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Abstract 

In power system, when a local network with over head lines is replaced by a network laid underground, it                   
changes the characteristics of the material used and gives an opportunity for an updated sizing. The goal with                  
the project was to present a proposal of a reconstruction of a old local network to a modern local network and                     
present a selective coordination plan for all the branches in the new network. The methods that are used is                   
the Velanders method for interleaver of the maximum power, sizing according to “Svensk             
Standard”(Swedish Standards) and curve fit of trip curves to present digital produced selective coordination              
plan. The new underground local network delivers a better electrical quality, that fulfills the trigger               
conditions and obtains a good selective coordination. 
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Sammanfattning 

Inom elkraftsystem, när ett luftburet lokalnät ersätts med ett markförlagt förändras förutsättningarna i form              
av materialets egenskaper och det ger möjlighet för uppdaterad dimensionering. Målet var att presentera ett               
förslag på ombyggnation av ett äldre luftburet till ett modernare markförlagt lokalnät och presentera              
selektivplaner för samtliga grenar av det nya nätet. Metoder som använts är Velanders metod för               
sammanlagring av maxeffekter, dimensionering enligt Svensk Standard och kurvanpassning av          
utlösningskurvor för att presentera digitalt framställda selektivplaner. Det markförlagda lokalnätet levererar           
en bättre elkvalitet, uppfyller utlösningsvillkoret och erhåller god selektivitet.  
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1 Förteckningar 

Symbolförteckning 
 

Beteckning       Förklaring                                  Enhet/definition 

U Spänning effektivvärde [V]  

û Spänning toppvärde [V] 

u Spänningens momentanvärde [V] 

I Ström effektivvärde [A] 

î Ström toppvärde [A] 

i Strömmens momentanvärde [A]  

ω Vinkelfrekvens [rad/s] 

φ Fasförskjutning [°] 

f Frekvens [Hz] 

P Aktiv effekt [W] 

Q Reaktiv effekt [VAr] 

S Skenbar effekt [VA] 

L Induktans [H] 

C Kapacitans [F] 

R Resistans [Ω] 

X Reaktans [Ω] 

Z Impedans [Ω] 

j Imaginära enheten √− 1  

 
→

 Komplext tal, vektor ba + j  
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2 Inledning 

Elektricitet finns överallt och är något som tas för givet då det är en väldigt omfattande del i vardagen. I                    
dagsläget finns det många svenska lokalnät där elkvaliteten håller för låg standard och strömavbrotten är för                
många. En bristande elkvalitet leder till högre elförbrukning och orsakar driftstörningar, därav är             
ombyggnationer angelägna[1]. 
 
Stormen Gudrun 2005 orsakade förödande skador på hus, vägar och elnät i södra Sverige. Skadorna bedöms                
ha kostat samhället 4-5 miljarder kronor. Många av de omfattande avbrotten uppstod på grund av att de                 
vanligt förekommande luftburna ledningar är känsliga för yttre påverkan. Det ledde till att stora delar av                
Sverige tog beslutet att bygga om lokalnäten i syfte att vädersäkra och således höja elkvaliteten[2]. En stor                 
del av dagens elkraftsingenjörers jobb består att projektera och bereda för dessa ombyggnationer. Den              
vanligaste lösningen är att ersätta luftburna ledningar med markförlagd jordkabel och då uppstår det en rad                
utmaningar för att säkerställa att det nya nätet håller högsta möjliga elkvalitet. 

2.1 Syfte 
Syftet med examensarbetet är att presentera ett förslag på ombyggnation samt jämföra ett äldre lokalnät med                
luftburna ledningar kontra ett modernare lokalnät med markförlagda jordkablar. Samt presentera           
selektivplaner där det ska framgå grafiskt vilket skydd som löser ut vid vilken felström och tid. 

2.2 Problemformulering 
● Att bedöma de framtida effektuttagen hos kunderna med effektförbrukning av olika karaktärer. 
● Karaktären på äldre luftburna ledningarna och markförlagd jordkabel skiljer sig avsevärt i form av              

impedans och värmeavledningsförmåga på grund av det krävs ny dimensionering. 
● De nya omständigheterna som uppstår på grund av förändrad karaktär av ledaren och effektuttag gör att                

selektiviteten och utlösningsvillkor inte längre är densamma och erfordrar ny dimensionering. 
● Det finns inget färdigt underlag för att rita upp selektivplaner. Endast datapunkter eller utlösningskurvor              

för skyddens karaktär finns tillgängligt hos tillverkare. 
● Jämföra och verifiera att förslaget på ombyggnad kommer hålla en bättre elkvalitet och högre              

tillgänglighet. 

2.3 Avgränsningar 
Eftersom nätet studeras på spänningsnivån 0.4-10 kV antas det överliggande nätet på 40 kV vara oändligt                
starkt. Arbetet kommer följa Svensk Standard som tillhandahåller regler och tabeller för dimensionering             
således upphör djupare analyser. De ekonomiska aspekterna kommer inte påverka valet av utrustning och              
material. Elkvalitet består av många faktorer, fördjupning har valts inom selektivitet. Det har också valts att                
avgränsa storleken på lokalnätet för att undvika återupprepning av likartade beräkningar och metoder. 
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2.4 Mål 
Huvudmålet är att presentera ett förslag på ombyggnation av ett äldre luftburet till ett modernare markförlagt                
lokalnät. Förslaget skall uppfylla Svensk Standard och hålla en stabilare elleverans än föregående luftburna              
elnät. Arbetet skall presentera selektivplaner för samtliga grenar av det nya nätet. 
 
Delmål för att uppfylla huvudmålet: 
 
● Ta fram ett verklighetstroget lokalnät på landsbygden i behov av ombyggnation. 
● Ta fram ett verklighetstroget och korrekt dimensionerat förslag som uppfyller utlösningsvillkoret för att             

ersätta det föregående lokalnätet. 
● Beräkna och simulera olika fel vid olika punkter på nätet. 
● Verifiera och tolka beräkningar och simuleringar 
● Dimensionera för selektivitet. 
● Presentera utlösningskurvor för samtliga skydd i en digital grafisk miljö. 
● Presentera, tolka och verifiera selektivplan. 
● Dokumentera, analysera och presentera arbetsförloppet på ett begripligt sätt. 
● Fördjupa kunskaper allmänt inom eldistribution och särskilt selektivitet. 
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3 Bakgrund 
Inledningsvis presenterades idén till projektet av ett företag som avsåg att utföra en beredning på ett                
befintligt nät. Idén utvecklades därefter till att ta fram ett förslag för ombyggnation av ett allmänt lokalnät                 
med luftburna ledningar. Gamla lokalnät som består av luftburna ledningar är exponerade för väder och vind                
vilket kan bidra till stora oväntade driftstörningar och avbrott. För de nät som påverkats av expandering och                 
lett till utökad elförbrukning är det tänkbart att näten idag inte är dimensionerade för de ökade effektuttagen                 
eller för mikroproduktion. Integrering av mikroproducenter på nätet är en av de stora utmaningarna för               
framtidens modernisering till “smarta nät”, där bland annat kunden blir en aktiv del av elnätet och kan                 
producera, använda och sälja överskottet av egenproducerad el[3]. Ett underdimensionerat elnät kan leda till              
sämre elkvalitet som exempelvis spänningsfall eller ej uppfylld selektivitet. Arbetet riktar sig till den med en                
god bakgrund inom ellära som vill utöka sin förståelse för det svenska lokalnätet och framtagning av                
selektivplan. Rapporten kan ses som en god introduktion till de omfattande arbeten som äger rum i stora                 
delar av Sverige för att vädersäkra lokalnäten på landsbygden. 
 
Studenterna läser tredje året på elektroingenjörsprogrammet med profilering inom elkraftteknik. Under           
förstudieperioden används det material som listas nedanför för att förstå och utveckla de problem som               
nämnts i problemformulering. 
 
Elkrafthandboken 
Elkrafthandboken består av tre separata delar som använts för instudering samt som kurslitteratur för              
kurserna Elkraftsystem 1 [2], Elkraftsystem 2 [4] och Elektriska drivsystem [5]. 
 
I böckerna finns beräkningsmetoder och förklaringar för: 

● Transformering 
● Kortslutningsberäkningar 
● Jordslutningsberäkning 
● Kabeldimensionering 
● Skydd 

○ Dimensionering 
○ Selektivitet, grov- och finjustering 

● Sammanlagring 
○ Velanders metod 

 
Andra examensarbeten 
Under inläsningsperioden har ett antal arbeten inom samma ämne studerats. Dessa arbeten har hjälp till med                
att utveckla en förståelse för sammanlagring, vanliga arbetsmetoder, standarder och inte minst hur man              
skriver ett examensarbete.  
 
Beredning av kabelnät i området Sjöhaga - Lerdala Gård [6] 
Beredning av lokalnät i landsbygd [7]  
Utredning av sammanlagringsberäkning [8] 
Hur dimensionerar vi framtidens elnät? [9] 
Utvärdering av Velanders formel för toppeffektberäkning i eldistrubutionsnät [10] 
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Personlig kommunikation 
Genom hela arbetet har det kontinuerligt förts dialoger mellan studenterna och experter inom området elkraft               
för att säkerställa verklighetsförankring. Den ena experten har 39 års erfarenhet inom elkraft och har varit till                 
stor hjälp[11]. 
 
Mjukvaror 
För att rita och simulera ett elnät finns det en uppsjö olika mjukvaror och de som undersökts är: 
 
PSS/E, MatLab (Simulink), dpPower, DIgSILENT, SimPow, Neplan, EasyEl och OrCAD (PSpice). 
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4 Teori 

4.1 Begrepp 
Tabell 1 - Begreppslista 

Begrepp  Förklaring 

Högspänning, HSP - Över 1000V växelspänning eller över 1500V likspänning.[4] 

Lågspänning, LSP - Under 1000V växelspänning eller under 1500V likspänning[4]. 

Lokalnät - Lokalnätet drivs av nätägare och sammanfogar regionalnätet med både         
produktion- och förbrukningsanläggningar. Spänningsnivån är lägre än 40        
kV[12]. 

Selektivitet - Skyddet närmast felet löser ut i så att resterande del av elnätet kan hållas i               
drift[4]. 

Selektivplan - Ur selektivplanen framgår det grafiskt om selektivitet är uppfylld i en           
gren[4]. 

Utlösningsvillkor - Tiden det tar för ett skydd att lösa ut vid ett fullt utbildat fel[4]. Normalt sett                
max 5 sekunder i LSP-nät. 

Utlösningskurva - En grafisk kurva som visar skyddets utlösningstid som funktion av          
överström[4]. 

Elkvalitet - Ett samlingsord av olika komponenter för att beskriva kvaliteten som till           
exempel övertonshalt, spänningsfall eller flimmer/flicker[4]. 

Punkt - En nod i elnätet, benämns med en siffra eller en bokstav följt av en siffra. 

Gren - En del av elnätet som sträcker sig från en nod till en ändpunkt. 

Servisledning - Servisledningen är kabeln som går från kabelskåpet/servislådan till        
kunden[2]. 

Servisledningssäkring - Den här säkringen säkrar av servisledningen och är individuell för varje kund            
och begränsar effektuttaget. 

Startström - En startström är en transient för elmaskiner i storleksordningen 2.5-10 ggr           
märkströmmen och kan medföra spänningsfall och störningar på nätet[5]. 

Flimmer/Flicker - Flimmer/flicker är upprepande variationer av spänningen där frekvensen av         
variationerna är lägre 50Hz och kan uppfattas med ögat. Ofta beror det på ett              
svagt nät[4]. 
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4.2 Trefassystem 
Det svenska elsystemet består av tre faser växelström med samma spänningsamplitud och 120° förskjutning.              
Faserna benämns som L1, L2 och L3 med respektive effektivvärde, betecknas med stor bokstav, för spänning                
U1, U2 och U3, se Figur 1 och 2. I Sverige och många andra delar av världen omfattar standarden för                    
lågspänning en huvudspänning (Uh) 400V och en fasspänning (Uf) 230V med frekvensen (f) 50Hz [2]. 
 
Relationen mellan effektivvärde och toppvärde är och kan härledas med definitionen av effektivvärde för      √2          
en rent sinusformad signal. 

û
U f

= √2  

û 25 [V ] = U f  · √2
 

= 3  

De tre faserna beskrivs enligt: 

in (⍵ °)u1 = û · s · t − 0  
in (⍵ 20°)u2 = û · s · t − 1 (1) 
in (⍵ 40°)u3 = û · s · t − 2  

un - momentanvärde 
û - toppvärde 

Spänningen mellan två faser har effektivvärdet 400V och är förskjuten ±30° referensspänningen.  
För exempelvis spänningen U1 och U2 mellan faserna L1 och L2, se Figur 3: 

[V]  30  30  00    U 1
→

− U 2
→

= 2 · e j0° − 2 · e j−120° ≃ 4 · e j30°  
Huvudspänningen är skillnad mellan  och  , spänningens effektivvärde med fasriktning. U 1

→
 U 2
→

 

Relationen mellan huvudspänning och fasspänning för ett trefassystem är: 

U f

U h =
U  | 1

→

|
U  −U   | 1

→

2
→ | = √3  

Fig 1 - Fasdiagram symmetriskt Fig 2 - Trefassystem, 120° fasförskjutning Fig 3 - Fasdiagram huvudspänning 
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Enlinjeschema 
Man eftersträvar att belasta elsystemet så symmetriskt som möjligt vilket betyder att man kan anta att de tre                  
faserna håller samma amplitud och symmetrisk fasvinkel. När man talar om ström och spänning i elnätet                
talar man vanligtvis i termer om effektivvärde vilket är oberoende av fasvinkeln mellan de tre faserna. Det                 
här betyder att den effekt som utvecklas i en trefasbelastning (Stot) är tre gånger så stor som den effekt som                    
utvecklas i respektive fasledare (S1), förutsatt att lasten (Zb) är symmetrisk, se Figur 4. När man ritar                 
elscheman för kraftnät ritar man en trefasledning som en linje och då underförstått att den linjen modellerar                 
tre symmetriska faser, se Figur 5. 

Fig 4 - Schema trefassystem Fig 5 - Schema enlinjemodell 
 

ZG - Generatorns interna impedans 
ZL - Ledningens impedans 
Zb - Belastningens impedans 

S1 = U f · I  

 Stot = 3 · S1 = 3 · U f · I = 3 · √3
U h · I = √3 · U h · I  

Härledning till skenbar effekt, Ekvation 2. 

Stot = √3 · U h · I (2) 

S1 - Skenbar effekt i en fasledare 
Stot - Total skenbar effekt i alla tre fasledare 
 
Ett enlinjeschema ritas vanligen med en uppsättning enkla symboler för att underlätta för läsaren, se Figur 6. 

Fig 6 - Enlinjeschema 
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Transformatorer 
I ett elkraftsystem används transformatorer för transformering mellan olika spänningsnivåer. Syftet med            
transformering är att reducera förluster i elnätet och att spara pengar eftersom en högre spänning erfordrar en                 
mindre ledararea. En transformator utnyttjar det magnetiska flöde som uppstår i transformatorkärnan när man              
utsätter den för ett magnetiskt fält via en ström (I1) genom primärsidans lindningar. I transformatorns               
sekundärlindningar på andra sidan transformatorkärnan induceras då en spänning (U2) vars magnitud beror             
på kvoten av antal primär- och sekundärlindningar (N1 N2). Relationen mellan spänningarna och strömmarna               
av respektive lindning beskrivs nedan[5]. 

a = N 2

N 1 = U 2

U 1 = I1

I2 (3) 

Definition av omsättningstalet 

a - Omsättningstal 
1 - Primärsida 
2 - Sekundärsida 

N - Antal lindningar 
U - Spänning 
I - Ström 

Omskrivning av relationen ger  

 Sin = U 1 · I1 = U 2 · I2 = Sut    

Vilket betyder att den mottagna effekten (Sin) in i primärsidan är i idealt sett samma som den levererade                  
effekten (Sut) ut från sekundärsidan[5]. Vilket också stöds av energiprincipen. En verklig transformator             
förbrukar dock lite effekt under transformeringen och dessa effekter kallas förlusteffekter. Dagens            
transformatorer har en verkningsgrad på ungefär 98% och det är inte bara viktigt för att spara energi och                  
pengar utan också för att transformatorer med hög verkningsgrad utvecklar mindre värme i sin omgivning.               
Vi kommer försumma de här förlusteffekterna i de kommande avsnitten. 
 
Ett vanligt sätt att ange transformatorns impedans som märkdata är att använda transformatorns procentuella              
kortslutningsspänning (uk). Det underlättar beräkningar då det procentuella spänningsfallet inte beror på            
spänningsnivåerna på respektive sida transformatorn. Den som räknar kan själv välja vilken spänningsnivå             
den totala ersättningsimpedansen refererar till[5]. Det är vanligt förekommande att impedansen approximeras            
till endast reaktans(ux) eftersom att resistansen(ur) normalt sett är försumbar i jämförelse med induktansen i               
transformatorns lindningar.  
 

00 00uk = U n1

I ·Zn1 n1 · 1 = U n2

I ·Zn2 n2 · 1 (4) 

uk  - Procentuella spänningsfallet 
1 - Primärsidan 
2 - Sekundärsidan 

In - Nominell ström 
Zn- Nominell ersättningsimpredans 

Un- Nominell spänning 

 uk = √u  r
2 + ux

2 (5) 

ur är vanligen mycket mindre än ux. 

ur  - Procentuella resistansspänningsfallet 
ux  - Procentuella reaktansspänningsfallet 
 
Dessa relationer gäller för transformering av både enfassystem och trefassystem.  
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Konvertering mellan spänningsnivåer 
En vanlig metod för att förenkla beräkningar av en krets som innehåller en eller fler transformatorer är att                  
konvertera impedansen från en sida av transformatorn till den andra sidan. På så sätt kan man beräkna                 
kretsen med samma spänningsnivå för samtliga impedanser i en gren, se Figur 7. 
 

 Z ′ 1 =  a2
Z1 (6) 

Z’1 - Konverterad impedans 
Z1 - Verklig impedans 
a - Omsättningstalet för transformatorn 
 

Fig 7 - Impedanstransformering 

 
Osymmetri 
Oftast görs förenklingen att alla tre faser är symmetriskt belastade enligt avsnittet ovan. Det här är dock inte                  
alltid sant, speciellt inte vid förekomst av fel i elnätet. Om en trefasbelastning är osymmetrisk eller om ett fel                   
uppstår kan man inte längre på samma sätt använda sig av enlinjemodellen som bygger på att den förbrukade                  
effekten är lika stor i alla tre faser. Antingen använder man analysmetoden som innebär att de tre faserna                  
återigen analyseras separat med hjälp av Kirchoffs lagar. En alternativ metod som uppfanns av Charles               
Legeyt Fortescue 1918[2] innebär att alla osymmetriska fall i ett trefassystem kan delas upp i tre                
symmetriska komponenter och således kan enlinjemodellen      
fortfarande användas för analys av ett trefassystem genom att bryta          
ner det osymmetriska fallet i tre symmetriska komponenter och         
sedan för olika punkter i systemet göra den inversa operationen för           
att finna de tre fasernas olika tillstånd.  
 
Ytterligare en aspekt med osymmetri är att då de tre faserna inte            
längre har samma amplitud och/eller samma fasvinkel kommer        
nollpunkten, summan av de tre fasspänningarna, inte längre vara         
neutral och det kommer således flyta en oönskad ström i          
neutralledaren, se Figur 8. Strömmen kan bli stor då impedansen för           
neutralledaren normalt sett är väldigt låg. Vi kommer inte beräkna          
osymmetriska fall i det här arbetet men det är god kännedom för            
analys av enlinjescheman.      Fig 8 - Fasdiagram osymmetriskt 
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Kortslutning och jordslutning 
De fel som kan uppstå i ett elkraftsystem och som kräver beaktning i form av skydd, dimensionering och                  
identifiering är vanligtvis kortslutningar och jordslutningar. Nedan kommer dessa strömmar beräknas med            
impedansmetoden som innebär att man summerar alla impedanser i den slutna kretsen och finner strömmen               
med ohms lag.  
 
Kortslutning uppstår när en oönskad ström flödar mellan två fasledare med en så pass låg impedans att                 
spänningen sjunker till noll eller nästan noll[4]. De kortslutningsströmmar som kan uppstå är mellan alla tre                
fasledare (Ik3) eller mellan två fasledare (Ik2). För att beräkna strömmarna i en kortslutning mellan tre faser                 
kan man med fördel använda sig av ett enlinjeschema för att beräkna strömmen i en fas, se Figur 9 och 10.  

Fig 9 - Tre- och tvåfasig kortslutning Fig 10 - Kortslutning enlinjemodell 

För att förenkla uttrycken så skrivs ersättningsimpedansen för kortslutning av en fas (Zk) som summan av alla                 

delimpedanser. 

 Här:  ZZk =  G + ZL  

För en kortslutning mellan alla tre fasledare: 

Ik3 = Z k

U  f = U
·Z √3 k

(7)  

Ik3 - Kortslutningsström för respektive fasledare 
 
 
För en kortslutning mellan två fasledare: 

Ik2 = U
2·Zk

= 2
·I√3 k3 (8) 

Ik2 - Kortslutningsström för de två kortslutna fasledarna 
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En jordslutning är på samma sätt en oönskad ström som bidrar till spänningsfall men istället mellan fas och                  
jord[4]. I det här arbetet kommer vi skilja på två olika typer av jordslutningar, en som innebär ett fullt                   
utbildat fel mellan fasledare och direktjord (Ik1) och en som innebär ett fullt utbildat fel mellan fasledare och                  
jordledare (Ikj) som i sin tur har en strömbegränsande impedans (Zj), se Figur 11. 
 

Fig 11 - Jordslutning 

 
För en jordslutning mellan fas och direktjord: 

Ik1 = Z k

U  f = U
·Z √3 k

= Ik3 (9)  

Ik1 och Ik3 resulterar i lika stor ström. 

Ik1 - Jordslutningsström mellan fas och direktjord. 
 

För en jordslutning mellan fas och jordledare: 

Ikj =
U f

Z +Zk j
= U

(Z +Z )√3· k j
(10) 

För Ikj adderas också impedansen i jordledaren med Zk. 

Ikj - Jordslutningsström mellan fas och jordledare. 
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Kabeldimensionering 
Det är av stor vikt att dimensioneringen av kablar görs korrekt. En kabel med för liten ledararea riskerar att                   
bli varm och skada isoleringen runt omkring eller att felströmmar blir för låga och att skydd inte löser ut. För                    
dimensionering av kablar och ledningar för lågspänning finns SS 424 14 24 (se Avsnitt 4.4 Svensk Standard)                 
som verktyg för att dimensionera korrekt[13]. 

IB ≤ In ≤ Iz (11) 

.45ks · In ≤ 1 · Iz (12) 

IB - Belastningsström för aktuell krets 
In - Skyddets märkström 
Iz - Högsta tillåtna ström för ledare, beroende på kabeltyp och förläggningssätt[13]. 

NSV SVIz =  · k1 · k2 · k... · kn = N · ks  
NSV - Nominellt strömvärde, ledarens högsta tillåtna ström vid normala förhållande och opåverkad             
förläggning.  
kn - Korrektionsfaktor för att korrigera NSV efter förläggningssätt och miljö. 

ks - Produkt av korrektionsfaktorer 
 
Korrektionsfaktorer utläses ur SS 424 14 24 och beror på förläggningssätt och förläggningsmiljö. 
 
Förimpedans 
Förimpedans är den ekvivalenta impedansen för det överliggande nätet i en vald punkt. För att beräkna                
förimpedans i en punkt så summeras alla impedanser från punkten till jord i det överliggande nätet. Notera                 
att det överliggande nätet blir av mindre betydelse för varje transformator, se Ekvation 6 och överliggande                
impedanser kan således försummas efter en eller två transformatorer. I praktiken består förimpedansen av              
impedansen av närmsta transformator tillsammans med de matande ledningarna till punkten. 
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4.3 Sammanlagring 
För att dimensionera elnätet för den effekt som är tänkt att levereras är den första logiska tanken att summera                   
samtliga maxeffekter och dimensionera för de. Det är dock inte ett sannolikt fall, vanligen använder man sig                 
av sammanlagring. Att samtliga delbelastningar tar ut maxeffekt samtidigt är högst osannolikt och blir än               
mer osannolikt ju fler delbelastningar som är anslutna, det vill säga längst ut på lågspänningsnätet.               
Förhållandet mellan summan av delbelastingarnas maxeffekter och den verkliga totala belastningens           
maxeffekt kallas sammanlagring[5]. 
 

4.3.1 Sammanlagringsfaktorer 

En metod för att bedöma den sammanlagrade effekten är med hjälp av sammanlagringsfaktorer (a). Dessa 
faktorer definieras som: 
 
a = P max

∑
 

 
P n

(13) 

Kvoten mellan maxeffekt (Pmax) och summa av deleffekter (Pn) definieras som sammanlagringsfaktor (a). 

Genom att välja en sammanlagringsfaktor med avseende på antal delbelastningar och vilken typ av 
delbelastning så kan maxeffekt (Pmax) uppskattas[4]. Denna metod är linjär och tar inte hänsyn till 
delbelastningarnas individuella årsenergiförbrukning. 

4.3.2 Velanders metod 

Velanders metod är en empiriskt framtagen metod som är till för att uppskatta den verkliga totala                
belastningens maxeffekt (Pmax). Den baseras på delbelastningarnas årsenergiförbrukning (W) i kombination           
med Velanderkonstanter (k1 , k2) som väljs för respektive delbelastnings karaktär[4][10]. Metoden ger en              
uppskattad maxeffekt av en eller flera belastningspunkter och används i praktiken av ingenjörer för att               
dimensionera elnät. 
 
Sammanlagrad effekt för en delbelastning 

  P max = k  
1 · W + k 2 · √W (14) 

 
Sammanlagrad effekt för i delbelastningar av samma karaktär 

   P max = k  
1 · ∑

 

 
W i + k 2 ·√∑

 

 
W i (15) 

 
Sammanlagrad effekt för i delbelastningar med j olika karaktärer 

(k )  P max = ∑
 

j

 
1j · ∑

 

i
W ij +√ )∑

 

j
(k 22j

 

 · ∑
 

i
W ij (16) 

 
W = Delbelastningarnas sammanlagda energiuttag [kWh/år] 
Pmax = Sammanlagrad maxeffekt [kW] 
k1,2 = Velanderkonstanter 
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4.4 Svensk Standard 
Svensk standard är lagar och förordningar man måste förhålla sig till när man bygger om på nätet. Det är                   
standarder på t.ex spänningsnivåer, dimensionering av kablar och säkringar vilket man måste förhålla sig till               
som nätägare. Det finns avsnitt som innehåller instruktioner och tabeller för att dimensionera. Avsnitten              
betecknas med SS (Svensk Standard) följt av en 4:a och ytterligare sex klassificerande siffror som beskriver                
vad det är för standard (SS 4XX XX XX)[2]. 
 
Några exempel på vanligt förekommande elstandarder är: 
SS 424 14 04 som är en föreskrift för dimensionering av utlösningsvillkor skydd av dvärgbrytare, SS 424 14                  
06 innehåller dimensionering av utlösningsvillkor skydd av säkring, SS 424 14 24 behandlar dimensionering              
av lågspänningskablar med hänsyn till belastningsförmåga, skydd mot överlast och kortslutning och SS 424              
14 16 som innefattar dimensionering av PEX-isolerad kabel med märkspänning 7/12 kV till 21/36 kV. 

4.5 Mjukvara 
Tabell 2 - Beskrivning av olika simuleringsprogram 

Namn Förklaring 

PSS/E [15] PSS/E är en mjukvara som används mest av elkraftsingenjörer för att simulera olika 
kraftsystem. 

MatLab (Simulink) 
[16] 

MatLab är ett program som används mest för matematiska/tekniska beräkningar. 
Simulink använder sig mer av en grafisk miljö där beräkningar och simuleringar av 
kraftsystem används. 

dpPower [17] dpPower används endast av företag där de ritar in i kartor vart deras kablar går. 
Används också för beräkningar och simuleringar vid projektering. 

DIgSILENT [18] DIgSILENT Powerfactory är ett program för modellering och simuleringar av 
elkraftsystem. 

SimPow [19] SimPow är ett verktyg för att simulera olika kraftsystem. 

Neplan [20] Neplan är ett verktyg för projektera, planera och simulera kraftsystem. 

EasyEL [21] EasyEl är ett ritprogram för att göra digitala ritningar för till exempel kretsscheman, 
enlinjescheman och installationsel. 

OrCAD (PSpice) [22] OrCAD PSpice är ett program för simuleringar av olika kretsar. 
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4.6 Fördjupning av selektivitet 
Selektivitet 
Selektivitet är en grens kapacitet att utlösa rätt skydd vid rätt tillfälle[4]. Till exempel om ett fel uppstår i                   
nätet ska skyddet endast bryta för den del där felet uppstod och inte för hela nätet. Alltså om det uppstår en                     
kortslutning i linje E ska endast skydd E slå ifrån så ström kan flyta vidare i linje D och C, se Figur 12.  
 
Om ett fel skulle uppstå och skydd E av någon anledning inte skulle lösa ut bör det finnas ett skydd i grenen                      
som agerar reserv och löser ut för samma kortslutningsström, i det här fallet skydd B. Reservskyddet löser då                  
ut efter en längre tid än skydd E som normalt skulle löst ut. Ström ska fortfarande kunna flyta genom C, se                     
Figur 13. 
 

Fig 12 - Selektivitet Fig 13 - Selektivitet reserv 

Det finns olika typer av skydd med olika typer av karaktäristik till exempel gängsäkring, knivsäkringar,               
dvärgbrytare och reläskydd. När man dimensionerar för selektivitet tar man också hänsyn till utlösningstiden,              
så inte skyddet löser ut vid kortvariga överströmmar såsom startströmmar och att man med säkerhet vet                
vilket skydd som löser ut först. Selektivitet är alltså en balans mellan ström och tid. 
 
Man talar i huvudsak om två olika typer av skydd i lågspänningsnät: 
 

● Överbelastningsskydd - Ska lösa ut för en ström något större än märkströmmen (In) och skydda               
komponenter mot långvarig överbelastning.  

● Kortslutningsskydd - Ska lösa ut så fort som möjligt när en kortslutning eller jordslutning uppstår,               
känsligheten kan vara mer än 1.5 gånger märkströmmen.  
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I lågspänningsnätet är det vanligt att en säkring        
fungerar som både kortslutningsskydd och     
överbelastningsskydd. I högspänningsnätet   
använder man ofta reläskydd som går att ställa in         
som båda typer av skydd, ett reläskydd skiljer sig         
något från en säkring genom att istället för en         
karaktäristik ha två olika utlösningstider som kallas       
grov- och finskydd. 
 
Figur 14 föreställer två utlösningskurvor som visar       
hur ett överbelastningsskydd och en säkring med       
olika karaktär tillsammans skyddar utrustning för      
både kortslutning och överbelastning. 
 
InT = Inställd ström på överbelastningsskyddet 
In = Säkringens märkström 
1 = Område där överbelastningsskyddet löser 
2 = Område där säkring löser 

Fig 14 - Utlösningskurvor 

 
Utlösningsvillkoret 
Utöver selektivitet är det viktigt att kontrollera utlösningsvillkoret som innebär att skyddet löser ut inom               
specificerad tid. Enligt Elinstallationsreglerna gäller det att för fasta installationer krävs bortkoppling inom 5              
sekunder[4]. I allmänhet är utlösningsvillkoret uppfyllt om ett skydd på en lågspänningsanläggning bryter             
inom 5 sekunder vid ett fullt utbildat fel och refereras ofta till som “utlösningsvillkoret”. 
  
För att kunna kontrollera utlösningsvillkoret så behöver man känna till förimpedansen (Zför). Med känd              
förimpedans så är det möjligt att beräkna den längsta kabelsträckan (Lmax) för respektive kabeltyp då               
utlösningsvillkoret fortfarande är uppfyllt. 
 
 1 )Lmax = Ln · ( −

Z för
Zmax

(15) 
 
Lmax - Ledningens maxlängd i meter 
Ln - Nominell ledningslängd, från tabell 6B i SS 424 14 24 
Zför - Förimpedansen 
Zmax - Maximal impedans, från tabell 6B i SS 424 14 24 
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Selektivplan 
En selektivplan är en grafisk representation för en gren i nätet, i selektivplanen framgår vilket skydd som                 
löser ut vid vilken ström och hur lång tid det tar. För att upprätta en selektivplan så behöver man känna till                     
samtliga utlösningskurvor till skydden i grenen och största kortslutningsström som kan flyta igenom             
respektive skydd. 

         Fig 15 - Schema för exempel på selektivplan      Fig 16 - Selektivplan exempel 

 
Figur 16 visar ett exempel på en selektivplan för grenen ABE i Figur 15. Selektivplanen kan visas i både                   
linjär eller logaritmisk skala, i det här fallet logaritmisk. Säkring E och B har en karaktäristik som liknar en                   
knivsäkring medan A är ett reläskydd med grov- och finskydd för kortslutningsströmmar respektive             
överbelastningsströmmar. Största möjliga kortslutningsström för ett skydd markeras med ett kryss i syfte att              
visa vid vilken ström skyddet slutar operera så ett skydd högre upp i grenen kan ta vid utan att riskera att                     
operera vid samma punkt.  
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5 Metod 

5.1 Samarbete 
Under arbetets gång samarbetar fyra studenter som skriver två olika examensarbeten med följande:  

● Framtagning av ett fiktivt men verklighetstroget lokalnät i behov av ombyggnation. 
● Beräkna olika fel lokalnätet i syfte att ta fram god data för analys. 
● Förberedelser för UtExpo. 

5.2 Val av mjukvara 
Redan tidigt i arbetet så identifierades behovet av mjukvara för att rita, beräkna och simulera de elnäten som                  
skall analyseras. Nedan följer en tabell med beslutsunderlag för de undersökta mjukvarorna. Med “oklar”              
menas att det inte funnits möjlighet att undersöka. 
 

Tabell 3 - Val av mjukvara 

Namn Licens Studenternas 
kunskapsläge 

Stöd för 
simulering 

Stöd för 
Enlinjeschema 

Användarvänligt 

PSS/E Begränsad 
studentlicens 

Mycket liten Ja Ja Studentlicensen 
kraschar 
regelbundet 

MatLab 
(Simulink) 

Fullständig licens Goda kunskaper Ja Nej Bra 
simuleringsmiljö 

dpPower Otillgängligt för 
privatpersoner 

Medel Ja Ja Ja 

DIgSILENT Högst oklart Oklar Ja Ja Oklar 

SimPow Oklar betallicens Oklar Ja Ja Oklar 

Neplan Oklar betallicens Oklar Ja Ja Oklar 

EasyEl Studentlicens Liten Nej Ja Enkel 

OrCAD  
(PSpice) 

Studentlicens Goda kunskaper Ja Ja 
 (ej simulering) 

Nej, ej designat 
för elkraft 

 
 
För simulering valdes MatLab (Simulink) för att det finns ett bibliotek vid namn “Power System” som                
innehåller färdiga modeller av de komponenter som används i elnätet. Nackdelen är att MatLab (Simulink)               
inte har stöd för simulering av enlinjescheman. Därför valdes också EasyEl för att kunna rita enlinjescheman.                
OrCAD (PSpice) beaktas som reservmjukvara för både simulering och enlinjeschema vid oförväntade            
problem. 
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5.3 Terrängskiss 
Framtagning av ett verklighetstroget lokalnät erfordrar en verklighetstrogen terräng att anpassas efter. I det              
här avsnittet skapas en fiktiv terräng med bebyggelse som underlag till framtagning av lokalnäten. Genom att                
undersöka satellitkartor på internet hittades ett område i södra Sverige med vägar och terräng utan               
bebyggelse som passar in i det tänkta scenariot. Med en enklare digital kalkylering av terrängsnittet så                
skapades vägar och terräng med en del modifiering, för att passa uppgiften, i det webbaserade ritprogrammet                
Google Ritningar. Därefter placerades byggnader ut med olika belastningskaraktärer (Velanderkonstanter, k).           
Byggnaderna placerades ut på ett lämpligt sätt för att skapa en verklighetstrogen bebyggelse.  
 
Följande belastningspunkter används: 

Tabell 4 - Belastningar och Velanderkonstanter 

Typ av belastning Huvudsäkringar W[kWh] k1  k2 

Fritidsbostad F 16A 5 000 0.000302 0.063756 

Småhus ej eluppvärmt H 16A 10 000 0.00023 0.06 

Villa större V 20-63A 35 000 0.00025 0.04 

Tillverkningsindustri I ≥63A 120[kWh/m2] 0.000274 0.112458 

 
Referens till Velanderkonstanter [4][10]. 
 
Årlig energiförbrukning har uppskattats i form av dialog med expert inom ämnet, samt fastighetsägare i               
studenternas omgivning och gäller således främst för klimatet i södra Sverige[11]. 
 

 

Fig 17 - Terrängskiss  
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5.4 Framtagning av lokalnät i behov av ombyggnation  
I det här avsnittet kommer terrängschema och enlinjeschema ritas upp för att ge en visuell uppfattning av 
nätet. Därefter kommer sammanlagring och dimensionering av transformatorer, säkringar och ledningar 
beräknas som slutligen sammanställs i tabellform. Sammanställningen kommer användas för analys och 
jämförelse av de två näten. 

5.4.1 Terrängschema 

Med hjälp av satellitkartor på internet, experthjälp, underlag från gamla projekteringar och platsbesök på              
liknande landsbygd så skapades en uppfattning om hur ett äldre lokalnät sannolikt skulle vara konstruerat. 
 

 

Fig 18 - Terrängschema före ombyggnation 
 
En 40 kV-luftledning passerar terrängen i det vänstra övre hörnet där en 40/10 kV transformator placeras                
(T1). Transformatorn försörjer samtliga byggnader i terrängsnittet i en gren samt vidare till okänd terräng               
vilket markeras med en pil i en andra gren. Tre stycken 10/0.4 kV transformatorer (T2, T3, T4) placeras ut i                    
de tre olika grannskapen så att de passar terrängen och att avståndet från transformator och byggnad                
möjliggör att en ledning av äldre karaktär uppfyller utlösningsvillkoret enligt SS 424 14 06[13]. Den röda                
heldragna linjen betecknar 10 kV luftledning i form av 16 mm2 oisolerad kopparledning. Den här typen av                 
ledare är enligt en expert vanligt förekommande i äldre nät och är ofta orsaken till avbrott[11]. De blå                  
heldragna linjerna betecknar ALUS-ledningar. ALUS är en PE-isolerad luftburen 4-ledare av aluminium. De             
blå streckade linjerna betecknar servisledningar av EKKJ som är en PVC-isolerad markförlagd 3-ledare med              
en kopparskärm som jordledare. 
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5.4.2 Enlinjeschema 

För att få en elektrisk överblick av lokalnätet ritas ett enkelt enlinjeschema upp utifrån terrängschemat. I                
enlinjeschemat framgår hur nätet är kopplat samt benämningar på olika punkter, i form av siffror eller en                 
bokstav följt med en siffra. 
 

Fig 19 - Enkelt enlinjeschema före ombyggnation 
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5.4.3 Sammanlagring 

För sammanlagring väljs Velanders metod eftersom att den ger en bättre uppskattning av sammanlagringen              
än sammanlagringsfaktorer. Beslutet grundar sig i att Velanders metod, till skillnad från            
sammanlagringsfaktorer, är empiriskt framtagen av insamlad data samt att den tar hänsyn till den              
individuella belastningspunktens årsenergiförbrukning. Samtliga punkter på lågspänningssidan det vill säga          
punkt 5-14, se Figur 19 och den totala belastningen sammanlagras, se Bilaga 1 “Sammanlagring före               
ombyggnation”. Nedan följer två exempel på tillvägagångssätt enligt Velanders metod. 
 
Ett fritidshus se Ekvation 13 och Tabell 4: 
 [kW] .000302 000 0.063756  .02  P F max = kF 1 · W F + kF 2 · √W F = 0 · 5 +  · √5000 = 6  
 
Punkt 7 se Ekvation 15 och Tabell 4: 

 P 7max = kH1 · nH · W H + kV 1 · nV · W V + kI1 · nI · W I + √k2
H2 · nH · W H + k2

V 2 · nV · W V + k2
I2 · nI · W I  

 
.00023 0000 .00025 5000 .000274 900 20) ..= 0 · 3 · 1 + 0 · 3 · 3 + 0 · 1 · ( · 1 + .  

 

  √0.06 0000 5000 900 20) 
2 · 3 · 1 + 0.04 

2 · 3 · 3 + 0.112458 
2 · 1 · ( · 1  

 
[kW]03.26= 1  

 
k - Velanderkonstanter 
W - Årsförbrukning för en byggnad [kWh] 
n - Antal Fritidshus, Hus, Villor eller Industrier 
 
Maximal ström för sammanlagring, Imax , beräknas enligt följande, se Ekvation 2. 

Imax = P max
·U√3 h
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5.4.4 Dimensionering 

Transformatorer 

En tumregel är att dimensionera en transformator så        
att uppskattad maxeffekt utgör ungefär 60% av       
märkeffekten, dels för framtida ökade effektuttag och       
dels för eventuella övertoner som bidrar till       
förlusteffekter. Transformatorer i luftburna lokalnät     
är normalt sett stolpmonterade upp till 200 kVA, se         
Figur 20 för en typisk stolptransformator med       
luftburet ledningssystem, avsäkrad med    
högeffektsäkringar. 

Fig 20 - Typiskt stolptransformator 

 
 

Tabell 5 - Val av transformatorer före ombyggnation 

Punkt Maxeffekt 
[kW] 

Transformator Märkeffekt 
[kVA] 

Uk[%] Belastningskvot [%] 

1a 159.34 1a är maxeffekt för hela området T2, T3 och T4 

1b 3600 1b är maxeffekt för nät utanför området men som försörjs av T1 

1 3759.34 T1 6300 7 59.67 

5 44.48 T2 100 4 44.48 

6 37.9 T3 50 4 75.8 

7 103.26 T4 100 4 103.26 

 
Transformator T3 och T4 underdimensioneras medvetet då det är realistiskt till scenariot att effektuttaget i de                
olika punkterna har ökat sedan byggnation. Transformatorerna T2, T3 och T4 är av modell oljeisolerade               
distributionstransformator i standardutförande, stolpmonterade. Transformator T1 är av modell oljeisolerad          
mellanspänningstransformator. Specifikationer är hämtade ur Elmaskiner och elektriska drivsystem, datablad          
transformatorer[5]. Se även Bilaga 2 “Sammanlagring efter ombyggnation” för tekniska specifikationer. 
 
Säkringar 
I det gamla nätet används 25A gängsäkring som servisledningssäkring för de flesta byggnader, därefter              
anpassas säkringar i övriga punkter efter maxströmmen (Imax) i sammanlagringsavsnittet, se Tabell 4. En              
tumregel är att säkra servisledningssäkringen minst två steg högre än kundens huvudsäkring, vilket medvetet              
inte är uppfyllt för villorna i området. I valet av säkringsstorlek (In) tar man hänsyn till maxbelastningsström                 
(IB), ledningens maxström (Iz), utlösningsvillkoret och övriga säkringar i samma gren för uppfylld             
selektivitet. Se Ekvation 11 och 12 samt SS 424 14 24[13].  
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 Fig 21 - Detaljerat enlinjeschema före ombyggnation 
 
Ledningar 
Efter valet av lämpliga men något underdimensionerade säkringar görs dimensionering av ledningar enligt             
SS 424 14 24 och SS 424 14 06[13]. Först beräknas förimpedans för ledningens anslutningspunkt, därefter                
bestäms ledningens erfordrade längd och med given säkringsstorlek finner man lämplig ledningsarea och             
dess maximala längd för uppfyllnad av utlösningsvillkoret.  
 
Nedan visas ett exempel på hur dimensioneringen utförs. 
 
Från punkt 6 till 11 är det 160 meter och ledningen kommer vara avsäkrad med en 50A säkring. Zför_jordfel är                    
den totala förimpedansen vid 55℃ och enligt beräkningsmetoden SS 424 14 06, i det här fallet 130 mΩ[13].                  
Med känd Zför_jordfel och säkringsstorleken kan maximal längd av ledningen bestämmas med uppfyllt             
utlösningsvillkor. Olika ledningstyper och med olika area har olika maximala längder, en ledningstyp och              
area som uppfyller utlösningsvillkoret väljs. Ofta med marginal för framtida expansion. Ledningen är i det               
här fallet en luftburen ALUS-ledning. Enligt SS 424 14 06, tabell 7 så är maximal ledningslängd 275 meter                  
för 25 mm2 vid säkring 50A. Det ger marginal till att säkra upp ytterligare ett steg i framtiden utan att behöva                     
byta ledning. 
 

Tabell 6 - Ledningsdimensionering, exempel 
Ledning Avsäkrad Utlösningsvillkor 

Ledning 
Från 
punkt 

Till 
punkt 

Längd 
[m] 

Säkring 
[A] 

Zför_jordfel 
[mΩ] 

Lmax 
[m] 

ALUS 4x25 6 11 160 50 130 275 
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Sammanställning 
Samtliga punkter och ledningar dimensioneras med metoderna ovan. All dimensionering och data            
sammanställs i Bilaga 3 “Sammanställning före ombyggnation”. Ur sammanställningen framgår följande: 
 

● Förimpedans (Zför) 
● Kortslutningsströmmar (Ik3 , Ik2 , Ik1) 

○ Fullt utbildade korstlutningsströmmar mellan tre faser, två faser samt         
jordslutningsström mellan fas och direktjord. 

● Jordslutningsström (Ikj) 
○ Fullt utbildad jordfelsström mellan fas och jordledare vid 55 ℃. 

● Sammanlagring (Pmax , Imax) 
○ Maxeffekt och maxström 

● Förväntat maximalt spänningsfall (ΔVmax [V]  , ΔVmax [%] , Vf - ΔVmax [V]) 
○ Summan av spänningsfallen vid maximal belastning för respektive punkt i grenen.           

Det maximala spänningsfallet räknas ut approximativt genom att summera         
spänningarna över alla impedanser i absolutbelopp multiplicerat med maximala         
strömmen. Eftersom att fasvinkeln är okänd så beräknas maximalt möjligt          
spänningsfall. 

( Z )U Δ = ∑
n

 
| n| · In max 

  

● Typ av ledningar och ledarareor (Ledning) 
● Ledarens anslutningspunkter (Från punkt och Till punkt) 
● Ledningslängd (Längd) 
● Ledarens fasimpedans (Zfas) 
● Ledarens jordfelimpedans (Zjordfel) 

○ Impedansen genom fasledare och jordledare korrigerat till 55℃ 
● Säkringsstorlek (Säkring) 
● Förimpedans vid jordfelsberäkning (Zför_jordfel) 

○ Enligt tabeller från SS 424 14 06 
● Maximal tillåten ledningslängd för uppfyllt utlösningsvillkor (Lmax) 

○ Interpolerat ur SS 424 14 06  
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5.5 Scenario 
För att minska abstraktionen målas ett scenario upp med konkreta och verklighetstrogna problem baserat på               
sammanställningen. Problemen i scenariot kommer få lämpliga lösningar i avsnitt 5.6. Se Figur 18 och Figur                
21 för en sammanhängande bild av scenarier nedan.  
 
T2 
V1 har servisledningssäkring 50A efter att ha haft ett mindre lantbruk som inte längre är i bruk. Grannarna                  
H1 och H2 har klagat på att strömmen går för hela grannskapet när det uppstår fel hos V1.  
 
T3 
Sträckan från T3 till punkt 12 ligger i ett terrängsnitt med tät skog och det förekommer vid oväder att träd                    
och grenar blåser ned på den luftburna ledningen som orsakar spänningsbortfall. 
 
T4 
I1 var vid byggnationen av elnätet inte klassat som industri och därav är inte nätet dimensionerat för att                  
kunna ta ut mer effekt än för bostäder. I1 är ett litet sågverk på 900 m2 där man efter hand har fått säkra upp                        
servisledningssäkringar och huvudsäkringar. Sågverket önskar expandera ytterligare men då varken          
transformatorn klarar av högre belastning och utlösningsvillkoret ligger på gränsen till uppfyllnad så är det               
inte möjligt i dagsläget. Dessutom förekommer klagomål hos grannarna H10 och V6 som tyder på               
spänningsfall under dagtid och flimmer/flicker på morgonen när sågverket startar sina maskiner. 
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5.6 Framtagning av modernt lokalnät för att stärka elkvaliteten 
Ett givet val för att stärka lokalnätet är att ersätta den luftburna ledningen med markförlagd jordkabel. Det                 
eliminerar risken att väder och vind orsakar avbrott på ledningarna samt att den nya kabeln kan väljas med en                   
ledararea anpassad för dagens och även framtida belastning. Samtliga skydd kan dimensioneras på nytt för               
uppfylld selektivitet i alla punkter. Transformatorstationer kan flyttas och bytas ut för att ge kortare ledningar                
och en lägre förimpedans i punkter med höga effektuttag, vilket minskar spänningsfall och möjliggör större               
effektuttag. I det här avsnittet kommer likt avsnitt 5.4 ett terrängschema och ett enlinjeschema ritas upp.                
Därefter kommer sammanlagringen uppdateras och dimensionering av transformatorer, säkringar och          
ledningar beräknas på nytt med vädersäkert och markförlagt materiell. Slutligen sammanställt i likadan             
tabellform. 

5.6.1 Terrängschema 

För att en markförlagd kabel enkelt ska kunna felsökas, underhållas och dokumenteras förläggs de med               
fördel längs med vägar. Inga “T-skarvar” förekommer på någon kabel då det medför svårigheter att felsöka                
de olika grenar som uppstår. Kablarna förläggs på ett sådant sätt att undvika korsning av väg i största möjliga                   
mån. Korsning av en väg betyder försvårat underhåll eller reparation samt möjlig åverkan på vägen.               
Transformatorstation T4 flyttas närmre sågverket I1 i syfte att minska ledningens impedans och försörjs även               
med en egen servisledning från transformatorstationen för att grannarna V6 och H10 inte längre ska uppleva                
spänningsfall. 
 

Fig 22 - Terrängschema efter ombyggnation 
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5.6.2 Enlinjeschema 

Enlinjeschemat uppdateras med de ändringar som genomförts. Sågverket I1 har en egen servisledning (1),              
punkt 14 och 15 har bytt plats (2) och samtliga luftledningar är ersatta med markförlagd kabel (3). 

Fig 23 - Enkelt enlinjeschema efter ombyggnation 

5.6.3 Sammanlagring 

Effektuttaget är detsamma för alla byggnader i det här momentet som vid sammanlagringen i Avsnitt 5.4.3.                
Endast punkt 7, 14 och 15 får annorlunda maxeffekter då kabelväg har ändrats och sågverket I1 tilldelats en                  
egen servisledning, se Bilaga 2 “Sammanlagring efter ombyggnation”. 

5.6.4 Dimensionering 

Transformatorer 

Samtliga 10/0.4 kV transformatorer byts ut från       
stolpmonterade till nätstationer i plåtkapsling, se Figur       
24 för en typisk nätstation med markförlagt       
ledningssystem, vädersäkert utan exponerade ledare     
eller skydd. Transformator T3 och T4 dimensioneras för        
högre effektuttag i samband med bytet, se Tabell 7. 
 

Fig 24 - Typisk nätstation 
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Tabell 7 - Val av transformatorer efter ombyggnation 

Punkt Maxeffekt 
[kW] 

Transformator Märkeffekt 
[kVA] 

Uk[%] Belastningskvot [%] 

1a 159.34 1a är maxeffekt för hela området T2, T3 och T4 

1b 3600 1b är maxeffekt för nät utanför området men som försörjs av T1 

1 3759.34 T1 6300 7 59.67 

5 44.48 T2 100 4 44.48 

6 37.9 T3 100 4 37.9 

7 103.26 T4 200 4 51.63 

 
Säkringar 
Servisledningssäkringar dimensioneras från 25A upp till 32A för att ge kunder en möjlighet att säkra upp                
minst två steg, H2 och F1 behåller dock 25A servisledningssäkringar för att uppfylla utlösningsvillkoret utan               
att byta servisledning. Övriga säkringar dimensioneras genom att beräkna maxströmmen (Imax), för respektive             
maxeffekt (Pmax) vid sammanlagringen i alla punkter. En säkring två steg över maxströmmen väljs för att ge                 
marginal för utökade effektuttag. 
 

Fig 25 - Detaljerat enlinjeschema efter ombyggnation 
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Ledningar 
För att ersätta den luftburna 10-kV kopparledningen till markförlagd kabel väljs med hjälp av expert Nexans                
Axclight-F LT, En PEX-isolerad och kopparskärmad aluminiumkabel avsedd för fast förläggning utomhus i             
luft, mark och vatten[11]. Kabeln är avsedd för mellanspänning och dimensioneras således med hjälp av               
Nexans kabelboken som i sin tur använder sig av SS 424 14 16[14]. Den minsta ledararean som                 
tillhandahålls är 25mm2 med nominellt strömvärde 145A för PEX-isolering som tål 90℃. Vilket är betydligt               
högre än maxbelastningströmmen 9.2A och ger goda möjligheter för framtida expansion och/eller            
ombyggnation för slingat nät. 
 
De luftburna lågspänningsledningar byts ut till markförlagd kabel och väljs till SE-N1XE som är en               
PEX-isolerad 4-ledare av koppar eller aluminium avsedd för lågspänningsdistribution. Kablarna          
dimensioneras för ytterligare ett säkringssteg högre än de valda säkringarna. Det görs av anledning att slippa                
behöva byta jordkabel om en del av elnätet i framtiden expanderar mycket eller om flera kunder beslutar sig                  
för att börja mikroproducera med exempelvis solceller. De servisledningar som redan är markförlagda byts              
inte ut, om kunden önskar byta till större säkringar än servisledningen tillåter byts ledningen vid det tillfälle.  
 
Lågspänningsledningarna dimensioneras på samma sätt enligt SS 424 14 24 och SS 424 14 06[13]. Kablarna                
förläggs direkt i mark och markresistivitet, marktemperatur och förläggningsdjup anses vara 2.5 [ ], 20            K

m·W   
[℃] respektive 25-70 [cm] vilket medför att korrektionsfaktorn (ks) för dessa blir 1. 
 
Några sträckor läggs fler än en markkabel ner bredvid varandra. Avståndet mellan jordkablarna bestäms till               
25 cm vilket genererar korrektionsfaktorerna nedan. 
 
Två markkablar med avstånd 25 cm:  

.9K1 = 0  

Tre markkablar med avstånd 25 cm:  

.8K2 = 0  

Fig 26 - Terrängschema med korrigeringsfaktorer 
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Sammanställning 
Samtliga punkter och ledningar dimensioneras med metoderna ovan. All dimensionering och data            
sammanställs i Bilaga 4 “Sammanställning efter ombyggnation”. Ur sammanställningen framgår följande: 
 

● Förimpedans (Zför) 
● Kortslutningsströmmar (Ik3 , Ik2 , Ik1) 

○ Fullt utbildade korstlutningsströmmar mellan tre faser, två faser samt         
jordslutningsström mellan fas och direktjord. 

● Jordslutningsström (Ikj) 
○ Fullt utbildad jordfelsström mellan fas och jordledare vid 55 ℃. 

● Sammanlagring (Pmax , Imax) 
○ Maxeffekt och maxström 

● Förväntat maximalt spänningsfall (ΔVmax [V]  , ΔVmax [%] , Vf - ΔVmax [V]) 
○ Summan av spänningsfallen vid maximal belastning för respektive punkt i grenen.           

Det maximala spänningsfallet räknas ut approximativt genom att summera         
spänningarna över alla impedanser i absolutbelopp multiplicerat med maximala         
strömmen. Eftersom att fasvinkeln är okänd så beräknas maximalt möjligt          
spänningsfall. 

( Z )U Δ = ∑
n

 
| n| · In max 

  

● Typ av ledningar och ledarareor (Ledning) 
● Ledarens anslutningspunkter (Från punkt och Till punkt) 
● Ledningslängd (Längd) 
● Ledarens fasimpedans (Zfas) 
● Ledarens jordfelimpedans (Zjordfel) 

○ Impedansen genom fasledare och jordledare korrigerat till 55℃ 
● Säkringsstorlek (Säkring) 
● Förimpedans vid jordfelsberäkning (Zför_jordfel) 

○ Enligt tabeller från SS 424 14 06 
● Maximal tillåten ledningslängd för uppfyllt utlösningsvillkor (Lmax) 

○ Interpolerat ur SS 424 14 06  
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5.7 Selektivplan 
En enkel metod för att göra en selektivplan för en given gren är att ta tre eller flera datapunkter ur                    
utlösningskurvan för respektive skydd. Därefter ritar man för hand eller låter en mjukvara rita grafer genom                
datapunkterna för respektive skydd och efterkonstruera en plan med de aktuella utlösningskurvorna.            
Slutligen markeras den maximala korslutningsströmmen som kan passera skyddet ut med ett kryss i syfte att                
markera vart i selektivplanen skyddet upphör att operera. 
 
För det här arbetet har en något mer avancerad metod valts för att göra ett modulärt system som ritar upp                    
selektivplanen grafiskt med hjälp av kontinuerliga utlösningskurvor. Först samlas data in för de olika              
säkringar som används i nätet, dessa datapunkter används för att ta fram en kontinuerlig funktion för                
respektive utlösningskurva genom mjukvaruverktyg för kurvanpassning. De kontinuerliga funktionerna         
används för den grafiska representationen nätets selektivplaner i logaritmisk skala, se Figur 27. 

Fig 27 - Metod för kurvanpassning 

 
Det första som behövdes var bra rådata för utlösningskurvor för olika typer av säkringar. Tillverkaren IFÖ                
Electric AB var den tillverkare som hade bäst tillgänglig data och hade samtliga tre typer av säkringar som                  
erfordras för det nya nätet. 
 
IFÖ D-säkring, Diazed/gängsäkring, gG [23] 
IFÖ HICAP ECO knivsäkring [24] 
IFÖ högeffektsäkring, delområde[25] 
 
D-säkringarna (D) och knivsäkringarna (K) har båda tabeller i databladet för nominella strömvärden vid              
olika utlösningstider. Tabellerna omfattar 14 datapunkter per säkring och utgör tillräckligt god och exakt data               
för vidare analys. Högeffektsäkringarna (H) har endast utlösningskurvor som får avläsas manuellt för att              
skapa en egen tabell med de datapunkter som går att avläsa med störst precision. Alla punkter på                 
högspänningssidan (högeffektsäkringarna) konverteras till lågspänningssidan och markeras genom att skriva          
H10’ och H20’. Se Bilaga 5 “Selektivplan data”. Ett problem med de givna tabellerna ur databladet är att de                   
anger olika nominella strömmar med avseende på tiden där tidsintervallen är samma för alla säkringar. En                
selektivplan ritas dock upp som utlösningstid med avseende på överströmmar. Tillverkarens data möjliggör             
att rita flera strömserier på en fast tidsserie, för en selektivplan erfordras flera olika tidsserier på en fast                  
strömserie. En alternativ lösning hade varit att invertera axlarna men det stöds inte av alla mjukvaror för                 
grafritning. Det problemet löstes dock med den valda metoden att ta fram kontinuerliga funktioner för               
samtliga utlösningskurvor och därefter lösa ut tiden som funktion av strömmen, se Figur 27.  
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För att kunna skapa nya datapunkter så behövdes en kontinuerlig funktion tas fram ur de 14 datapunkter som                  
finns i tabellerna i databladen. Eftersom att en selektivplan vanligen har logaritmiska axlar så bör också                
kurvanpassningar göras i logaritmisk form, vid linjär kurvanpassning växte spridningsfel till datapunkterna            
exponentiellt efter att funktionen logaritmeras i den grafiska selektivplanen. All data logaritmeras, både tid              
och ström med 10-logaritmen. Se Bilaga 6 “Selektivplan data logaritmisk”. Därefter görs ett antal tester av                
matematisk modell för kurvanpassningen i MatLab (Curve Fitting toolbox). De modeller som testades var: 

Exponential:  (i ) atLog10 Log10 =  · e b·iLog10 + c · e d·iLog10  

Polynomial:  (i ) (p )  tLog10 Log10 = ∑
 

n=1
n · iLog10

n + m  

Power: (i )tLog10 Log10 = a · iLog10
b + c  

Där Polynomial gav bästa GOF (goodness of fit) och tredje gradens polynom ansågs vara tillräckligt bra för                 
att återskapa utlösningskurvan med hög precision. Alla kurvor testas med olika “Robust” och den algoritm               
som ser ut att passa datapunkterna i mellanområdet bäst väljs för respektive kurva, ofta på bekostnad av                 
datapunkten för 3600 sekunders utlösningstid. Då man sällan är intresserad av en så pass lång utlösningstid                
så tas beslutet att fokusera på noggrannheten i intervallet med kortare utlösningstider. Att utöka till fjärde                
eller femte gradens polynom skulle möjligtvis ge bättre precision även ute vid ändpunkterna. 
 
Samtliga dataserier anpassas med den här metoden. Se Bilaga 7 “Kurvanpassning MatLab-Script”. Därefter             
exporteras koefficienterna för respektive tredjegradspolynom och samtliga polynom jämförs med          
datapunkterna från originaldata, notera att polynomen är logaritmerade vilket medför att .           (i) 10t =  t (i )Log10 Log10  
Se Bilaga 8 “Selektivplan kurvanpassning”. Samtliga kurvor bedöms ha tillräckligt hög precision för att              
kunna ge en grafisk representation om huruvida selektiviteten i nätet uppnås eller inte.  

 
I det här skedet finns all data för att enkelt och modulärt konstruera en anpassad selektivplan för respektive                  
gren i nätet. Utöver utlösningskurvor så placeras också den beräknade maximala felströmmen (Ik3) som kan               
passera skyddet ut. Strömmen markeras i form av ett kryss av samma färg som skyddets utlösningskurva. Se                 
Bilaga 9 “Selektivplaner för samtliga grenar”. 

  

43 



5.8 Verifiering och analys 
I det här avsnittet kommer verifiering av uppfyllt utlösningsvillkor och uppfylld selektivitet genomföras.             
Sammanställningarna från avsnitt 5.4 och 5.6 kommer först analyseras genom att simulera fel i de två näten i                  
syfte att verifiera beräkningar, därefter jämförs nätens vitala delar.  
 
Kontrollera att utlösningsvillkoret är uppfyllt i hela lågspänningsnätet 
Jämför längden av alla nya ledningar med Lmax för säkring och förimpedans. 
Det görs genom att bekräfta att samtliga ledningslängder inte överstiger Lmax. Se Bilaga 3 “Sammanställning               
före ombyggnation” och Bilaga 4 “Sammanställning efter ombyggnation, en grön cell i kolumnen Lmax              
betyder uppfyllt utlösningsvillkor.  
 
Kontrollera att selektivitet är uppfyllt i hela nätet 
Samtliga selektivplaner uppfyller fullständig selektivitet om inga utlösningskurvor korsar varandra. Se           
Bilaga 9 “Selektivplaner för samtliga grenar” för att verifiera att inga utlösningskurvor korsar varandra. För               
gren “1, 4, 7, I1” kan man se att utlösningskurvorna för 200A knivsäkring och 20A högeffektsäkring nästan                 
korsar varandra och riskerar att utlösa fel skydd om ett fel med en felström på ca 2800A äger rum mer än 40                      
ms. För att åtgärda det här så skulle ett alternativ vara att byta ut 200A knivsäkring till en mindre säkring                    
med konsekvensen att I1 inte kan ta ut lika mycket effekt. Sannolikheten att felet som bidrar till att fel skydd                    
ska lösa ut bedöms vara låg och konsekvensen, att hela området för T4 blir spänningslös till dess att                  
säkringen byts, inte är tillräckligt stor för att begränsa effektuttaget för I1. 
 
Simulera kortslutningar 
För att verifiera kortslutningsströmmar så simuleras samtliga Ik3-strömmar. Eftersom att Ik2-strömmar och            
Ik1-strömmar beräknas som , se Ekvation 8 respektive , se Ekvation 9 så simuleras de   Ik2 = Ik3 2

√3      Ik1 = Ik3        
inte utan bedöms vara korrekta om Ik3 är korrekt. 
 
Det är absolut osannolikt att mer än ett fel inträffar samtidigt och därför simuleras ett fel i taget. När ett fel                     
uppstår är kortslutningsströmmen så hög att normala belastningströmmar vanligen försummas. Således           
simuleras en gren i taget med en trefasig kortslutning enligt exemplet nedan. Exemplet omfattar H1, samtliga                
belastningar simuleras på samma sätt med respektive parametrar för kabel och transformatorer, se Figur 28.  
 
Impedanstransformering av en 10/0.4 kV transformator gör att impedansen på 10 kV-sidan kan försummas,              
enligt Ekvation 6 följer:  

 Z ′ 1 =  a2
Z1 = Z1

( 0.4
10 )

2 = Z1
625  

Efter impedanstransformering har impedansen på primärsidan resulterat i endast 1/625 på sekundärsidan. 

Därför simuleras samtliga lågspänningsgrenar med Uf = 230V och transformatorn modelleras endast med en              
motsvarande induktiv reaktans enligt transformatorns datablad i Bilaga 3 “Sammanställning före           
ombyggnation, tabell transformatorer” och Bilaga 4 “Sammanställning efter ombyggnation, tabell          
transformatorer”. Därefter modelleras samtliga ledningar med värden från Bilaga 3 “Sammanställning före            
ombyggnation” och Bilaga 4 “Sammanställning efter ombyggnation”. 
 
För samtliga simuleringsresultat, se Bilaga 10 “Simuleringar kortslutningsstömmar före ombyggnation” och           
Bilaga 11 “Simuleringar kortslutningsstömmar efter ombyggnation”.  
För beräkningar av kortslutningsströmmar, se Bilaga 3 “Sammanställning före ombyggnation” och Bilaga 4             
“Sammanställning efter ombyggnation”. 
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Fig 28 - Simulerad kortslutningsström, H1  
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Simulera spänningsfall 
För det grannskap som upplevt störning i form av spänningsfall simuleras ett specifikt fall med hög                
belastning i nätet både före och efter ombyggnation för att verifiera att problemet med spänningsfall               
åtgärdas. 
 
I det här specifika fall antas det att belastningen är symmetrisk och kan således simuleras med endast en fas                   
för att undersöka spänningsfallet. I det här fallet innebär att V6, H10 och I1 samtidigt belastar nätet med                  
respektive individuellt sammanlagrade maxeffekten (Pmax) samt att nätet också belastas av den            
sammanlagrade maxeffekten (Pmax) för punkt 7 och 13. I1 har induktiva laster, asynkronmotorer, som ger en                
effektfaktor, cos(φ) = 0.9. Det är ett osannolikt men möjligt scenario för nätet, notera också att en kortvarig                  
startström från I1 skulle bidra till ytterligare spänningsfall under en kort tid och skulle således kunna                
upplevas som flimmer i nätet. 
 

Fig 29 - Simulerat spänningsfall före/efter 

 
T4 modelleras endast med en induktiv reaktans som försörjs med 230V, 50Hz växelspänningskälla.             
Mätningarna visar amplitud, fasvinkel och effektivvärde av spänningen över de punkterna som upplevt             
problem med spänningsfall (V6, H10, I1). En mätning visar effektivvärdet för den totala strömmen som flyter                
genom T4. 
 
I det vänstra fallet, före ombyggnad, kan man se att spänningen sjunker till 209 V för V6 medan spänningen                   
endast sjunker till 218.7 V för V6 vid samma scenario efter ombyggnad. Man kan se samma mönster för                  
både I1 och H10.   
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6 Resultat 
Vädersäkrat 
Samtliga luftledningar som fanns i det gamla lokalnätet har raserats och bytts ut mot markförlagda               
jordkablar, se Figur 22. 
 
Dimensionering  

Tabell 8 - Resultat av beräkningar, simuleringar, utlösningsvillkor och selektivitet 

 
 
Tabellen visar resultatet av beräkning och simulering för vitala delar sammanställt av simulering samt Bilaga               
3 “Sammanställning före ombyggnation”, Bilaga 4 “Sammanställning efter ombyggnation”, Bilaga 9           
“Selektivplaner för samtliga grenar” och Bilaga 11 “Simulering kortslutningsströmmar efter          
ombyggnation”.  
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Selektivplaner 

Fig 30 - Alla utlösningskurvor 

 
Figur 30 visar utlösningskurvor för samtliga skydd som är närvarande i det ombyggda nätet i en digital                 
grafisk miljö. Se selektivplaner för samtliga grenar i Bilaga 9 “Selektivplaner för samtliga grenar”.              
Selektivplanerna är dynamiska och kan ändras efter hand om ett skydd byts ut eller en kortslutningsström                
ändras. Det framgår tydligt att samtliga utlösningskurvor är kontinuerliga och sammanhängande, i Bilaga 8              
“Selektivplan kurvanpassning, kolumn kontroll” är felen mellan orginaldatapunkter och de framställda           
utlösningskurvorna mycket små, med undantag för utlösningstid 3600 sekunder. 
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7 Diskussion 
Styrkor 
Genom att markförlägga samtliga delar av låg- och mellanspänningsnätet så bedöms risken för att väder och                
vind ska kunna påverka elnätet som obefintliga och det ombyggda nätet kan anses som helt vädersäkrat. 
 
All dimensionering är utförd i linje med Svensk Standard och de föreskrifter som finns till för det svenska                  
distributionsnätet för att hålla en hög kvalitet och säkerhet. 
 
En stor majoritet av punkterna erhåller högre kortslutningsströmmar och således högre kortslutningseffekter            
efter ombyggnad, vilket betyder ett starkare nät. Samtliga punkter för T3 och T4 resulterar i mindre                
maximala spänningsfall, i synnerhet punkterna V6, H10 och I1 som i scenariot hade problem med               
spänningsfall. Samtliga punkter uppfyller utlösningsvillkoret samt selektivitet, med undantag för ett           
specialfall i punkten I1. 
 
Selektivplanerna är dynamiska och kan anpassas efter framtida ändringar. Skyddens utlösningskurvor är med             
tillförlitlig mjukvara, kurvanpassade till kontinuerliga funktioner från diskreta datapunkter ur tillverkarens           
datablad och håller således hög trovärdighet. 
 
Brister 
Sammanlagring med hjälp av Velanders metod garanterar inte en korrekt bedömning av maxeffekt bara för               
att byggnaden eller byggnaderna stämmer in på beskrivningen av Velanderkonstanterna. Faktorer som            
klimat, metod för uppvärmning, laddning av elbil och antal personer i hushållet kan påverka karaktären av                
effektförbrukningen på ett sätt som Velanderkonstanterna inte kan ta hänsyn till. Det är dock en erkänd                
metod som tenderar till att ge en något högre bedömning än det verkliga effektuttaget och således blir                 
konsekvensen ett något överdimensionerat nät.  
 
För beräkningar av maximalt spänningsfall är fasförskjutningen “φ” för belastningspunkterna okänd. Genom            
Velanders metod antas fasförskjutningen vara 0 vilket inte nödvändigtvis är sant, således har maximalt              
spänningsfall beräknats som det maximala spänningsfall som skulle kunna ske oberoende fasförskjutning.            
Att ett bostadshus belastar elnätet med en stor fasförskjutning, reaktiv effekt, är högst osannolik men inte                
omöjlig. Det beräknade maximala spänningsfallet bör således tolkas som de maximala teoretiska            
spänningsfallet vid en i praktiken osannolik situation. En jämförelse av de maximala spänningsfallen             
innehåller ändå information om det förväntade spänningsfallet är större eller mindre. 
 
Simuleringen är utförd för varje individuell gren isolerad från övriga nätet, det går inte att garantera samma                 
resultat av samma fel simulerat i ett nätverk av samtliga grenar. Försök gjordes att simulera ett nätverk av                  
grenar men resulterade i för komplexa beräkningar och MatLab stannade simuleringarna, troligen på grund              
av ineffektiva försök att bygga upp nätverket. 
 
Skyddens kurvanpassningar från tillverkarens data innehåller små spridningsfel som bidrar till att            
selektivplanerna inte kan garanteras vara exakt korrekta. De största spridningarna sker vid långa             
utlösningstider, i synnerhet för punkterna 3600 sekunder. För att minska spridningsfelen skulle det vara              
möjligt att välja en högre grad på kurvanpassningens polynom. Högeffektsäkringarna saknar datapunkter i             
tillverkarens datablad och har således fått utläsas manuellt ur en logaritmisk utlösningskurva vilket medför              
risk för avläsningsfel och därmed ännu större fel i kurvanpassningen. 
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Måluppfyllnad 
Uppfyllnad av delmål: 
 

✓ Ta fram ett verklighetstroget lokalnät på landsbygden i behov av ombyggnation. 
✓ Ta fram ett verklighetstroget och korrekt dimensionerat förslag som uppfyller utlösningsvillkoret för            

att ersätta det föregående lokalnätet. 
✓ Beräkna och simulera olika fel vid olika punkter på nätet. 
✓ Verifiera och tolka beräkningar och simuleringar 
✓ Dimensionera för selektivitet. 
✓ Presentera utlösningskurvor för samtliga skydd i en digital grafisk miljö. 
✓ Presentera, tolka och verifiera selektivplan. 
✓ Dokumentera, analysera och presentera arbetsförloppet på ett begripligt sätt. 
✓ Fördjupa kunskaper allmänt inom eldistribution och särskilt selektivitet. 

 
Uppfyllnad av huvudmål: 
 
Huvudmålet anses vara uppfyllt då arbetet presenterar ett förslag på markförlagt elnät som uppfyller Svensk 
Standard och håller en stabilare elleverans än föregående lokalnät vilket presenteras i Avsnitt 6.1 och 6.2. 
Selektivplaner för samtliga grenar finns i Bilaga 9 “Selektivplaner för samtliga grenar”. 
 
Miljö- och säkerhetsaspekter 
Ur miljösynpunkt kan man argumentera för en mer trivsam miljö då luftburna ledningar och stolpar inte                
längre påverkar omgivningen. Det medför också att det inte längre finns något behov av att avverka skog för                  
underhåll av ledningsgator. Då luftledningarna ersatts, elimineras trästolpar som eventuellt är impregnerade            
med giftiga ämnen. 
 
Som resultat av att markförlägga alla kablar medför också betydligt mindre risk för beröring av ledare och                 
således strömgenomgång samt eventuella ljusbågar.  
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10 Bilagor 
Bilaga 1 - Sammanlagring före ombyggnation 
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Bilaga 2 - Sammanlagring efter ombyggnation 
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Bilaga 3 - Sammanställning före ombyggnation 
Transformator 1 
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Bilaga 3 - Sammanställning före ombyggnation 
Transformator 2 
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Bilaga 3 - Sammanställning före ombyggnation 
Transformator 3 
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Bilaga 3 - Sammanställning före ombyggnation 
Transformator 4 
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Bilaga 3 - Sammanställning före ombyggnation 
Kabellista och transformatorer  
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Bilaga 4 - Sammanställning efter ombyggnation 
Transformator 1 
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Bilaga 4 - Sammanställning efter ombyggnation 
Transformator 2 
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Bilaga 4 - Sammanställning efter ombyggnation 
Transformator 3 
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Bilaga 4 - Sammanställning efter ombyggnation 
Transformator 4 
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Bilaga 4 - Sammanställning efter ombyggnation 

Kabellista och transformatorer 
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Bilaga 5 - Selektivplan data 
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Bilaga 6 - Selektivplan data logaritmisk 
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Bilaga 7 - Kurvanpassning MatLab-Script 
Dataimport, kurvanpassning och dataexport 

 

Import data from spreadsheet 
Script for importing data from the following spreadsheet: 

  Workbook: ...Selektivplan\Selektivplan190420.xlsx 
  Worksheet: log 

% Auto-generated by MATLAB 

% Import the data 

[~, ~, raw0_0] = xlsread('...Selektivplan\Selektivplan190420.xlsx','log','A3:H16'); 

[~, ~, raw0_1] = xlsread('...Selektivplan\Selektivplan190420.xlsx','log','J3:L16'); 

[~, ~, raw0_2] = xlsread('...Selektivplan\Selektivplan190420.xlsx','log','N3:S16'); 

raw = [raw0_0,raw0_1,raw0_2]; 

raw(cellfun(@(x) ~isempty(x) && isnumeric(x) && isnan(x),raw)) = {''}; 

 

% Replace non-numeric cells with NaN 

R = cellfun(@(x) ~isnumeric(x) && ~islogical(x),raw); % Find non-numeric cells 

raw(R) = {NaN}; % Replace non-numeric cells 

 

% Create output variable 

data = reshape([raw{:}],size(raw)); 

 

% Allocate imported array to column variable names 

tK = data(:,1); 

K25 = data(:,2); 

K32 = data(:,3); 

K35 = data(:,4); 

K50 = data(:,5); 

K63 = data(:,6); 

K80 = data(:,7); 

K200 = data(:,8); 

tD = data(:,9); 

D25 = data(:,10); 

D32 = data(:,11); 

tH10 = data(:,12); 

H10 = data(:,13); 

H10_LSP = data(:,14); 

tH20 = data(:,15); 

H20 = data(:,16); 

H20_LSP = data(:,17); 

 

% Clear temporary variables 

clearvars data raw raw0_0 raw0_1 raw0_2 R; 

Curvefit 

[fitresult, gof] = createFitsLog(D25, tD, D32, H10, tH10, H20, tH20, K25, tK, K32, K35, K50, K63, 

K80, K200, H10_LSP, H20_LSP); 
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Extract Coefficients 

coefficients = [ 

    coeffvalues(fitresult{5}); 

    coeffvalues(fitresult{6}); 

    coeffvalues(fitresult{7}); 

    coeffvalues(fitresult{8}); 

    coeffvalues(fitresult{9}); 

    coeffvalues(fitresult{10}); 

    coeffvalues(fitresult{11}); 

    coeffvalues(fitresult{1}); 

    coeffvalues(fitresult{2}); 

    coeffvalues(fitresult{3}); 

    coeffvalues(fitresult{12}); 

    coeffvalues(fitresult{4}); 

    coeffvalues(fitresult{13})]; 

 

coefficientsT = transpose(coefficients); 

 

rowNames = {'p3','p2','p1','m'}; 

colNames = {'K25','K32','K35','K50','K63','K80','K200','D25','D32','H10','H10_LSP','H20','H20_LSP'}; 

coeffTable = array2table(coefficientsT,'RowNames',rowNames,'VariableNames', colNames) 

 
 

 
 

   coeffTable = 
 
   4×13 table 
 
            K25        K32        K35        K50        K63        K80       K200        D25        D32        H10      H10_LSP      H20      H20_LSP 
          _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______    _______ 
 
    p3    -3.0851    -2.1879    -3.6852    -1.9073    -1.0027    -2.0757    -1.2201       3.16     4.3306     -96.66    -96.692    -19.409    -19.402 
    p2     22.204     17.107     27.924     16.427     9.9041      18.62     12.802    -20.972    -30.257     552.78     958.46     132.19     213.49 
    p1    -56.085    -47.307    -73.236    -49.945     -35.07    -59.226     -48.41     41.801     65.797    -1057.7    -3170.9    -300.83    -783.82 
    m      48.023      44.23     65.004     51.462     41.289     64.815     63.409    -24.501    -44.246      675.9     3499.8     227.08     958.46 
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Bilaga 7 - Kurvanpassning MatLab-Script 
Funktionen för kurvanpassning 

 

function [fitresult, gof] = createFitsLog(D25, tD, D32, H10, tH10, H20, tH20, K25, tK, K32, K35, 

K50, K63, K80, K200, H10_LSP, H20_LSP) 

Initialization. 

% Initialize arrays to store fits and goodness-of-fit. 

fitresult = cell( 13, 1 ); 

gof = struct( 'sse', cell( 13, 1 ), ... 

    'rsquare', [], 'dfe', [], 'adjrsquare', [], 'rmse', [] ); 

Fit: 'D25'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( D25, tD ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

% Fit model to data. 

[fitresult{1}, gof(1)] = fit( xData, yData, ft ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'D25' ); 

h = plot( fitresult{1}, xData, yData ); 

legend( h, 'tD vs. D25', 'D25', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel D25 

ylabel tD 

grid on 

Fit: 'D32'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( D32, tD ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{2}, gof(2)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'D32' ); 

h = plot( fitresult{2}, xData, yData ); 

legend( h, 'tD vs. D32', 'D32', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel D32 

ylabel tD 

grid on 
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Fit: 'H10'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( H10, tH10 ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{3}, gof(3)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'H10' ); 

h = plot( fitresult{3}, xData, yData ); 

legend( h, 'tH10 vs. H10', 'H10', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel H10 

ylabel tH10 

grid on 

Fit: 'H20'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( H20, tH20 ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

% Fit model to data. 

[fitresult{4}, gof(4)] = fit( xData, yData, ft ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'H20' ); 

h = plot( fitresult{4}, xData, yData ); 

legend( h, 'tH20 vs. H20', 'H20', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel H20 

ylabel tH20 

grid on 

Fit: 'K25'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K25, tK ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'LAR'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{5}, gof(5)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K25' ); 

h = plot( fitresult{5}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K25', 'K25', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K25 
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ylabel tK 

grid on 

Fit: 'K32'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K32, tK ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{6}, gof(6)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K32' ); 

h = plot( fitresult{6}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K32', 'K32', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K32 

ylabel tK 

grid on 

Fit: 'K35'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K35, tK ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'LAR'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{7}, gof(7)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K35' ); 

h = plot( fitresult{7}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K35', 'K35', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K35 

ylabel tK 

grid on 

Fit: 'K50'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K50, tK ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{8}, gof(8)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

74 



% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K50' ); 

h = plot( fitresult{8}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K50', 'K50', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K50 

ylabel tK 

grid on 

Fit: 'K63'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K63, tK ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{9}, gof(9)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K63' ); 

h = plot( fitresult{9}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K63', 'K63', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K63 

ylabel tK 

grid on 

Fit: 'K80'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K80, tK ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{10}, gof(10)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K80' ); 

h = plot( fitresult{10}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K80', 'K80', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K80 

ylabel tK 

grid on 

Fit: 'K200'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( K200, tK ); 
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% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

% Fit model to data. 

[fitresult{11}, gof(11)] = fit( xData, yData, ft ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'K200' ); 

h = plot( fitresult{11}, xData, yData ); 

legend( h, 'tK vs. K200', 'K200', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel K200 

ylabel tK 

grid on 

Fit: 'H10_LSP'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( H10_LSP, tH10 ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

% Fit model to data. 

[fitresult{12}, gof(12)] = fit( xData, yData, ft ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'H10_LSP' ); 

h = plot( fitresult{12}, xData, yData ); 

legend( h, 'tH10 vs. H10_LSP', 'H10_LSP', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel H10_LSP 

ylabel tH10 

grid on 

Fit: 'H20_LSP'. 

[xData, yData] = prepareCurveData( H20_LSP, tH20 ); 

 

% Set up fittype and options. 

ft = fittype( 'poly3' ); 

opts = fitoptions( 'Method', 'LinearLeastSquares' ); 

opts.Robust = 'Bisquare'; 

% Fit model to data. 

[fitresult{13}, gof(13)] = fit( xData, yData, ft, opts ); 

% Plot fit with data. 

figure( 'Name', 'H20_LSP' ); 

h = plot( fitresult{13}, xData, yData ); 

legend( h, 'tH20 vs. H20_LSP', 'H20_LSP', 'Location', 'NorthEast' ); 

% Label axes 

xlabel H20_LSP 

ylabel tH20 

grid on 
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Bilaga 8 - Selektivplan kurvanpassning 
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Bilaga 9 - Selektivplaner för samtliga grenar 
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Bilaga 10 - Simuleringar kortslutningsstömmar före ombyggnation 
Transformator 2  
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Bilaga 10 - Simuleringar kortslutningsstömmar före ombyggnation 
Transformator 3 
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Bilaga 10 - Simuleringar kortslutningsstömmar före ombyggnation 
Transformator 4 
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Bilaga 11 - Simuleringar kortslutningsstömmar efter ombyggnation 
Transformator 2 
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Bilaga 11 - Simuleringar kortslutningsstömmar efter ombyggnation 
Transformator 3 
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Bilaga 11 - Simuleringar kortslutningsstömmar efter ombyggnation 
Transformator 4 
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