detta leder ofta till påkänningar på de två friska faserna som i sin tur orsakar ytterligare ett 

jordfel. d.v.s. ett jordfel som leder till ett dubbelt jordfel (tvåfasig jordfel). Detta jordfel är mer 

frekvent än andra typer av jordfel. 

2.6.2 Tvåfasjordfel 

Förbindelse mellan tvåfaser och jord. 

2.6.3 Trefasjordfel 

Innebär att samtliga tre faser är kortslutn via jord. Denna typ av jordfel förekommer sällan. 
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2.6.4 Intermittenta jordfel (eng. arcing grounds) 

Namnet tyder på att felet är av återkommande karaktär, d.v.s. tänder och släcker i en sekvens. 

När den tänder sker en urladdning (ljusbåge) i felsstället vid en viss spänning (tändsspänning). 

När strömmen går genom nollgenomgång släcks ljusbågen för att sedan upprepas när 

spänningen återigen är tillräcklig för att ljusbågen ska uppstå. 

På grund av sin karaktär har en jordfelsbrytare svårt att detektera detta fel inom dess inställda 

tid. Jordfelsskyddet blir nämligen ”lurad” och tror att jordfelet är av övergående karaktär. De 

intermittenta jordfelen orsakar höga överspänningar på ledningen som kan nå 5-6 gånger över 

den normala spänningen därför förvandlas det intermittenta jordfelet till permanent jordfel [8] 

[10]. Den typen av elfel förekommer i samband med isolationsfel och skadade kabelskarvar.  

2.7 Elnätets skyddsutrustningar 

2.7.1 Överströmsskydd 

Benämningen överströmsskydd kan tyda på två olika slags skydd, dels att överströmsskyddet 

skyddar mot ökning av strömmen i samband med överbelastning, dels att det skyddar mot två 

eller trefaskortslutningar. Enligt starkströmförskrifterna kan följande komponenter vara ett 

överströmsskydd; effektbrytare, säkringar, dvärgbrytare (eng. circut breaker) eller 

överbelastningsskydd. Överströmsskyddet triggas när de förinställda strömsvärden som anger 

den maximala tillåtna nivå på överströmmen överskrids. Bortkopplingstiden ska enligt SEK 

(SVENSK ELSTANDARD) vara max 3 s så att överströmmen inte orsakar stora mekaniska 

och termiska påkänningar på anläggningen [7, sid. 129] 

I radiala nät kan ett överströmsskydd ha olika skyddsnivåer eller s.k. steg: 

 Lågströmsteg (I>) med inverstidskarakteristik (skyddens känslighet ökar när strömmen 

ökar) eller konstanttidskarakteristik för att hantera kortslutning i fjärrsände av linjen. 

 De högre strömstegen (I>> och I>>>) fungerar med enbart konstanttidskarakteristik för 

att hantera kortslutning för nära fel. 

Varje steg har sin egen fördröjningstid. Då när den löper ut signalerar det aktuella steget till 

nästa steg att det nya steget kan påbörjas [11]. 

2.7.2 Jordfelsbrytare 

Jordfelsbrytaren jämför summan av strömmen i samtliga trefasanslutningar ledningar med 

neutralledaren. Summan av dessa fyra ledare är teoretiskt lika med noll, d.v.s. symmetriskt 

system. En avvikelse från noll innebär att det finns ett jordfel. Vid injusteringen av brytaren 

anges den minsta tillåtna felström som inte ger upphov till utlösning av brytaren. Om summan 

är större än det förbestämda värdet på felströmmen, löser brytaren ut och avbryter strömmen. 

Vid justering av jordfelsbrytare justering bör tas hänsyn till den normala osymmetrin i systemet 

för att undvika obefogade utlösningar [12]. 

Jordfelsskyddet kan vara riktat eller oriktat. 
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2.7.2.1 Riktat jordfelsskydd 

Riktat jordfelsskydd kan bestämma felströmmens riktning genom att använda fasrelationen 

mellan ström och spänning och därmed selektivt detektera om felet sker till höger om 

jordfelsskyddet eller till vänster. Startfunktionen börjar när felströmmen överstiger den minsta 

inställda acceptabla jordfelsströmmens storlek (I0), nollpunktspänning (U0) och fasvinkel φ. 

 

Figur 6: Figuren visar det område där den riktade jordfelsbrytaren inte arbetar. Området ovanför x-axel 

visar var jordfelsbrytaren kan detektera om felet är framåt- eller bakåtriktat. 

För jordningssystem med Petersénspole har brytaren sitt funktionsområde för fasvinklar ∆φ 

som är mellan ∓80° eller ∓88° [13]. 

2.7.3 Överspänningsskydd 

Transienter eller spikar är snabba överspänningar, positiva eller negativa som sker under en 

kort tid mellan mikro- till en millisekund. Överspänningarna uppträder vid åsknedslag, 

nätomkoppling samt isolationsfel och kan vara mycket högre än den nominella nätspänningen. 

De orsakar driftstörningar, apparathaverier, elektronikstörningar och påfrestningar på 

kabelisolationer [14]. 

Ett överspänningsskydd (varistor eller avledare) är en spänningsberoende resistans som 

minskar drastiskt vid spänningar över den högsta nominella spänningen som varistorn är 

tillverkad för.  

Under normal drift har överspänningsskydden ingen påverkan. Under onormal drift då 

överspänningar inträffar minskas resistansen (kortslutning) och strömmen avleds till jord. 

Överspänningsskydden monteras parallellt och nära utrustningen som ska skyddas [15].  
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2.8 Selektivitet 

När ett jordfel inträffar i kraftnätet sker snabba förändringar i både strömmar och spänningar 

och då krävs det att snabbt kunna koppla bort endast den del av nätet som blev utsatt för ett 

jordfel. Detta uppnås med hjälp av en selektivplan som planerar hur skydden ska samarbeta 

och att skydden som ligger närmast till felet angriper först och snabbast. 

Selektivitet kan formas på fyra olika sätt: 

 Funktionsselektivitet som innebär att välja vilken funktion skydden kommer att utföra. 

Antingen strömselektivitet så att den löser ut på grund av storleken på strömmen eller 

impedansräckvidd selektivitet som mäter avståndet till felet. 

 Tidsselektivitet som bestämmer tiden för att ett skydd ska lösa ut. 

 Riktningsselektivitet som detekterar i vilken riktning felet inträffade. 

 Absolut selektivitet som detekterar skyddens egna fel. 

För att få bästa selektivitet för ett radialnät används kombinationen av de olika typerna t.ex. 

funktionsselektivitet och tidselektivitet. 

För att upprätta en selektivplan behövs viktig information om nätet, d.v.s. jordningstyp, 

kortslutningseffekter, driftförhållanden, apparatens märkdata, eventuella start- och 

inkopplingsströmmar samt mättransformatordata [11, sid. 411]  
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3 Metoder 

Metoden består i litteraturläsning, informationssamling och intervjuer med inblandade 

personer från InfraTek och Trafikverket. Två studiebesök har gjorts, ett i Myrbacken för att se 

hur signalanläggningen får sin elmatning och ett på Arlandabanan där fick vi insyn i hur 

kraftinmatningen från en transformator (T1/38) till en signalkur fungerar (Alkov 32). 

Litteraturstudierna har omfattat systemjordning, jordfeltyper och skyddsutrustningar på 

sträckan där elfelet skedde, d.v.s. sträckan från transformatorn i Häggvik till Arlandas 

kraftanläggning. Sträckan har olika spänningsnivåer mellan 22kV – 240 V. 

Sträckan innehåller flera typer av skyddsutrustningar såsom riktade jordfelsbrytare, 

överströmsskydd samt överspänningsskydd och inställningen på dessa skyddsutrustningar 

beror på selektivplanen. 

Kapitel 3.1 visar inställningsvärden på skyddsutrustningar på sträckan mellan Häggvik och 

Arlanda. 

Kapitel 3.2 visar ett beräkningsexempel på hur inställningsvärden för en jordfelsbrytare 

genomförs. 

Kapitel 3.3 visar de viktigaste händelserna från GELD under felförloppet. 

 

 

 

 

Figur 7: Den rödmarkerade cirkeln visar stället på hjälpkraftledningen där isolationsfelet inträffade. 
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3.1 Inställningsvärden för skyddsutrustningar i sträckan mellan Häggvik - Arlanda C. 

Häggvik -  Jordfelsskydd HGL:N (typ: SPAA341C) 

 Riktning: framåt (+/-88grader) 

 I0_inställning > = 0,7A  

 U0_ inställning = 900V 

 t> = 2.0 s 

 Överströmsskydd SKBY:N (typ:SPAA341C) 

 I> =150A 

 t> =0,9s 

 I>> =1080A 

 t>> =0,04s 

Jordfelsskydd SKBY:N (typ: SPAA341C) 

 Riktning: framåt (+/-88grader) 

 I0_inställning > = 0,9A  

 U0_ inställning = 900V 

 t > = 2.0 s 

Jordfelsskydd samlingsskena 2 (typ: RXEDK2H) 

 U> = 1300V 

 t> = 2.3s 

Skavstaby Södra - Överströmsskydd HGV:N (typ:SPAA341C) 

  I> = 150A 

  t> = 0,6s 

  I>> = 770A 

  t>> = 0,3s 

Jordfelsskydd HGV:N (typ:SPAA341C) 

 Riktning: framåt (+/-88grader) 

 I0 > = 2.0 A 

 U0_ inställning = 1270 V 

 t> = 0.5 s 

SPAA 341C är ett ledningsskyddsrelä av fabrikat ABB. Reläet omfattar tre moduler 

 Ett kombinerat överströms- och jordfelsrelä. 

 Ett riktat jordfelsrelä. 

 Ett återinkopplingsrelä.  
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3.2 Beräkning av inställningsvärden på jordfelsskyddet i Häggviksomformarstation 

Matningstransformatorn i Häggvik är jordad via Petersénspole parallellkopplad med en 

resistans samt med en mätningstransformator.  

På sträckan från Häggvik till Skavstaby har Trafikverket luftledningar och kabel av olika typer, 

kablarna är 3×95 PEX eller 3×150 PEX och luftledningarna är av typ FeAl, Al och Cu. 

Alla luftledningar och kablar ger en total kapacitiv reaktans som är XC = - j 830, 257 Ω 

Med hjälp av ekvationen nedan 

I= 
√3×𝑈ℎ

𝑋𝑐
     (5) 

Där Uh = huvudspänning 21.5kV 

I= kapacitiva tomgångström (A) 

Med XC insätt i ekvationen erhålls den totala kapacitiva tomgångsström I= j44.852 A. 

Denna kapacitiva ström är vad Petersénsspolen i Häggvik ska kompensera bort med extra 2 A 

marginal som spolen har för att säkra kompenseringen. Summan av ström som kommer att 

kompenseras vid ett jordfel blir 

Ikompensering = - (I + 2A) 

= - j46.852 A 

För att räkna nollpunktspänningen U0 (se figur 4) som bildas över jordfelsbrytaren i samband 

med en fas jordfel på L1 behövs beräkning av följande: - 

  U0_fel = 
𝑈𝑓 

1+3∗
𝑅𝑗

𝑍0

    (6) 

Där Z0 = systemets nollpunkimpedans (Z0 = jXc // 3R0 // j3X0) Ω 

Rj = övergångsmotstånd (ska vara 3000 Ω enligt Starkströmförskrifter, [16]) 

Uf = fasspänningen (V) 

R0 = 
𝑈𝑟

√3×𝐼𝑟
 = 1.27 k Ω    (7) 

Där R0 = nollpunktens resistans (Ω) 

 Ur = 22 kV (nollpunktensmärkspänning) 

 Ir = 10 A (nollpunkt resistansens märkström) 
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X0 = 
𝑈𝑥

√3∗𝐼𝐿𝑗
 = j 0,271 k Ω    (8) 

Där X0 = nollpunktens spolens reaktans 

 Ux = 22 kV (nollpunktensmärkspänning) 

 ILj (=Ikompensering) = j 46,852 A 

Z0 =
1

1

𝑋𝑐
+

1

3∗𝑅0
+

1

3∗𝑋0

 →  │Z0│ = 3,793 k Ω 

Så vid jordfel på fas L1 blir U0: Z0 insätt i ekv. (6) fås 

U0_fel = 
21.5𝑘𝑉/√3 

1+3∗
𝑅𝑗

𝑍0

 → │U0_fel│ = 3,684 kV 

Vid en fas jordfel blir den aktiva strömmen (Irj) genom nollpunktens resistans: 

  Irj = 
│U0_fel │

R0
 = 2.9 A 

Eftersom jordfelsbrytaren är riktade måste båda spännings och strömmens värden anges: 

För att bestämma inställningsvärde på spänningen erhålls olikheten nedan: 

U0_felfritt ≤ U0_inställning ≤ 0.9 ∗ U0_fel 

Där U0_felfritt = 5% ∗  
21.5 𝑘𝑉

√3
 =  0,621 𝑘𝑉 

 0.9 ∗ U0_fel = 3,316 kV 

U0_ inställning väljas t.ex. 0.9 kV I0_inställning U0_ inställning 

För att bestämma strömmens inställningsvärde: - 

I0_inställning ≤ Irj 

Ett värde väljas för I0_inställning t ex. 0.7 A  

Tiden var 2 sek.  
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3.3 Läsning av GELD under felets förlopp 

Från Häggviks omformarstation matas två hjälpkraftledningar (Skavstaby:N och Hagalund:N). 

Ledningen Skavstaby:N sträcker sig norrut och matar bl.a. Arlanda banan. Ledningen 

Hagalund:N går söderut mot Stockholm Central. 

 

Figur 8: Karta som visar tågstationerna, bland annat för sträckan från Häggvik till Myrbacken via 

Arlandabanan. 

Från GELD har alla komponenter som varit inblandade under felförloppet kunna erhålls. Bilaga 

B visar alla händelser med respektive tidpunkter. 

 

Tabell 1: Tabellen visar vilken bilaga som innehåller ruta-nummer och beteckning. Alla beteckningar 

används för att beskriva händelser och analys i kommande kapitel. 

Bilaga Beteckning Ruta-nummer 

C Arlanda 5 1 

C Arlanda 4 2 

D Skavstaby Södra  3 

D BS1N 3 

D BS2N 3 

D Skavstaby Norra 4 

D BS1U 4 

D Uppland Väsby 5 

E Rotebro  

F Häggvik 6 

F SKBY:N 6 

F HGL:N 6 
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Nedan beskrivs de viktigaste händelserna som skedde under felförloppet: 

Händelse nr. 1: 

Kl. 04:40:11,540 kom ett larm från Arlandas elkraftanläggning (ARN 5) i ett 

transformatorsrum T1/145. Efter 0.5 s löste en riktad jordfelsbrytare ut i Häggvik (HGL:N). 

Händelse nr. 2: 

Efter ytterligare larm och vid tiden 04:40:28,960 löste brytaren i Skavstaby (BS1N) löste ut. 

Det framgår inte i GELD vilken brytare det var, överström eller jordfel. 

Kl. 04:40:29,629 löste överströmsskyddet i Häggvik ut och återställdes efter ca 0,1 s. 

Kl. 04:40:29,990 kom ett larm från Arlanda 4 (ARN4) om att båda transformatorerna T1/38 

och T1/39 hade kopplats till reservkraft. 

Vid denna tidpunkt (18 s efter den första händelsen) hade kraftaggregaten slagits ut i Arlanda 

station. 

Händelse nr. 3: 

Kl. 04:42:16 påbörjades provkopplingar och sektionering av den ledning där felet troddes ligga 

för att lokalisera var felet fanns. 

Detta gjordes genom att dela matningsledningen till sektioner med hjälp av brytarna på vägen 

och sedan spänningssätta varje del för sig. När den felaktiga delen spänningssätts reagerar 

skyddsutrustningen och bryter matningen. 

För att kunna detektera om felet ligger i sträckan mellan Häggvik och Skavstaby, med brytaren 

BS1N i frånläge och med samtidig spänningssättning från Häggvik. När detta gjordes slogs 

jordfelsbrytaren (SKBY:N) i Häggvik ut efter 2 s. 

Samma manöver upprepades men denna gång slogs jordfelsbrytaren (SKBY:N) i Häggvik ut 

efter 3.7 s. 

Händelse nr. 4 

Slutligen kopplades Skavstaby in för elmatning från uppspåret (SKBY:U) via Odensala.  

Kl. 04:56:24,7 kopplades brytaren (BS1N) i Skavstaby  i tillläge. 

Cirka kl. 04:56:28 kopplades både (BS1U) i Skavstaby Norra och (BS2N) i Skavstaby Södra 

ifrån spontant. Det framgår inte om brytarna (BS2N) och (BS1U) är överströmbrytare eller 

jordfelsbrytare. 
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4 Analys och diskussion 

I kapitel 4.1 handla om analyseras de fyra händelser som har beskrivits i kapitel 3.3. 

I kapitel 4.2 jämförs om de värden vi har beräknat under kapitel 3.2 stämmer överens med 

inställningsvärdena hos jordfelsbrytaren i kapitel 3.1. 

4.1 Analys av GELD 

Händelse 1: 

Den riktade jordfelsbrytaren HGL:N i Häggvik är ansvarig för att bryta vid ett jordfel i linjen 

mot Hagalund och Stockholm Central, d.v.s. till vänster om Häggvik men den löste för ett elfel 

mot Skavstaby och Arlanda C, d.v.s. till höger om Häggvik. Detta bekräftar att jordfelsskyddet 

HGL:N är felriktat, se bilaga G. 

En annan riktad jordfelsbrytare (SKYB:N) i Häggvik är ansvarig för att detektera jordfel i 

linjen mot Skavstaby till höger om Häggvik, där elfelet egentligen skedde har inte reagerat 

heller. Detta bekräftar att även detta jordfelsskydd inte heller är rätt riktat. 

En annan förklaring kan vara att jordfelet var ett intermittent jordfel som tändes och släcktes 

upprepande gånger därför jordfelsskyddet inte hann detektera jordfelet innan den inställda 

fördröjningstiden har gått ut. 

Händelse 2: 

Kl. 04:40:28,960, GELD kunde inte fastställa vilken typ av brytare som löste ut i Skavstaby 

eftersom det bara stod ”brytare”. Men vid samma tidpunkt löste överströmsskyddet i Häggvik 

ut. Att de löste ut samtidigt ger en indikering på att den okända brytaren i Skavstaby också var 

ett överströmsskydd.  

Enligt vår teori reagerar överströmsskyddet på två eller trefas kortslutningar, d.v.s. det har varit 

en 2 eller 3-fasig kortslutning under felförloppet. En förklaring till detta är att ett jordfel på en 

fas ledde till påfrestningar på de friska faserna som senare utvecklades till ett 2 eller 3-fasigt 

jordfel. 

  



21 

 

Händelse 3: 

Första provkopplingen: 

För att kunna detektera om felet låg på sträckan mellan Häggvik och Skavstaby, läggs brytaren 

(BS1N) i Skavstaby i frånläge med samtidig spänningssättning från Häggvik. Kl. 04:42:16 

gjordes första provkopplingen och jordfelsbrytaren (SKBY:N) i Häggvik löste ut spontant efter 

2 s. 

Detta tyder på att felet låg på denna sträcka, att jordfelsskyddet ser i rätt riktning och att felet 

inte längre är intermittent. 

Andra provkopplingen: 

Flera sektioneringar utfördes mellan Häggvik och Skavstaby. Först gjordes en provkoppling 

mellan (SKBY:N) i Häggvik och en öppen brytare i Rotebro, detta gav inga jordfelslarm. 

Samma sak upprepades med brytaren i Rotebro ansluten och brytare i Upplands Väsby öppen, 

detta gav inte heller några jordfelslarm, se bilaga E och D. Till slut var hela linjen mellan 

Häggvik och Skavstaby ansluten och då löste jordfelsbrytaren (SKBY:N) i Häggvik utspontant 

efter 3.7 sek. Detta betyder att det finns ett jordfel mellan Upplands Väsby och Skavstaby. 

Konsekvenserna av detta jordfel (i form av ett bränt kabelavslut) upptäcktes senare när 

inspektion av hjälpkraftledningar mellan Upplands Väsby och Skavstaby gjordes. Se figur 

nedan. 

 

Figur 9: En isolationsfel i en kabelavslutning mellan Upplands Väsby och Skavstaby. 

I den andra provkopplingen tog det 3,7 s för jordfelsbrytaren (SKBY:N) i Häggvik att utlösa 

ut istället för de 2 s som det tog i den första provkopplingen. Det finns bara en förklaring till 

detta, d.v.s. att jordfelet även i detta fall är ett intermittent jordfel som gör att det tar längre tid 

för jordfelsbrytaren att upptäcka felet. 
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Händelse 4: 

Elmatning från uppspåret gjordes för att kunna bekräfta om jordfelet ligger mellan Upplands 

Väsby och Skavstaby. När (BS1N) kopplades in mot felet norr om Upplands Väsby slogs 

(BS1U) och (BS2N) ut efter ca 3 s vilket får anses vara en ganska lång tid. En förklaring till 

detta är att det fanns ett intermittent jordfel som utvecklades till 2-fasig kortslutning. 

Den händelsen har samma scenario som händelse 2 men med matning via uppspåret till 

Skavstaby Södra. 

4.1.1 Förslag till åtgärder 

 Primärt riktningsprov bör utföras på alla riktade jordfelsbrytare som skyddar 

hjälpkraftledningar mellan Häggvik och Skavstaby. Jordfelsbrytarna är SKBY:N och 

HGL:N i Häggvik. 

 Eftersom isolationsfelet inträffade i ett kabelavslut i en fas bör kabelavsluten på de 

andra två friska kablarna bytas.  

 Kabelavsluten i ledningarnas andra ände bör också bytas då isolationstypen är den 

samma, alternativt kan hela kabeln med respektive avslut bytas. 

 Som beskrevs i händelse 2 har överströmsskyddet agerat vilket betyder att minst 2-fasig 

jordslutning har skett på olika platser. Den ena är mellan Upplands Väsby och 

Skavstaby. Det återstår att undersöka var det andra jordfelet skedde. 

4.2 Inställningsvärden av jordfelsbrytaren 

Det värdet som har fåtts för I0_inställning = 0.7A men i kapitel 3.1 står att I0_inställning = 0.9A. 

Båda är rätt eftersom båda värden är ≤ 2.9 A. 

U0_ inställning stämmer med värden som är jordfelsskyddet är inställd på, se kapitel 3.1. 

Enligt vår teori ska jordfelet bortkopplas inom 2-5 sekunder. I hjälpkraftsystemet ställs 

selektivplanen på enbart tidselektivitet för att det inte har stor betydelse var på sträckan 

jordfelet sker. Den kortaste lämpliga tiden är 0,5 s för att både kunna ge snabb bortkoppling av 

felet och för att obefogade funktioner inte ska kunna lösas ut alltför ofta. Denna tid ökas stegvis 

med 0.5 s för varje skydd som finns på vägen fram till de första skydden som sitter på 

inmatningspunkten [17]. 

Jordfelsbrytaren (HGV:N) i Skavstaby är inställd på 0.5 s medan jordfelsskydden (SKBY:N) 

är inställd på 2 s. 
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5 Slutsatser och vidare utveckling 

Genom analys av händelserna under felförloppet har följande slutsatser dragits: 

 En isolationsfel i ett kabelavslut kan bilda intermittenta jordfel vilket i sin tur kan ge 

omfattande skador. Det intermittenta jordfelet gör att jordfelsbrytaren inte kan detektera 

i rätt tid eftersom den släcks och tänds innan fördröjningstiden för jordfelsbrytaren 

löper ut. 

 Intermittenta enfasiga jordfel orsakar överspänningar som ökar påfrestningarna på de 

friska faserna och utvecklas till 2- eller 3-fasig kortslutning mot jord. 

 Båda jordfelsskydden i Häggvik (SKBY:N) och (HGL:N) var felriktade, d.v.s. de 

kunde inte detektera i vilken riktning jordfelet låg.  

 GELD visar att utlösningstiden för en jordfelsbrytare på 3.7 s som är längre än det 

inställda värdet som är på 2 s. Detta indikerar på att ett intermittent jordfel har skett. 

5.1 Allmänna aspekter 

Samhällsmässigt orsakar ett elfel i järnvägen alltid förseningar som påverkar framförallt 

tågresenärer. Elfelet som detta examenarbete har behandlat skedde i en järnväg som går mot 

Arlanda flygplats, vilket innebär att resenärerna även kan ha missat flyget. I Sverige är 

missnöjet redan stort med hur järnvägen fungerar och förvaltas. 

De ekonomiska konsekvenserna är kostnader för reparationer och materialinköp för både 

A- train som äger och driver Arlandabanan och Trafikverket. Dessutom tillkommer kostnader 

för ersättningstrafik såsom bussar och taxibilar. 

Tåg som drivs med el är mer miljövänliga vad gäller transport jämfört med tåg, bussar eller 

bilar som drivs med fossila bränslen. Fossila bränslen ökar bl.a. koldioxidhalten i luften och 

har tung påverkan på miljön. Elfel kan orsaka bl.a. bränder i järnvägsanläggningar och andra 

ställen t.ex. i skogen eller nära allmänna platser, allt detta påverkar miljön på ett negativt sätt. 
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5.2 Förslag till fortsatt arbete 

För att få ett svar på våra målsättningar så har vi fokuserat på hjälpkraftens delsystem som 

ligger på högspänningssidan (22 kV). För fortsatt arbete skulle vi rekommendera att lägga 

fokus på lågspänningssidan. Där kan systemjordning och dimensionering av 

överspänningsskydd studeras. Dimensionering av överspänningsskydden som sitter i 

kraftaggregaten måste undersökas eftersom de inte utförde skyddsfunktionen, se figur 10 

nedan. 

 

Figur 10: Brända överspänningsskydd (varistorer) i de kraftaggregat som sitter i signalkuren i Arlanda C. 
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Inte heller de överspänningsskydden som sitter i kraftskåpet gav full skyddsfunktion. Se bilden 

nedan. 

 

Figur 11: Kraftskåp för en signalkur i Arlanda med den markerade överspänningsskydden. 

Överspänningsskydden ligger i den rödmarkerade cirkeln. Den röda pilen pekar på 

överspänningens jordslutningskabel. Enligt Trafikverkets regler ska denna kabel inte vara 

längre än (1 m) för att undvika spänningsfall som påverkar skyddsnivån på det markerade 

överspänningsskydden. 

Under intervjun med Mats Johansson och Mats Häger från Trafikverket har båda nämnt att 

sådana elfel har inträffat tidigare i järnvägsanläggningen men aldrig orsakat så stora skador. 

Därför måste djupare undersökning göras vad gäller el-installation på Arlandabanan. Det är 

värt att nämna att Arlandabanan är privatägd och inte följer Trafikverkets rekommendationer 

exakt. 
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Bilaga A 

Bilden nedan visar hur GELD framställer hjälpkraftsystemet mellan Häggvik och Skavstaby. 

Röda linjen signalerar att linjen är spänningslös och den blå en spänningsatt linje. Bilden är 

tagen under felets förlopp. Även namnet på de olika skyddsbrytarna framgår i bilden. 

Källa: Trafikverkets dokument ”Reläskyddsingrepp_Arlanda_150305” 
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Bilaga B 

Denna bilaga innehåller en del av GELD-systemets läsning under felförloppet i Arlandas 

signalanläggning den 5 mars 2015. 

---- Anfang  Protokollanhang 

 

04:40:11,540 ARN5                        T1/145                             Allvarligt fel       Larm                            

04:40:11,930 HGV  22     STLV2                                              Jordfel              Utlöst                          

04:40:11,979 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Spontant       Från             

04:40:11     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                               Utlöst           

04:40:12,031 HGV  22     STLV2                                              Jordfel              Normal                          

04:40:28,790 ARN1                                                           Reservkraft          Inkopplad                       

04:40:28,820 ARN5                                                           Reservkraft          Inkopplad                       

04:40:28,890 ARN2                                                           Reservkraft          Inkopplad                       

04:40:28,960 SKBY 22                     BS1N             Brytare                                Spontant       Från             

04:40:28     SKBY 22                     BS1N             Brytare                                               Utlöst           

04:40:29,629 HGV  22     STLV2           ÖVERSTRÖM                                               Utlöst                          

04:40:29,693 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Spontant       Från             

04:40:29     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                               Utlöst           

04:40:29,729 HGV  22     STLV2           ÖVERSTRÖM                                               Återställt                      

04:40:29,990 ARN4                        F3                                 Allvarligt fel       Larm                            

04:40:30,220 ARN4                        T1/38                              Reservkraft          Inkopplad                       

04:40:30,230 ARN4                        T1/39                              Reservkraft          Inkopplad                       

04:40:31,380 ARN2                        T1/34                              Allvarligt fel       Larm                            

04:40:33,340 ARN2                        T1/34                              Allvarligt fel       Larm                            

04:42:16     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:42:19,110 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:42:21,131 HGV  22     STLV2                                              Jordfel              Utlöst                          

04:42:21,182 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Spontant       Från             

04:42:21     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                               Utlöst           

04:42:21,247 HGV  22     STLV2                                              Jordfel              Normal                          

04:44:53     UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

SB   

04:44:58,410 UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

SB   
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04:45:06     UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

SB   

04:45:11,280 UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

SB   

04:45:15     HGV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

SB   

04:45:29,460 HGV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

SB   

04:45:35     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:45:38,336 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:45:49     HGV  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

SB   

04:46:02,770 HGV  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

SB   

04:46:13     R    22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

JH   

04:46:14     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Från        

SB   

04:46:16,338 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Från        

SB   

04:46:23     HGV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

SB   

04:46:27,270 R    22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

JH   

04:46:34     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Till        

JH   

04:46:36,523 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Till        

JH   

04:46:36,630 HGV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

SB   

04:46:43     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:46:46,541 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:46:52     KMY  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

SB   

04:47:00     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Från        

JH   

04:47:02,536 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Från        

JH   

04:47:06,000 KMY  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

SB   

04:47:07     R    22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

JH   
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04:47:16     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Från        

SB   

04:47:18,532 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Från        

SB   

04:47:20     HGV  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

SB   

04:47:22,120 R    22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

JH   

04:47:25     UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

JH   

04:47:34,620 HGV  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

SB   

04:47:39,200 UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

JH   

04:47:41     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Till        

JH   

04:47:44,738 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Till        

JH   

04:47:48     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:47:50,746 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:47:52,910 SBK         OMF 3                                              Startrelä                           Start 

pågår      

04:47:54     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Från        

JH   

04:47:57,939 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Från        

JH   

04:47:59     UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

SB   

04:48:04,510 UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

SB   

04:48:06     UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

JH   

04:48:11     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Från        

SB   

04:48:14,727 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Från        

SB   

04:48:18,990 UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

JH   

04:48:21     KMY  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

SB   

04:48:24     ARN1 22                     BS4N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

JH   

04:48:29,140 ARN1 22                     BS4N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

JH   
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04:48:33,740 KMY  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

SB   

04:48:38     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:48:40,348 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:48:44     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Till        

JH   

04:48:46,521 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Till        

JH   

04:48:50,231 HGV  22     STLV2                                              Jordfel              Utlöst                          

04:48:50,290 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Spontant       Från             

04:48:50     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                               Utlöst           

04:48:51     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Från        

SB   

04:48:54,324 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Från        

SB   

04:49:02     UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

SB   

04:49:06,710 UDL  22                     BS1N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

SB   

04:49:13     HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:49:15,929 HGV  22     HGL:N           S-BS-HGL:N       Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:49:36     UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Öppna       

JH   

04:49:49,770 UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Öppen       

JH   

04:50:04     HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare                                Manöver        Till        

JH   

04:50:06,941 HGV  22     SKBY:N          S-BS-SKBY:N      Brytare           Brytar status        svar           Till        

JH   

04:54:55     SKBY 22                     BS2N             Brytare                                Manöver        Från        

SB   

04:54:56,910 SKBY 22                     BS2N             Brytare           Brytar status        svar           Från        

SB   

04:55:12     ARN1 22                     BS4N             Lastfrånskiljare                       Manöver        Slut        

SB   

04:55:16,450 ARN1 22                     BS4N             Lastfrånskiljare  Frånskiljar status   svar           Sluten      

SB   

04:55:46     SKBY 22                     BS2N             Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:56:02,220 SKBY 22                     BS2N             Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   
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04:56:21     SKBY 22                     BS1N             Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:56:24,790 SKBY 22                     BS1N             Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:56:28,070 SKBY 22                     BS1U             Brytare                                Spontant       Från             

04:56:28     SKBY 22                     BS1U             Brytare                                               Utlöst           

04:56:28,150 SKBY 22                     BS2N             Brytare                                Spontant       Från             

04:56:28     SKBY 22                     BS2N             Brytare                                               Utlöst           

04:56:34     SKBY 22                     BS1N             Brytare                                Manöver        Från        

SB   

04:56:35,680 SKBY 22                     BS1N             Brytare           Brytar status        svar           Från        

SB   

04:57:05     SKBY 22                     BS1U             Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:57:09,610 SKBY 22                     BS1U             Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

04:59:20     SKBY 22                     BS2N             Brytare                                Manöver        Till        

SB   

04:59:24,610 SKBY 22                     BS2N             Brytare           Brytar status        svar           Till        

SB   

05:09:54     SKBY 22                     BS1N             Brytare                                Manöver.block  

Aktiverad   SB   

05:10:06     UPV  22                     BS2N             Lastfrånskiljare                       Manöver.block  

Aktiverad   SB   

---- Ende    Protokollanhang ---- 
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Bilaga C 

Elschema för bl.a. 

hjälpkraftledningar 

och dess reläskydd i 

Arlandabanan. 

Tydligare bild hittas 

på Trafikverket.se 

       Företag  

Bygga & underhålla 

       Teknik 

Elsäkerhet 

Kopplingsscheman. 

Där finns olika 

områden med 

respektive 

kopplingsscheman.  

Samma steg gäller 

för bilaga D, E och 

F. 
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Bilaga D 

Elschema för bl.a. 

hjälpkraftledningar och dess 

reläskydd i driftplatsen 

Skavstaby och tågstationen 

Upplands Väsby. 
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Bilaga E 

Elschema för bl.a. 

hjälpkraftledningar och dess 

reläskydd i Rotebro. 
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Bilaga F 

Elschema för bl.a. 

hjälpkraftledningar och dess 

reläskydd. Schemat omfattar 

flera områden bl.a. Häggvik 

där elmatningspunkten 

Häggviksomformarstation 

finns. 


