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Abstract

Battery storage as a power reserve in the mid-voltage
grid 

Johanna Högerås

The grid in the northern part of Sweden is characterized by long 
radial lines with just a few customers. To secure electricity 
supply it is necessary to have a redundant feeding alternative. A 
loop structured grid which is used in the more populated urban 
area is a poor solution in the rural areas both regarding economy 
and technology due the long distances. To feed the northern grid 
in Sweden a battery energy storage system (BESS) is therefore a 
solution that could secure the power delivery. An important aspect 
to investigate is how the electric power quality changes with the 
new feeder, but more importantly to secure disconnection of supply 
at fault occurrence. 

This thesis investigates how a battery storage system installed at 
the end of a mid-voltage line affects the electric power quality 
and the protection system compared to a reference case which 
represents the line today. The mid-voltage line is an existing 
line in the northern grid and is a good representation of the 
general northern grid.  

The results obtained from this study show that the loop impedance 
does not necessarily have to deteriorate with the new feeder, 
which means that the voltage quality in this aspect does not 
change. This is only true for this particular grid when the 
impedance contribution from the mid-voltage grid is small and the 
contribution from the low-voltage grid is large because of long 
and weak distribution low-voltage lines.  

The inverter is the limiting factor for the short circuit 
currents, and the short circuit power and current decrease with 
the new feeder. At fault occurrence in the low voltage grid the 
short circuit current does not affect the fuse blow. However the 
inverter will disconnect for all fault occurrences in the mid-
voltage grid, and for faults with high short circuit power in the 
low voltage grid. This means that the selectivity will decrease, 
but the system will have a high security level. 

For this particular grid the results show that the transformer can 
be isolated from the ground. A residual overvoltage relay is 
enough for disconnection of grounding faults. Directional ground 
fault protection is not necessary for this line with this 
particular characteristics. If the sensitivity for the 
disconnection of grounding faults with high transition impedances 
is adjusted according to ground fault currents in island 
operation, the sensitivity then decreases at the event of a fault 
during normal operations when the battery storage system is 
charging. The sensitivity might also be tuned according to normal 
operation, which then results in a higher sensitivity than 
necessary during island operation.    
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Elförsörjning är en av samhällets viktigaste funktioner och det är oerhört viktigt att 
säkra elleveranserna då långvariga avbrott kan få betydande konsekvenser. För att 
förhindra elavbrott är det viktigt att säkerställa att elleverans kan fortskrida genom 
redundanta matningsvägar. Elnätet på Sveriges glesbygd består huvudsakligen av 
friledningar vilket innebär en sårbarhet för t.ex. väderförhållanden (SVK och Svensk 
Energi, 2014). Den Norrländska glesbygden präglas dessutom av långa avstånd vilket 
ökar sårbarheten. Glesbygdsnäten utgörs i huvudsak av radiella ledningar och om fel 
uppstår i ett sådant nät kan energin inte tillgodoses genom en reservmatningsväg. Ett fel 
på ett sådant mellanspänningsnät påverkar alla lokalnätskunder kopplade till den 
felbehäftade mellanspänningsledningen. Glesbygdsnäten är vanligtvis radiella eftersom 
det varken är ekonomiskt eller tekniskt lönsamt att tillämpa slingmatning för områden 
med få kunder och långa avstånd. Att minska avbrottsstatistiken och öka 
kundförtroendet är därför en stor drivkraft för nya ekonomiskt- och tekniskt hållbara 
lösningar för reservmatning av mellanspänningsnätet på landsbygden (SVK och Svensk 
Energi, 2014). En lösning för att säkra elleveransen vid avbrott på Norrlands glesbygd 
skulle därmed kunna vara att installera batterilager på mellanspänningsnätet för att 
tillgodose effektbehovet. 
 
Vid implementering av en ny starkströmsanläggning är en av de viktigaste aspekterna 
att säkerheten garanteras både vid normaldrift samt vid inträffande av fel. Denna rapport 
undersöker hur skyddsfunktioner och elkvalitetsparametrar förändras vid installation av 
ett batterilager i bortre änden av mellanspänningens matningspunkt jämfört med ett 
referensfall som motsvarar ett typnät i Norrlands glesbygd.  För utvärdering av 
spänningskvalitet har spänningsnivån hos kund samt förimpedansen undersökts. 
Förimpedans beskriver kortslutningsimpedansen vid en enpolig kortslutning. För 
skyddsutlösning har kortslutningsströmmar och jordslutningsströmmar undersökts. 
 
Vid implementering av batterilagret i slutet på mellanspänningsradialen försämras inte 
spänningsnivån eller förimpedansen hos kund. Detta innebär att kundernas elkvalitet 
inte försämras med avseende på dessa parametrar. 
 
Kortslutningsströmmarna minskar vid fel under ödrift med den nya matningskällan 
jämfört med referensfallet där nätstyrkan är högre. Vid felbehäftning på 
lågspänningsnätet är detta inte ett problem med den nya matningskällan.  
Kortslutningsströmmen som batterilagret och omriktaren kan bidra med är högre än 
strömmen som säkringarna kräver för att smälta inom fem sekunder hos samma antal 
kunder som i referensfallet. Detta är av vikt för att säkerställa att skydden på 
lågspänningsnätet löser ut vid inträffande av fel. Däremot begränsas 
kortslutningsströmmarna av omriktarens kapacitet, varpå omriktaren kommer slå ifrån 
för fel på både mellanspänningsnätet och lågspänningsnätet. Detta innebär att 
selektiviteten minskar, men systemet blir istället mycket säkert.  
 
Ur systemjordningssynpunkt kan lågspänningssidan där inkopplingen sker köras 
isolerat. NUS-skydd räcker för bortkoppling av jordfel och riktade jordfelsskydd krävs 
ej. Om känsligheten för skyddsutslag vid höga övergångsresistanser ställs in efter 
jordfelsströmmarna vid ödrift minskar känsligheten då batterilagret är påkopplat till 
nätet. Alternativt kan känsligheten ställas in utefter normaldriftstillståndet, vilket istället 
resulterar i en ökad känslighet under ödrift.  



Exekutiv sammanfattning 

Batterilager som reservdriftsfunktion är en möjlig lösning för att säkerställa 
elleveranserna på Norrlands glasbygd enligt n-1-kriteriet. Batterilagret placeras i motsatt 
matningsriktning från normaldrift. Förimpedansen och kundens spänningsnivå 
försämras inte i det undersökta typnätet.  
 
Vid matning från batterilagret minskar kortslutningseffekten vid ett fel jämfört med 
referensfallet vid normaldrift. Omriktaren är den begränsande faktorn för 
kortslutningsströmmarna. Vid de lägsta kortslutningsströmmarna på lågspänningsnätet 
kommer samma antal säkringar smälta vid batterimatning jämfört med referensfallet. 
Däremot begränsas de högsta kortslutningsströmmarna av omriktarens kapacitet varpå 
omriktaren kommer slå ifrån för alla kortslutningar på mellanspänningsnätet. 
Omriktaren kommer också slå ifrån för felen på lågspänningsnätet som genererar de 
högsta kortslutningsströmmarna. Selektiviteten minskar därmed men systemet blir 
istället mycket säkert. Omriktaren kan å andra sidan inte fungera som en 
reservbortkoppling för de lägsta felströmmarna på lågspänningsnätet då de endast 
upplevs som belastningsströmmar.     
 
Transformatorns nollpunkt skall isoleras och NUS-skydd skall användas för 
bortkoppling av jordfel. Riktade jordfelsskydd krävs ej för det undersökta 
luftledningsnätet. Om känsligheten för skyddsutslag vid höga övergångsresistanser 
ställs in efter jordfelsströmmar vid ödrift minskar känsligheten då batterilagret är 
påkopplat till nätet. Alternativt kan känsligheten ställas in utefter normaldriftstillståndet, 
vilket istället resulterar i en ökad känslighet under ödrift.  
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Förkortningar 

SAIDI     Ett tillförlitlighetsmått som  
System Avarage Interruption Duration  index. beskriver medelavbrottstiden för 

systemets kunder. Definieras som 
summan av tiden för alla 
kundavbrott  genom totalt antal 
kunder, dvs avbrottslängd per 
kund och år.  

 
SAIFI     Ett tillförlitlighetsmått som 
System Avarage Interruption Frequency index.  beskriver 

medelavbrottsfrekvensen för 
systemets kunder. Definieras som 
summan av antal avbrott per år 
genom totalt antal kunder, dvs 
antal avbrott per kund och år 

 
CAIDI     Genomsnittlig avbrottstid per 
Customer Avarage interruption Frequency Index  kundavbrott och år.  Definieras 

som SAIDI genom SAIFI 
 
BESS     Innefattar en batterilösnings alla 
Battery Energy Storage System   komponenter 
  
BMS     Mjukvarusystemet som  
Battery Management System  kontrollerar battericellernas 

status.   
 
NUS     Utrustning som mäter 
Nollpunktsspänningsskydd nollpunktsspänningen för att 

skydda systemet mot jordfel.
   

BLL  
Belagd luftledning 

 
LSP 
Lågspänning 

 
MSP 
Mellanspänning 
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1. Inledning 

I detta avsnitt presenteras bakgrunden till denna studie och varför Vattenfall är 

intresserad av placering av batterilager i mellanspänningsnätet med funktionen som 

reservdrift. Vidare beskrivs problemställningen och syftet med studien.  

 
Vattenfall har som nätägare lagkrav på sig att leverera el av god kvalitet till sina kunder, 
och vid avbrott i elleveransen som uppgår till minst 12 timmar blir nätägaren 
ersättningsskyldig (SFS 1997:857). Utöver detta är det  viktigt för Vattenfall att kunna 
leverera el med god kvalitet för att upprätthålla god kontakt med kunderna. Därför 
utlovar också Vattenfall till kunderna med säkringsabonnemang en ersättning på 500 kr 
vid avbrott längre än 4 timmar (Vattenfall, u.å. a). God elkvalitet syftar bland annat på 
leveranssäkerhet samt spänningskvalitet och syftar på att kunden skall ha en garanterad 
leverans av el av en viss kvalitet i form av korrekt spänning.  
 
För att garantera elleverans används ofta slingmatning. Slingmatning innebär att vid fel 
på normaldriftsmatningen kan strömmen tillgodoses via en reservmatningsledning 
vilket ofta är fallet i stadskärnor med många kunder. I områden med få kunder och långa 
avstånd så som Norrlands glesbygd är det varken tekniskt eller ekonomiskt försvarbart 
att tillämpa slingmatning på grund av de långa avstånden. Ledningarna på glesbygden i 
Norrland kan vara milslånga och närmaste ledning att nyttja till reservmatning kan 
finnas flera mil bort. En sådan slingmatning skulle innebära en stor kostnad där 
kundkollektivet bestraffas. Vattenfall tar betalt för investeringen via intäktsramen vilket 
påverkar samtliga kunder i nätområdet. Att dessutom bygga reservmatning flera mil på 
en slinga där inga kunder befinner sig innebär stora kostnader för mycket liten nytta. 
Långa ledningar med lågt effekttuttag innebär också höga spänningsfall och bidrar till 
en låg elkvalitet.  För att höja redundansen och leveranssäkerheten i sådana områden 
krävs alternativa lösningar så som exempelvis mobil reservkraft. Andra mindre 
konventionella lösningar är utplacering av dieselgeneratorer eller energilager.  
 
För att säkerställa elleveransen även i områden med få kunder och långa avstånd önskar 
Vattenfall undersöka möjligheten att använda batterilager som reservdrift vid fel på 
mellanspänningsnätet. Batterilager är en teknik som börjar göra anspråk på marknaden, 
och är därav ett viktigt alternativ för framtiden. Med batterilager som matningskälla 
skulle delar av elnätet kunna kopplas bort från det överliggande elnätet vid behov. Detta 
skulle minska avbrott hos kund och öka tillförlitligheten i nätet (Grelsson, 2016).   
 
Traditionellt sett har batterilager inte inkluderats i nätplanering för distributionsnätet 
men i och med en ökad andel intermittent energi på elnätet får energilager en större roll 
på marknaden (Europeiska Kommissionen, 2017). Detta främjar utvecklingen av 
batterilager där tekniken utvecklas och priserna sjunker, vilket möjliggör att 
batterilagrets roll på marknaden kan  bli viktig för andra lagringsändamål så som 
exempelvis reservmatning. Europeiska Kommissionen (2017) rekommenderar att 
energilagring beaktas vid nätplanering för såväl distributionsnät som transmissionsnät. 
Huruvida det är lönsamt att investera i ett batterilager beror framförallt på kostnader och 
alternativa investeringsmöjligheter, men också leveranssäkerheten och de tekniska 
möjligheterna för implementering. 
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1.1 Problembeskrivning 

För att säkerställa leveranssäkerheten i ett landsbygdsnät undersöks möjligheten till 
inkoppling av ett batterilager för reservmatning på mellanspänningsnätet. Batterilagret 
skall fungera som en effektreserv för att upprätthålla spänningen på nätet vid fel på 
mellanspänningsradialen. Detta innebär att batterilagret primärt skall utnyttjas som 
reservmatningskälla under ödrift men  är kopplat till nätet vid uppladdning. För att 
batterilagret skall kunna fungera som effektreserv vid så många felfall som möjligt 
placeras det i slutet av mellanspänningsradialen, se Figur 1.  Batterilagret skall ha 
möjlighet att ersätta 100 % av effektbehovet under ett varierat antal timmar. 
 

 
Figur 1: Illustration av nätets uppbyggnad. Notera att referensnätet i verkligheten 

skiljer sig från illustrationen. 

 
Det är viktigt att förstå hur den nya matningskällan och dess placering förändrar nätets 
förutsättningar för att i första hand säkerställa säkerheten för människor och djur. 
Skyddskraven skall uppfyllas enligt Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 
2008:1). En annan viktig aspekt är att undersöka hur elkvaliteten hos kund förändras.  

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att undersöka den tekniska möjligheten för anslutning av ett 
batterilager som reservdriftsfunktion till en mellanspänningsradial på Norrlands 
glesbygd, samt att undersöka kostnaderna. Utifrån ett typnät på Norrlands landsbygd är 
målet att dra slutsatser angående hur matning från batterilagret förändrar nätets 
förutsättningar för skyddsfunktioner och elkvalitet. Målet är att identifiera krav för att 
säkerställa en fungerande skyddsbortkoppling av batterilagret vid felbehäftning under 
reservdrift. 
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1.2.1 Frågeställning 

· Hur påverkas skyddsutlösningen med avseende på spänningssättning och 
felbortkoppling enligt lagkrav?  

· Hur påverkas elkvaliteten?  
· Hur förändras selektiviteten mellan lågspänning- och mellanspänningsnätet?  
· Vad kostar batterilösningen?  
 

Frågeställningen besvaras bland annat genom att besluta om frågorna:   
· Vilka parametrar bör undersökas för säkerställandet av skyddsutlösning?  
· Vilka parametrar bör undersökas för att säkerställa god elkvalitet?  
· Vilka komponenter krävs i en batterilösning?  

1.3 Avgränsningar 

Examensarbetet har avgränsats enligt följande:  
· Endast ödrift har undersökts. Detta innebär att arbetet inte tagit hänsyn till att 

batteriet under uppladdning är påkopplat på nätet. 
· Arbetet har gjort ett undantag från punkten ovan gällande övergångsresistanser 

vid jordfel.    
· Endast reservdriftsmatning har undersökts, och arbetet tar inte hänsyn till övriga 

fördelar som batterilagret kan bidra med.  
· Battericellernas specifikationer och dimensionering har inte undersökts. 
· Antal parametrar för undersökning av god elkvalitet har begränsats till 

förimpedans och spänningsnivå.   
· Antal parametrar för undersökning av skyddskrav har begränsats till 

kortslutningsströmmar och jordslutningsströmmar.  
· Ingen hänsyn har tagits till batterilagrets geografiska placering.  
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2. Teoretisk bakgrund 

Den teoretiska bakgrunden presenterar inledningsvis konceptet elkvalitet: varför det 

behövs och hur det kan mätas, för att därefter beskriva elnätets struktur samt belysa de 

komponenter som ingår i en batterilösning. 

2.1 Elkvalitet 

För att överföringen av el skall klassas som av god kvalitét måste 
Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2013:1) följas, där krav på leveranssäkerhet 
och spänningskvalitet finns. Utöver detta tillämpar Vattenfall egna krav på god 
elkvalitet, samt standarder och branschpraxis. Elkvaliteten som levereras till kund beror 
både på effektkällan och det över- och underliggande elnätet, varför det är viktigt att 
undersöka både kortslutningseffekt och matningskällans egenskaper (Svensk Energi, 
2011). Elkvaliteten mäts ofta via kortslutningseffekten eller ledningens förimpedans.  

2.1.1 Leveranssäkerhet 

Enligt ellagen (SFS 1997:857) är en aktör med nätkoncession skyldig att leverera el till 
kund med god kvalitet och vid avbrott i elleverans som uppgår till minst 12 timmar blir 
nätägaren ersättningsskyldig. ” Avbrottsersättningen ska för en avbrottsperiod om minst 

tolv timmar och högst tjugofyra timmar betalas med 12,5 procent av elanvändarens 

beräknade årliga nätkostnad”, ”Om avbrottsperioden är längre än tjugofyra timmar 

ska för varje därefter påbörjad tjugofyratimmarsperiod ytterligare ersättning betalas 

med 25 procent av elanvändarens beräknade årliga nätkostnad, dock lägst 2 procent av 

prisbasbeloppet avrundat till närmast högre hundratal kronor” (SFS 1997:857).  
 
Avbrott som påverkar uttagspunkter med uttag om maximalt 2 MW skall vara 
felavhjälpt inom ett dygn vid normala återställningsförhållanden, vilket kan lösas 
genom möjlighet till felavhjälpning alternativt reservmatning eller full 
omkopplingsreserv i det matande mellanspänningsnätet, och enligt lag är 
funktionskravet att leveransavbrott aldrig får överstiga 24 timmar (SFS 1997:857).  

2.1.2 Spänningskvalitet 

Spänningskvaliteten bedöms med olika parametrar så som t.ex. långsamma 
spänningsförändringar, snabba spänningsförändringar (transienter), spänningsövertoner, 
spänningsosymmetri, kortvariga spänningssänkningar, kortvariga spänningshöjningar, 
flimmer, övertoner samt frekvens vid reservdrift (EIFS 2013:1). Många 
elkvalitetsparametrar är svåra att bedöma kvantitativt, men alla parametrar som 
påverkar spänningskvalitéten är i sin tur beroende av nätstyrkan. Nätstyrkan beskriver 
elnätets förmåga att hantera lastvariationer och produktionsvariationer, och beskrivs i 
sin tur med kortslutningseffekt eller förimpedans. Förimpedans skildrar 
kortslutningsimpedansen vid en enpolig kortslutning. Förimpedansen avser impedansen 
på ledningen mellan spänningskällan och säkringen/kortslutningsskyddet vid undersökt 
punkt och inkluderar matningskällan och dess ledning som matar nätet fram till 
säkringen/brytaren (SS 424 14 02, 1991).  
 
Kortslutningseffekten beskrivs i Kapitel 3.5, men med dålig nätstyrka och låga 
kortslutningseffekter blir också spänningsförändringarna större. För planeringsnivåer 
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finns gränsvärden anpassade för att de flesta kunder skall uppleva en bra elkvalitet.  För 
en kunds säkringsabonnemang med en 16-25 A säkring finns rekommendationer på 
förimpedansen i anslutningspunkten för att säkra en god elkvalitet. En högre 
förimpedans behöver inte per automatik betyda att spänningskvaliteten är undermålig, 
men djupare undersökningar kan behövas för att säkerställa att spänningen uppnår 
kraven enligt Energimarknadsinspektionens föreskrifter (2013:1).  
 
Enligt Energimarknadsinspektionens författningssamling (EIFS:2013) skall spänningens 
effektivvärde under en veckas period mätt i tiominutersvärden hålla sig inom gränserna 
±10 % av referensspänningen, vilket i detta exjobb innebär en referensspänning på 400 
V på lågspänningssidan. En kortvarig spänningssänkning innebär en plötslig sänkning 
av den matande spänningen till ett värde om 90 % eller lägre av nominell spänning 
(EIFS 2013:1). Vid en kortslutning sjunker spänningen mot noll och kortvariga avbrott 
varar i ca 10 ms till 1 minut. Dessa kortvariga avbrott och spänningssänkningar kan leda 
till störningar i apparatur hos användaren (Nordic Council of Ministers, 1999). Tabell 1 
visar olika områden för spänningssänkningar inom vissa intervall. En nätägare har 
skyldighet att åtgärda korta spänningssänkningar inom område B (EIFS 2013:1).  
      

Tabell 1: Kortvariga spänningsförändringar inom olika intervall 

 
 

2.2 Elnätets uppbyggnad 

Det svenska elnätet delas upp i transmissionsnät (Stamnät), subtransmissionsnät 
(Regionnät) samt distributionsnät (Lokalnät). Stamnätet överför energin långa sträckor 
och utgör själva stammen i Sveriges elnät (SVK och Svensk Energi, 2014). Det är 
uppbyggt med höga spänningsnivåer om 220-400 kV för att minska 
överföringsförlusterna och öka överföringsförmågan då elen transporteras långa 
avstånd, framförallt från produktion i norr till konsumtion i söder. Regionnät är nästa 
steg i kedjan, där spänningen transformeras ned från stamnätets spänning till 40-130 
kV, med vissa undantag. Regionnätet är steget mellan transmissionsnätet och 
distributionsnätet, men innehar vissa stora kunder som är direkt kopplade till 
regionnätet. Lokalnäten är det sista steget i elnätet där elen distribueras till resterande 
kunder. Alla hushåll är kopplade till lokalnätet. Lokalnätet innefattar 20-6 kV vilket 
klassas som mellanspänning, samt dess underliggande lågspänningsnät om 0,4 kV 
(SVK och Svensk Energi, 2014). Uppdelningen av spänningsnivåerna visas i Figur 2.  
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Figur 2: Elens väg från produktionskälla till kund (Vattenfall, 2010)  

 
Vid feluppkomst i elnätet skall felet identifieras och sektioneras bort, varvid brytare och 
frånskiljare används. Brytare skall bryta strömmen som uppkommer vid ett fel och 
därefter släcka ljusbågen som då uppstår. Brytare finns vanligtvis placerade vid 
matningskällan och i fördelningsstationerna. En frånskiljare skall sektionera bort det 
felbehäftade området och påvisa att strömmen är bruten. Frånskiljaren används vid låga 
strömmar, och därmed inte vid belastningsströmmar eller felströmmar till skillnad från 
brytaren (Blomqvist, 1997a). En fjärrstyrd brytare kan därmed automatiskt bryta 
felströmmen och släcka den uppstående ljusbågen, medan frånskiljaren kan fungera som 
en bortsektionering efter att strömmen blivit bruten i den matande stationen (Blomqvist, 
1997a). Frånskiljare i de radiella näten på landsbygden är i stor utsträckning manuellt 
styrda. Detta betyder att de måste frånskiljas manuellt på plats efter att felet detekterats 
och strömmen brutits från matningskällan.  
 
Vad gäller brytaren i fördelningsstationerna tillämpas automatisk återinkoppling vid nät 
med en stor andel friledning. Automatisk återinkoppling innebär att efter att skydden 
detekterat överströmmen och brytaren vid matningskällan löst ut, kommer sedan en 
automatisk återinkoppling ske. Detta görs för att felen i vissa fall är övergående, varpå 
kunderna återigen kan få ström (Energiforsk, 2016).  
 
Nätet är uppbyggt av både kablar och luftledningar och nätstrukturen och redundansen 
ser olika ut beroende på bland annat spänningsnivå, antal kunder, kritiska kunder och 
geografisk placering. För att funktionskravet (SFS 1997:857) ska uppfyllas planeras 
nätet efter det värsta felfallet under den kallaste tiden på året. Detta kallas n-1-kriteriet 
och innebär att vid felbehäftning av en komponent skall elleveransen fortfarande kunna 
tillgodoses genom en alternativ matningsväg. Kritiska funktioner i samhället planeras 
ofta efter en högre säkerhetsnivå för att tillgodose elleveransen.  
 
Det finns olika typer av nätstrukturer. I lokalnätet utnyttjas bland annat radiellt nät, 
slingnät, och dubbelkabelnät (Energiforsk, 2016), se Figur 3. Radiell matning innebär 
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att matningen sker från en central punkt ut till kund på en linje till underliggande 
nätstationer, dvs att varje nätstation endast har en matningsväg där redundans saknas 
(Energiforsk, 2016). Vid ett fel som uppstår på mellanspänningsnätet slår brytaren i 
matande fack ifrån vilket innebär att den radiella ledningen blir strömlös, och därmed 
också alla kunder på lågspänningsnätet. När felet detekterats kan den felade sektionen 
sektioneras bort varpå kunderna fram till den bortsektionerade delen åter erhåller ström. 
Kunderna bakom det bortsektionerade felet kommer dock förbli strömlösa till dess att 
felet avhjälpts eftersom reservmatning saknas (Energiforsk, 2016). Detta är ofta fallet på 
svensk glesbygd, varför avbrottsstatistiken för landsbygden är hög.  
 
Slingnät innebär att nätstationerna (mot lågspänningsnätet) har alternativa 
matningsvägar. Slingmatningen kan ske via ledningar från samma fördelningsstation, 
alternativt från varsin fördelningsstation (Energiforsk, 2016), se Figur 3 där 
slingmatningen till vänster i bild sker från samma fördelningsstation.  
 

 
Figur 3: Illustration över slingmatat nät till vänster och radiellt matat nät till höger 

 
Avbrottstiden för ett slingnät varar från det att felet inträffar fram till att felet detekteras 
och sektioneras om. Detta innebär en mycket kortare avbrottstid jämfört med den 
radiella matningen då avbrottstiden sträcker sig fram tills att felet blivit avhjälpt. På 
Svensk glesbygd innebär dock en slingnätskonfiguration stora kostnader då de närmaste 
fördelningsstationerna kan vara placerade med stora avstånd ifrån varandra. Vattenfalls 
mellanspänningsnät drivs generellt som radiellt nät med möjlighet till reservmatning. 
Lågspänningsnäten är radiella, utan möjlighet till reservmatning. 

2.3 Anslutning av batterilager 

Vid anslutning av batterilager finns många faktorer att ta hänsyn till. Hur inkopplingen 
av batterilagret ser ut beror på förutsättningar i inkopplingsnätet och skiljer sig åt mellan 
olika spänningsnivåer. Ett av de största  kraven för att inneha ett fungerande batterilager 
är att skyddsfunktioner fungerar pålitligt för att garantera personsäkerheten. 
Bortkoppling av felström skall ske vid fel i elnätet samt vid fel i 
produktionsanläggningen (Svensk Energi, 2011). I de fall då produktionsanläggningen 
styrs med en omriktare, vilket krävs för ett batterilager,  finns det risk att felströmmar 
förändras jämfört med produktion från en generator som bidrar med roterande massa 
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och tröghet till systemet. För att säkra elkvaliteten till kunderna vid anslutning av en 
produktionskälla måste bland annat felströmmar, belastningsströmmar, 
spänningskvalitet, osymmetri samt felbortkoppling undersökas och säkerställas (Svensk 
Energi, 2011).  

2.4 Komponenter i batterilösningen 

För inkoppling av ett batterilager på nätet måste flera faktorer tas i beaktande både vad 
gäller utrustning och drift. Hänsyn till elkvalitetsparametrar måste tas, och 
felbortkoppling skall säkerställas vid feluppkomst. Själva lösningen kan se ut på flera 
sätt beroende på val av komponenter. Vad som är vitalt för alla batterilösningar som 
skall kopplas in på elnätet är battericeller, omriktare, ett kontrollsystem för 
battericellerna (BMS) samt en lösning för att höja spänningen till nätets spänning, vilket 
i denna rapport kommer ske med en transformator (IRENA, 2015).  Se Figur 4 för 
illustration av batterilösningen (ABB, 2012). Dessa komponenter placeras i en stor 
container. Utöver detta krävs säkra skyddssystem som kan säkerställa att batteriet eller 
elnätet inte skadas när fel uppstår. (H. Quian et.al., 2011).  
 

 
Figur 4: Komponenter i  batterilösningen 

 
IRENA (2015) menar att battericellerna står för 20 % av den totala kostnaden för ett 
batterilager, medan U.S Department of Energy (2013) beskriver att kostnaden för 
battericellerna utgör 30-40 % av den totala systemkostnaden. Det är också viktigt att 
definiera hur kostnaden mellan olika lösningar skall jämföras. Den totala 
systemkostnaden kan skilja sig betydligt för olika batterityper i jämförelse med 
exempelvis kostnad per kW, kWh eller kostnad per kWh och antal cykler (IRENA, 
2015).  

2.4.1 Batteri 

Batterier tillämpar en elektroteknik eller elektro-kemisk teknik där batteriets 
karakteristik skiljer sig mellan teknologierna. Litium-jon-batteri, Bly-syra-batteri och 
Redox-batteri är exempel på batterityper där alla typer har olika karakteristik och 
lämpar sig för olika förhållanden och användningsområden (Europeiska Kommissionen, 
2017). Batterilager kan användas till många olika applikationer på olika 
spänningsnivåer i elnätet och kan nyttjas till lagring för alltifrån sekunder till timmar 
beroende på batterityp (IRENA, 2015).  
 
De mest robusta teknikerna för energilagring är litium-jonbatterier, natrium/svavel-
batterier samt bly-syrabatterier. Litium-jonbatterier har en hög energidensitet men är 
mest effektiva för korta urladdningar upp till två timmar enligt U.S. Department of 
Energy (2013) och hanterar inte djupa urladdningar lika bra som andra batteritekniker. 
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Natrium/svavel-batterier har sämre energidensitet och verkningsgrad, men är bättre 
lämpad för längre urladdning mellan fyra till åtta timmar. Bly-syrabatterier är en av de 
äldsta batteriteknikerna och är en av de billigare teknikerna. Dess energidensitet är dock 
relativt låg och lika så dess urladdningscykler (U.S Department of Energy, 2013). I 
nätapplikationer är  litium-jonbatterier den tekniken som växer snabbast eftersom 
batterierna är lämpliga för korttidslagring och har en snabb responstid vilket är viktigt 
för applicering i elnätet (Europeiska Kommissionen, 2017). De har också en hög 
energidensitet och en hög terminalspänning vilket gör dem till ett lämpligt val 
(Kularatna, 2015).  Se Tabell 2 för jämförelse av litium-jonbatterier och bly-
syrabatterier enligt European Association for Storage of Energy (2016 a, 2016 b). 
Värden skiljer sig något från U.S. Department of Energy (2013) men ger en bra 
indikation.  
 

Tabell 2: Jämförande tabell mellan litium-jonbatterier och bly-syrabatterier. 
Tabellvärden erhållna från European Association for Storage of Energy (2016 a, b).  

 Litium-jon Bly-syra 

Effekt 1kW-50 MW Några MW 

Energi Upp till 10 MWh Upp till 10 MWh 

Urladdningstid 10 min – 4 h Min - 20 h 

Livscykler 2000–10000 cykler 500-3000 cykler 

Livstid 15-20 år 5-15 

Reaktionstid Några ms Några ms 

Effektivitet 90-98 % 75-85 % 

Energidensitet 120-180 Wh/kg 25-35 Wh/kg 

CAPEX: Energi 700-1300 Euro/kWh 100-200 Euro/kWh 

CAPEX: Effekt 150-1000 Euro/kW 100-500 Euro/kW 

 
Tabell 2 visar att effektiviteten på litium-jonbatterierna är betydligt högre än för bly-
syrabatterier och likaså energidensiteten, varför litium-jonbatterier är ett eftertraktat val 
i elnätet. Tabell 2 visar dock att litium-jonbatterier har en betydligt kortare 
urladdningstid men klarar fler cykler innan dess livstid anses vara förbrukad. Detta 
innebär att litium-jonbatterier är bra för snabba och kortare urladdningar jämfört med 
bly-syrabatterier som klarar betydligt längre och djupare urladdningar men därmed 
också färre cykler.   
 
Batterilager kan tillämpas för flera funktioner i elnätet så som exempelvis kapning av 
effekttoppar, frekvensreglering, spänningssupport, samt integrering av förnybar energi 
(ABB, 2013). För ödriftsapplikationer så som reservdrift är drivkrafterna framförallt att 
minska kostnaderna i jämförelse med de alternativa matningssätten så som slingmatning 
eller dieselgeneratorer. Marknaden idag är till stor del fokuserad på litium-jonbatterier 
tack vare dess höga energidensitet och verkningsgrad (IRENA, 2015).  
 
Kapacitet 
Batteriets kapacitet är ett mått på hur snabbt batteriet kan laddas upp och ur till en given 
spänning. Kapaciteten beror på battericellernas temperatur, ålder, laddningstillstånd 
(state of charge) samt urladdningshastighet (rate of discharge) och varierar med 
storleken på strömmen som lasten drar. Ju kortare urladdningstid, desto mindre 
tillgänglig kapacitet finns i batteriet, se Ekvation (1)(Dell och Rand, 2001). Batteriets 
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kapacitet har stor betydelse för dess livslängd (IRENA, 2015) och litium-jon cellers 
kapacitet minskar linjärt med antal cykler batteriet utsätts för.  
 
  (x) [Ah] 

 

(1) 

t=tiden för upp/urladdning [h] 

i = ström[A] 

 
Batteriets märkkapacitet är specificerad under standardförhållanden, vanligtvis vid 25 
˚C, under en viss urladdningshastighet ned till en specifik spänningsnivå, vilka 
specificeras av tillverkaren. Detta innebär att den verkliga kapaciteten är lägre än 
märkkapaciteten eftersom förhållandena i verkligheten inte är ideala (Dell och Rand, 
2001). Den tillgängliga kapaciteten är också lägre än den verkliga kapaciteten då 
urladdningen endast sker ned till en given lägsta spänning för att inte ladda ur batteriet 
helt och skada det (Kularatna, 2015). 
 
Batteriets upp- och urladdningstid betecknas som C-rate, vilket beskriver 
urladdningshastigheten för batteriet vid dess nominella kapacitet, dvs under ideala 
förhållanden, se Ekvation (2). 1C-rate betyder att urladdningsströmmen kommer ladda 
ur batteriet på en timme, och 2C-rate innebär att urladdningen kommer ske på 30 
minuter, och beskriver alltså endast hur en cell med given märkeffekt kommer laddas ur 
mot en given laddning (Kularatna, 2015). Detta mått underlättar vid jämförelse av olika 
batterier då olika celler reagerar liknande vid samma C-rate. Hastigheten med vilken 
strömmen laddas ut från batteriet  påverkar den tillgängliga energin. Vid låga 
urladdningshastigheter ökar batteriets verkliga kapacitet jämfört med höga 
urladdningshastigheter. Med urladdningen sjunker batteriets spänning på grund av 
polariseringsförlusterna, vilket innebär att den lagrade energin [Wh = V*Ah] minskar 
avsevärt vid höga urladdningshastigheter (Dell och Rand, 2001).   
 

   [A] 

 

(2) 

C=märkkapaciteten definierad för en given urladdningshastighet [Ah] 

t = urladdningshastigheten [A] 
 
Livslängd och djupurladdning 
Batteriets livslängd (Cycle life) beskrivs av antalet djupa upp- och urladdningar batteriet 
klarar av innan det inte längre kan leverera önskad kapacitet. Batteriet antas vara 
förbrukat när batteriets fulla kapacitet har minskat med 20 % från den initiala maximala 
kapaciteten (Kularatna, 2015). Urladdningsdjupet hos ett batteri beskriver hur stor del 
av batteriets fulla energikapacitet som kan utnyttjas (IRENA, 2015). När batteriet laddas 
ut till exempelvis 80 % av dess märkkapacitet kallas urladdningen för en 
djupurladdning (Depth of Discharge)(MIT Electric Vehicle Team, 2008). Då ökar 
spänningsfallet över terminalerna avsevärt på grund av interna resistanser (Kularatna, 
2015). Ju djupare urladdningar desto kortare förväntad livstid har batteriet (IRENA, 
2015).  
 
  



11 
 

Resistans 
Batteriets inre resistans består av polariseringsförluster vid elektroderna, samt resisitiva 
förluster (ohmska förluster). Den inre resistansen påverkar spänningsfallet över 
batteriets terminaler då lasten drar höga strömmar (Dell och Rand, 2001)   
 
State of charge 
State of charge (SOC) vid en given tidpunkt är förhållandet mellan den tillgängliga 
laddningen och den totala kapaciteten eller totala laddningen. Detta är ett mått på 
batteriets korttidstillstånd (Kularatna, 2015). För användning av batterilagret som 
effektreserv drar lasten höga strömmar vilket innebär att all laddning i batteriet inte kan 
brukas. Detta bör tas i beaktande vid dimensionering av batterilagret.  
 
State of health 
State of health (SOH) är batteriets förmåga att lagra energi och upprätthålla laddning 
under långa perioder. Den tillgängliga laddningen i ett fulladdat  batteri förväntas 
minska med batteriets ålder. Tidig detektering av en minskning av den tillgängliga 
laddningen är därav viktigt (Kularatna, 2015). SOH påverkas bland annat av storleken 
på uppladdning- och urladdningsströmmar samt temperatur.  

2.4.2 BMS 

Ett kontrollsystem för battericellerna (Battery Management System  - BMS) skall bland 
annat kontrollera batteriernas funktion och tillstånd för att maximera batteriernas 
livslängd, effektivitet och säkerhet. Det ska även uppskatta batteriets energihantering 
(Rahimi-Eichi et al. 2013). En BMS till en litium-jon lagringssystem måste säkerställa 
att spänningen, temperaturen samt upp- och urladdningsströmmen av varje cell inte 
överskrider eller underskrider givna gränser. Strömgränserna varierar med 
cellspänningen, celltemperaturen samt tidigare strömnivå. Kontrollsystemet mäter bland 
annat SOC och SOH tillsammans med ovan nämnda indikatorer (Andrea, 2010). 

2.4.3 Omriktare 

Batteriteknik utnyttjar likström medan distributionsnätet matas med växelström. I och 
med att batterilagret både skall laddas upp och ur innebär det att omriktaren måste 
kunna hantera omvandlingen både från likström till växelström samt från växelström till 
likström. Omriktaren måste också kunna hantera produktion och konsumtion av aktiv- 
och reaktiv effekt, varför det är viktigt att välja en dubbelriktad AC-DC-omriktare. En 
sådan omriktare fungerar som växelriktare när batterilagret skall producera effekt, och 
fungerar som en likriktare när lagret skall konsumera effekt (H. Quian et.al., 2011). När 
batterilagret är kopplat till nätet kan omriktaren styra reaktiv- och aktiv effekthantering, 
och i ödrift styr den spänningsfrekvensen på nätet (Etherden, 2014).  

2.5 Marknadslösningar 

2.5.1 ABB PowerStore 

ABB utvecklar sin produkt PowerStore vilket är en lösning för att driva ett mikronät via 
ett batterilager. Produkten är designad framförallt för att bidra med nätstabilitet och 
leverera effekt under ödrift (ABB, 2016). PowerStore innehåller en omriktare och en 
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mjukvara som skall efterlikna en generator. Mjukvaran kontrollerar effektflödet genom 
batterilagret och skapar en tröghet som efterliknar en generators roterande massa.  
 
Lösningen innehåller omriktaren PCS100 som vid dynamisk effektflödeskontroll 
fungerar som en strömkälla. PCS100 fungerar som en spänningskälla vid virtuell 
generering av roterande massa där huvudsyftet är att korrigera nätobalans och stabilisera 
nätet (ABB, 2015 b). Det är vid virtuell generering som omriktaren kan arbeta under 
ödrift (ABB, 2015 b). Vid dynamisk effekthantering kan omriktaren hantera aktiv och 
reaktiv effekt. Omriktaren erhåller referensvärden för den aktiva- och reaktiva effekten 
som kan ställas in efter behov. Den dynamiska effekthanteringen kan tillämpas vid 
spänningsreglering, kapning av effekttoppar, utjämning av förnybar energi eller 
reglering av effektfaktorn (ABB, 2015 b).  
 
Produktspecifikationen för omriktaren visas i Tabell 3. Beroende på tidigare 
lastförhållanden kan omriktaren hantera en last på 120 % av nominell ström i 600 
sekunder, 150 % i 30 sekunder samt 200 % i 2 sekunder. Omriktaren slår ifrån vid för 
höga strömvärden under given tid beroende på tidigare lastförhållanden, men maximal 
ström omriktaren klarar av vid hög föregående last är 200 % av nominell ström i 2 
sekunder, se Tabell 4 (ABB, 2011).  
 

Tabell 3: Produktspecifikation för ABBs Power Store (ABB, 2015). 

Parameter  

Märkspänning (AC) 150-480 V 

Märkspänning (DC) 250-1120 V 

Spänningstolerans ±10% 

Överlastkapacitet 200 % i 2 s 

 
Tabell 4: Överlast och tid innan PCS100 slår ifrån (ABB, 2011). 

 
 
Low voltage ride through 
För att säkerställa leverans av el är nätstabilitet ett krav, och i elnätet är det framförallt 
generatorer som bidrar med nätstabilitet i form av roterande massa. I och  med en ökad 
andel förnybar energi på elnätet blir det större krav att den intermittenta produktionen 
också måste bidra med stabilitet till elnätet. Utifrån detta har transmissionssystem 
operatorerna skrivit nätkoder med krav på produktionsanläggningarna (Dirksen, 2013). 
Ett viktigt krav är Low Voltage Ride Through som innebär att 
produktionsanläggningarna måste fortsätta köras vid tillfälliga underspänningar på 
elnätet, och får därmed inte koppla bort sig från nätet. Spänningsdippar uppkommer 
t.ex. då stora laster kopplas på nätet, vid t.ex. motorstart eller vid olika nätfel så som 
tillfälliga kortslutningar  (Dirksen, 2013). Batterilagret skall därmed inte koppla ifrån 
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vid en spänningsdipp, utan ska orka leverera önskad spänning under viss tid (ABB, 
2015 b).  

2.5.2 Eaton Power Xpert 

Powin Energy utvecklar energilagringslösningar för elnät och mikronät. De har 
utvecklat en batterilösning som de kopplat in på ett 69 kV nät i Irvine, Kalifornien där 
de utnyttjar batterilagret för att tillgodose effekttoppar (Williams, 2017). För 
omriktardrift används Eatons produkt Power Xpert vilket är en omriktare konstruerad 
för att koppla ihop energilager med elnätet. Omriktarens kapabilitet visas i Tabell 5. 
Utöver detta är omriktarens strömbegränsning 1550 A i 300 s (Carlsson, 2017).  

 
Tabell 5: Överlastkapabilitet hos Eatons Power Xpert och tid till frånkoppling 

(Carlsson, 2017) 

Tid till frånkoppling Last 

10 min 100-120 % 

30 sek 121-136 % 

10 sek 137-165 % 

300 ms >156 % 
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3. Teknisk bakgrund 

Den tekniska bakgrunden behandlar inledningsvis felbehäftning på låg- och 

mellanspänningsnivå samt felströmmarna som uppkommer. Kapitlet behandlar även 

olika jordningstyper samt hur jordningen spelar roll för felströmmar. Därefter 

behandlas skyddsfilosofin för distributionsnätet.    

3.1 Feltyper  

Fel i elnätet klassificeras som seriefel och shuntfel. Seriefelen består av rena avbrott av 
enfas, tvåfas eller trefas. Shuntfel delas i sin tur upp i kortslutning och jordfel och visas 
i Figur 5.   
 

 
Figur 5: Möjliga kortslutningar och jordfel 

 
Felbehäftning av nätet resulterar i felströmmar som i sin tur bland annat beror på vilken 
typ av fel som inträffat samt vilken jordning systemet har.  

3.2 Systemjordning 

Systemjordning utförs för att säkerställa att anläggningens potential relativt jord är noll, 
och utförs för att skydda mot personskada och sakskada (ELSÄK-FS 2008:1). Enligt 
Elsäkerhetsverkets föreskrifter (ELSÄK-FS 2008:1) skall jordning ske på de delar av en 
högspänningsanläggning som vid fel kan bli oönskat spänningsförande. En anläggning 
kan också skyddsjordas för att skydda utsatta delar i systemet och 
beröringsspänningarna skall begränsas (Blomqvist, 1997a) (EBR U301E:10). Vid 
jordfel flödar en spänningssättande jordfelström (Ij) via felstället genom transformatorn 
och spänningssätter anläggningen. Denna ström beskrivs mer detaljerat i Kapitel 3.4, 
men är anledningen till varför anläggningen jordas. 
 
Systemjordning innebär jordningen vid systemets neutralpunkt, vilket ofta innebär 
nollpunkten på matningskällans transformator. Typen av jordning har betydelse för hur 
jordfel och felbortkoppling hanteras då jordningen påverkar jordslutningsströmmen och 
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dess komponenter (Blomqvist, 1997b). Jordning kan ske på olika sätt, och det finns 
bland annat isolerat/ojordat system, direktjordning, resistansjordning, reaktansjordning, 
samt impedansjordning (reaktans- och resistansjordning). Typ av jordning beror på 
storleken på de uppkomna felströmmarna, vilka i sin tur bland annat beror på nätets 
spänningsnivå, vilket typ av ledning som innefattas (kabel eller friledning) samt längd 
på ledning. De olika jordningstyperna förklaras nedan.   
 
Vanligtvis matas nätet från sekundärlindningen på en transformator vilken i Vattenfalls 
nät nästan uteslutande är Y-kopplad. Detta innebär att kopplingen har en nollpunkt, och 
det är hur denna nollpunkt är jordad som avses med systemjordning (Blomqvist, 
1997b). I de fall där nollpunkt saknas så som t.ex. vid en delta-koppling kan en 
nollpunkt skapas via en nollpunktsbildare. 

3.2.1 Ojordad systemnollpunkt / isolerat system  

Isolerat eller ojordat system innebär att systemnollpunkten är isolerad från jord. 
Systemnollpunkten kan  t.ex. vara kopplad till jord över en mycket hög resistans så som 
exempelvis en spänningstransformator, se Figur 6 (ABB, 1991).  
 

 
Figur 6: Isolerad systemnollpunkt 

3.2.2 Direktjordad systemnollpunkt 

I ett direktjordat system är nolledaren (N-ledare) direkt hopbunden med systemets 
nollpunkt, vilket är fallet för lågspänningsnätet. En direktjordning innebär att ingen 
utrustning som kan begränsa strömmens flöde befinner sig mellan en av nollpunkterna 
och jord (EBR U301E:10), se Figur 7. Denna jordning innebär att de friska faserna får 
en mindre spänningsökning än vid impedansjordade system.  
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Figur 7: Direktjordad systemnollpunkt 

3.2.3 Impedansjordad systemnollpunkt 

En icke direktjordning innebär att nollpunkten jordas över en impedans så som 
exempelvis en resistor, en spänningstransformator eller en parallellkopplad resistor med 
en reaktor (EBR U301E:10). Detta kallas nollpunktsutrustning (EBR U603.4:06).  I 
Mellanspänningsnätet utnyttjas resistans- och reaktansjordning, även kallad 
spoljordning, vilket innebär att en resistans och reaktans parallellkopplas, se Figur 8 
(Blomqvist, 1997b). Denna jordning utförs främst för att begränsa de kapacitiva 
strömmarna som uppkommer vid fel, samt för att lätt kunna detektera på vilken ledning 
felet uppkommer (Blomqvist, 1997b).  
 

 
Figur 8: Resistans- och reaktansjordad systemnollpunkt  

3.3 Jordtag 

Jordtaget är själva konstruktionen för att den jordade anläggningen skall få kontakt med 
jord. (EBR U301E:10). Som tidigare beskrivet sker jordning för att  säkerställa bland 
annat personsäkerhet och undvika spänningssättning av den skyddade anläggningen. I 
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verkligheten har jordtaget en resistans som medför att den jordade anläggningen blir 
spänningssatt när den spänningssättande jordfelsströmmen flödar genom jordtaget, se 
Figur 9.  
 
Hur stor spänningssättningen blir beror bland annat på om felet är stumt eller 
högohmigt. Ett stumt jordfel innebär att övergångsresistansen vid felet är noll, vilket i 
sin tur resulterar i den högsta möjliga felströmmen. Enligt ELSÄK-FS (2008:1) finns 
det krav på den maximala spänningssättningen av ett jordtag, varpå den resulterande 
jordtagsresistansen och jordfelsströmmarna skall beräknas vid stumma jordfel.  
 

 
Figur 9: Den spänningssättande felströmmen och spänningen över jordtaget  

 
Potentialskillnaden mellan anläggningsdel och jord innebär en fara för människor och 
djur varför det är viktigt att spänningen hålls inom givna ramar.  Spänningen beräknas 
enligt Ekvation (3). 
 
   [V] 

 

(3) 

Uj = spänningssättningen av anläggningen [V] 

Rjt = Jordtagsresistansen [Ω] 

Ij = Den spänningssättande jordfelsströmmen [A] 

3.3.1 Lagkrav skyddsjordning 

Vid övergången från nätet till jordtaget finns det därmed krav på maximalt tillåtet 
spänningsfall och bortkopplingstid för att skydda människor och objekt mot farliga 
spänningar (ELSÄK-FS 2008:1). För ett icke direktjordat nät (mellanspänningsnätet) 
skall enpoliga- och flerpoliga jordslutningar för anläggningar med upp till 25 kV 
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nominell spänning kopplas ifrån snabbt och automatiskt. Spänningssättningen (Uj) får 
inte överskrida 100 V enligt Tabell 6 och måste frånkopplas inom 5 sekunder. Om 
anläggningen däremot inte innehåller någon luftledning behöver jordfelet endast 
signaleras automatiskt, och spänningssättningen får då inte överskrida 50 V, enligt 
Tabell 6.  
 

Tabell 6: Högsta tillåtna värden vid spänningssättning av jordade delar (ELSÄK-FS 
2008:1). 

 
 
För att spänningssättningen inte skall överskrida 100 V måste jordtaget dimensioneras 
på rätt sätt. Denna dimensionering bestäms via jordtagsresistansen och erhålls utifrån 
Ohms lag, dvs via tillåten spänningssättning och felströmmen, se Ekvation (3). 
 
Stumma jordfel där övergångsresistansen i felet antas vara 0 Ω leder till de högsta 
spänningssättande jordfelsströmmarna. Vid jordfel finns krav på felbortkoppling vad 
gäller övergångsresistansen i felstället.  
 
Om det i ett icke direktjordat system ingår ”en friledning i förstärkt utförande, en 

friledning med plastbelagda ledare eller en luftledning med kabel utan metallmantel 

eller skärm” ska frånkoppling garanteras vid resistanser lika med eller mindre än 5000 
Ohm enligt ELSÄK-FS (2008:1). Om systemet innehåller andra luftledningar (än de 
ovannämnda) skall reläskydden lösa ut vid resistanser upp till 3000 Ohm (ELSÄK-FS 
2008:1). Vid högre resistanser kan det t.ex. betyda att andra faktorer minskar 
isolationsförmågan, så som t.ex. smuts på ledningarna (Blomqvist, 1997a). Om ingen 
luftledning finns i systemet om maximalt 25 kV nominell spänning skall den enpoliga 
jordslutningen endast signaleras automatiskt, och behöver inte frånkopplas (ELSÄK-FS 
2008:1).   
 
I ett direktjordat system, så som exempelvis lågspänningsnätet, finns inga krav på 
detektering av övergångsresistanser, utan endast för stumma jordfel. Dessa ska 
automatiskt kopplas bort inom 0,5 sekunder (ELSÄK-FS 2008:1). 
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3.4 Jordfel 

Jordfel innebär en koppling mellan en eller flera faser mot jord. Jordfel ger upphov till 
osymmetriska strömmar och spänningar där dess komponenter beräknas via 
matematiska modeller där trefasströmmen delas upp i plusföljd, nollföljd och 
minusföljd (Glover, Sarma & Overbye, 2012. Ett idealt nät är helt symmetriskt vilket 
innebär att nollföljdströmmen och nollföljdspänningen är noll (Glover, Sarma & 
Overbye, 2012). Den totala jordfelsströmmen som uppkommer beror på jordningstyp på 
nätet, huruvida jordfelet är stumt eller högohmigt samt hur många faser som kopplas till 
jord.   
 
Ett jordfel är högohmigt eller lågohmigt beroende på den uppkomna kopplingen mellan 
fas och jord. Lågohmiga jordfel kallas stumma jordfel och resistansen i felstället (RF) 
antas vara 0 (Glover, Sarma & Overbye, 2012). Vid ett stumt jordfel när 
övergångsresistansen (RF) är 0 uppkommer de högsta felströmmarna och den högsta 
spänningssättningen av utsatt del, vilket beskrivs i detta kapitel. Dessa felströmmar kan 
bli mycket högre än den normala belastningsströmmen. Felströmmar uppstår även vid 
höga övergångsresistanser, men i och med att den spänningssättande strömmen 
begränsas blir inte spänningssättningen ett problem.  
 
Vid normaldrift är potentialen för nollpunkten samma som potentialen för jord, där alla 
tre faser innehar en fasspänning relativt jord, se Figur 10. Vid olika jordfel förändras 
fasernas och jordens relation till varandra.  
 

 
Figur 10: Visardiagram vid normal drift. U1, U2, U3 representerar fasspänning mot 

jord.  

3.4.1 Kapacitiva strömmar  

En ledare i närheten av andra ledare ger upphov till kapacitans mellan ledarna, och 
kapacitans uppstår också mellan ledare och jord. Summan av dessa kapacitanser utgör 
driftkapacitansen C på ledningen, som i sin tur bidrar med en kapacitiv ström, Ic. 
Driftkapacitansen beräknas per fas då kopplingen mot jord förhåller sig som en 
symmetrisk Y-koppling. Kablars kapacitans är i regel större än friledningars kapacitans 
främst beroende på att kabeln har ett kortare avstånd mellan fas och jord. Strömmen 
som uppkommer kallas kapacitiv tomgångsström Ic och uppkommer även om ledningen 
är belastad eller ej. Den kapacitiva strömmen Ic är den kapacitiva ström per fas under 
felfri drift. Ic beräknas i inmatningspunkten enligt Ekvation (4). Kapacitansen är jämnt 
över ledningen (Blomqvist, 1997b).  
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  [A] 
 

(4) 

Uf = Fasspänning [V] 

Ic = Kapacitiv tomgångström [A/km] 

ω = vinkelhastighet [rad/s] 

C = Kapacitans per fas och km [F/km] 

 
Vid jordfel uppkommer en kapacitiv spänningssättande ström Icj som påverkas av den 
kapacitiva tomgångsströmmen Ic. Nedan beskrivs hur Icj uppkommer.   
 
Vid ett jordfel i en av de tre faserna uppkommer ett övergångsmotstånd i felstället 
(Blomqvist, 1997b). Detta kan i många fall försummas. Vid jordfel av exempelvis fas 3 
då övergångsmotståndet försummas kortsluts kapacitansen i fas 3 och bidrar därmed 
inte till den totala kapacitansen. I de friska faserna uppkommer kapacitiva strömmar, Ic1j 
och Ic2j som går via kapacitansen C, ned till felstället via jord och upp i fas 2 vidare till 
transformatorn, se Figur 11. Bilden illustrerar den kapacitiva spänningssättande 
strömmen i ett trefasnät i en radialt. Fas 3 erhåller jordpotential medan nollpunkten 
erhåller faspotential (Blomqvist, 1997b). De friska faserna erhåller huvudspänning 
relativt jord, se Figur 12. I ett direktjordat system blir spänningsökningen i de friska 
faserna relativt liten jämfört med i ett impedansjordat system. Dock blir den 
spänningssättande jordfelsströmmen Ij i samma storleksordning som den trefasiga 
kortslutningsströmmen Ik3 vilket innebär stora krav på jordtagen. I nät med flera radialer 
bidrar även övriga ledningar till den kapacitiva strömmen.  

 
Figur 11: Illustration av den kapacitiva strömmen från ett jordfel i fas 3. 
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Figur 12: Visardiagram vid stumt jordfel i fas 3. U1, U2 visar fasspänning, medan U2', 

U1' representerar huvudspänning mot jord.  

 
De kapacitiva strömmarna Ic1j och Ic3j ligger 90˚ före U1' och U3' och beräknas genom 
Ekvation (5). Strömmarna illustreras i Figur 13.  
 
   [A] 

 

(5) 

 

 
Figur 13: Beskrivning av Icj och dess komponenter. U0 ligger 90˚ före Icj. 

 

Den kapacitiva felströmmen  erhålls utifrån fas-

/huvudspänningsförhållandet . Utifrån Figur 13 erhålls . 
Utifrån detta erhålles Ekvation (6) nedan:  
 
  [A] 

 

(6) 

Den kapacitiva felströmmen Icj kan i de fall då den kapacitiva driftströmmen är okänd 
också beskrivas enligt Ekvation (7) som gäller för friledningar. Denna formel visar att 
Icj ökar vid höga spänningar och långa ledningar. 
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  [A] (7) 

 
U = huvudspänning [V] 

Lf = total friledningslängd [km] 
 
Om jordfelet har en övergångsresistans i felstället fås en spänningssättning över 
felresistansen, och nollpunktspotentialen beräknas då via spänningsdelning över 
nollpunktsutrustningen och felresistansen.  
 
Huruvida det krävs kompensering för den kapacitiva tomgångsströmmen bestäms 
utifrån dess storlek, samt storleken på övriga strömmar i systemet. Detta betyder att det 
ser olika ut vid olika driftfall, felfall och jordningstyper (Blomqvist, 1997b). Enligt 
Ekvation (7) inses att driftkapacitansen ökar med den nominella spänningen i systemet, 
varför den kapacitiva tomgångsströmmen kompenseras för i mellanspänningsnätet men 
inte på lågspänningsnätet. Kompenseringen sker via impedansjordning och beskrivs 
nedan. Mellanspänningsnätet har en resistans- och reaktansjordad systemnollpunkt 
vilket ger upphov till både resistiva- (IR), induktiva- (IX) och kapacitiva (Icj) strömmar. 
Den totala jordfelsströmmen (Ij) som även kallas den spänningssättande strömmen, 
byggs upp av dessa komponenter och beskrivs i detta kapitel.   

3.4.2 Reaktansjordat nät 

Att mellanspänningsnätet ofta spoljordas beror på att den kapacitiva felströmmen Icj 

ökar vid långa ledningar samt höga spänningar enligt Ekvation (7). För att motverka 
påverkan från den kapacitiva felströmmen Icj och därmed minska den totala 
felströmmen Ij är det vanligt att systemnollpunkten reaktansjordas över reaktansen X0, 
vilket är fallet för Vattenfalls mellanspänningsnät. Reaktansjordningen medför att ett 
induktivt strömbidrag IX0 uppkommer vid jordfel (Blomqvist, 1997b), se Ekvation (8). 
Det induktiva strömbidraget IX0 motverkar det kapacitiva strömbidraget ICj, se Figur 14. 
Hur strömmarna flödar i nätet illustreras i Figur 17.  
 
  [A] 

 

(8) 

 

 
Figur 14: Visardiagram för den kapacitiva- och induktiva jordfelsströmmen. 

 
Utrustningen för att minska jordfelsströmmen kallas nollpunktsreaktor, och skall ställas 
in så att den kapacitiva felströmmen minimeras genom avstämning, dvs så att den 
induktiva felströmmen Ixo ≈ Icj. Reaktorn ställs dock inte in på exakt samma värde som 
den kapacitiva jordstämningen, utan snedavstäms, se Figur 16 (Blomqvist, 1997b). 
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3.4.3 Resistiv ström 

I den resistansjordade systemnollpunkten används ett nollpunktsmotstånd R0 som vid 
fel skapar en resistiv felström IR0 till den totala felströmmen Ij, se Ekvation (9) och (10) 
nedan (Blomqvist, 1997b). 
 
  [A] 

 

(9) 

  
  [A] 

 

(10) 

IR0 = Resistiv felström  

ICj = Kapacitiv felström 

U0 = Spänning över systemnollpunkt  

Ij = Total felström 
 
Den resistiva felströmmen IR0 kommer endast flöda genom linjen där felet uppkommit 
och nyttjas för att möjliggöra selektiv bortkoppling i de fall då nätet innehåller flera 
ledningar (Blomqvist, 1997b). Den aktiva strömmen blir stor och bortkoppling 
möjliggörs genom skydd som mäter effektfaktorn cosφ. Det aktiva strömbidraget mäts 
med jordfelsskydd för att detektera vilken av ledningarna som genererar felet.  
 
IR0 uppkommer och flödar genom den felbehäftade ledningen, ned genom felstället via 
jord upp genom nollpunkten, se Figur 17. Den resistiva strömmen är helt i fas med U0, 
och därmed 90˚ före den kapacitiva felströmmen IC, se Figur 15. Om 
övergångsmotståndet försummas enligt tidigare förklaring gäller fortfarande att U0=U3. 

 
Figur 15: Visardiagram för de kapacitiva och resistiva jordfelsströmmarna 

 
Den spänningssättande jordfelsströmmen som uppstår på grund av kapacitans och 
nollpunktsutrustning beskrivs enligt Ekvation (11).  
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 [A] 

 

(11) 

R0 = Skyddsjordens motstånd 

ICj = Kapacitiv felström 

IX0 = Induktiv felström 

 
I verkligheten är det inte bara resistansen från nollpunktsutrustningen som bidrar till en 
resistiv ström, utan den totala resistiva spänningssättande strömmen kommer bero på 
det inställda motståndet (R0) samt ledningens impedans, transformatorns impedans och 
ett resistivt bidrag från spolen. Även den induktiva felströmmen erhåller bidrag utöver 
bidraget från nollpunktsreaktorn. 
 
Den totala felströmmen ges av Ekvation (12), och illustreras i Figur 16.  
 
 

[A] 

 

(12) 

Rj = Skyddsjordens motstånd 

ICj = Kapacitiv felström 

IXj = Induktiv felström 

 
Figur 16: Visardiagram för jordfelsströmmens komponenter, inklusive snedavstämning 

av reaktorn. 

 
I Figur 17 illustreras ett enpoligt jordfel i fas 3 med de olika komponenterna för 
jordfelströmmarna. IC, IX samt IR representerar jordfelsströmmarnas komponenter som 
beskrivs som Icj, IXj samt IRj i Ekvation (12). 
 
I ett spoljordat system är alltså den spänningssättande jordfelsströmmen Ij mycket lägre 
än den trepoliga kortslutningströmmen Ik3 på grund av kompenseringen av Icj. Låga 
jordfelsströmmar innebär också en lägre spänningssättning av jordtaget och därmed 
lägre beröringsspänningar vilket i sin tur genererar ett säkrare system. Spänningen i de 
friska faserna blir dock höga då de antar huvudspänning vid ett stumt jordfel. Vid 
jordfel som inte är stumma, dvs jordfel med en hög övergångsresistans i felstället kan 
övergångsresistanserna bli så pass höga att spänningssättningen blir obetydlig då den 
spänningssättande strömmen Ij begränsas av den höga resistansen i felstället. 
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Beröringsspänningen blir därmed låg, men det finns fortfarande krav på att 
jordfelsskydden skall detektera felen och koppla ifrån dem. 
 

 
Figur 17: Illustration över jordfelsströmmarna vid ett jordfel i fas 3. 

3.5 Kortslutning 

Vid en kortslutning kopplas två eller tre faser ihop. Kopplingen innebär att spänningen i 
punkten för kortslutningen sjunker mot noll. Matningskällan levererar då en 
kortslutningseffekt till felstället för att upprätthålla spänningen på nätet, se Figur 18 
(Blomqvist, 1997 b).  

 
Figur 18: Enkel kortslutningskrets. 

 
Rk och Lk är den sammanlagda inre impedansen från spänningskällan samt ledningens 
impedans. Z representerar lasten på ledningen som i detta fall är spänningslös. 
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Kortslutningseffekten beskriver nätets förmåga att motverka lastfluktuationer och 
spänningsfluktuationer och är därmed ett mått på hur starkt nätet är (M. Couvreur et al., 
2001). Kortslutningseffekten i felstället beror på nätets konfiguration och dess 
komponenter och är den maximala effekten nätet kan bistå med under ett felfall 
(Schneider Electric, 2004). En hög kortslutningseffekt är fördelaktigt då det betyder att  
nätimpedansen är låg (Nordic Council of Ministers, 1999), och indikerar att nätet är 
starkt, men kan resultera i hög påfrestning för komponenterna i nätet (Blomqvist, 
1997b).  En låg kortslutningseffekt i felstället innebär en hög impedans i nätet och en 
låg kortslutningsström (Nordic Council of Ministers, 1999), vilket däremot kan medföra 
att skydden inte detekterar strömmen som en felström vilket är ett stort säkerhetsmässigt 
problem (Blomqvist, 1997b). Utlösning av skydden i nätet skall konfigureras efter bland 
annat kortslutningseffektens värde (Schneider Electric, 2004) vilket beskrivs i detta 
kapitel. Kortslutningseffekten i felstället definieras enligt Ekvation (13) (M. Couvreur et 
al., 2001). 
 
  [W] 

 

(13) 

Ik = kortslutningsström för system utan last [A] 

Un = nominell spänning [V] 

 
Matningsskällan påverkar kortslutningseffekten vilket betyder att typ av matningskälla 
förändrar förutsättningarna för nätets styrka. Vid en kortslutning uppstår 
kortslutningsströmmar som oftast är mycket höga, men som också kan vara i samma 
storleksordning som strömbelastningen på ledningen. Storleken på felströmmen 
påverkas av kortslutningseffekten. 
 
Vid en kortslutning uppstår en symmetrisk växelströmskomponent (iac) och en 
osymmetrisk likströmskomponent (idc), där den totala felströmmen (i) är summan av de 
två komponenterna, se Figur 19. Växelströmskomponenten är symmetrisk och 
periodisk, medan likströmskomponenten fort avtar. Storleken på likströmskomponenten 
bestämmer osymmetrin i den totala felströmmen. Påverkan på anläggningens mekaniska 
hållfasthet bestäms utifrån den så kallade stötströmmens värde (Is), vilket är det högsta 
värdet den totala felströmmen uppnår. Stötströmmen Is bortses ifrån i detta 
examensarbete. Den termiska hållfastheten bestäms istället av effektutvecklingen, och 
därmed kortslutningsströmmen, dvs kortslutningsströmmens effektivvärde (Ik) 
(Blomqvist, 1997b). För skyddsinställning används det lägsta strömvärdet (Ik) vilket 
representerar växelströmskomponenten i Figur 19 (Blomqvist, 1997b).   
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Figur 19: Kortslutningsströmmens tidsförlopp utan övergångsresistans. Stötströmmens 

(i) största värde  motsvarar Is i rapporten. Kortslutningsströmmen Ik i rapporten 

beskrivs av växelströmskomponenten iac. 

 
Den stationära kortslutningsströmmen (Ik) beräknas för fel i direktjordade nät enligt 
Ekvation (14), (15) och (16) (Blomqvist, 1997b). De enfasiga jordfelsströmmarna är av 
samma storleksordning som en kortslutning.  
 
Enfasigt jordfel i trefasnät:  [A] 

 

(14) 

 
Tvåfasig kortslutning i trefasnät:  [A] (15) 

 
Trefasig kortslutning i trefasnät:  [A] 

 

(16) 

Där Zk = den sammanlagda impedansen för varje fas från matningskällan till felstället 

Uf = Fasspänning 

U = Huvudspänning  

3.6 Skyddsfilosofi 

Snabb och säker felbortkoppling skall ske vid uppkomst av fel för att skydda utrustning 
mot termiska-, och mekaniska skador. Felbortkopplingen sker med hjälp av rätt 
reläskyddsinställningar för att undvika onödiga driftstörningar (Blomqvist, 1997a). 
Felbortkopplingen skall koppla bort felströmmen och skydda vid fel som uppstår i 
produktionsanläggningen och vid fel som uppstår i elnätet (Svensk Energi, 2011). I 
elsäkerhetsföreskrifterna (ELSÄK-FS 2008:1) gällande starkströmsanläggningars 
utformande  skall anläggningen vara utformad så att säkerheten mot person och övriga 
objekt betryggas. Detta innebär bland annat att felbortkopplingssystemet måste vara 
säkert, snabbt och selektivt. Alla fel skall ha en primär felbortkoppling samt en 
sekundär reservbortkoppling (Svensk Energi, 2011).  
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Skydden i elnätet dimensioneras efter följande kriterier: 
§ Enkelfelskriteriet, som innebär att om en brytare eller ett reläskydd inte fungerar 

skall andra skyddssystem kunna fullfölja felbortkopplingen av systemet 
(ELSÄK-FS 2008:1).  

§ Skyddssystemet skall kunna hantera reservomkopplingar i elnätet och den 
möjliga lastförändringen, och skall inte lösa ut till följd av detta.  

§ Skydden konfigureras så att objektet skall kunna stå emot dynamiska-och 
termiska påfrestningar. Den dynamiska hållfastheten påverkas av stötström, och 
den termiska hållfastheten påverkas av korttidström. 

§ Selektiv bortkoppling erfordras, vilket innebär att den felbehäftade delen av 
systemet skall kopplas bort.  

 
Selektivitet innebär att endast felbehäftad del av systemet skall kopplas bort. Selektiv 
bortkoppling kan ske via tidsselektivitet, beloppselektivitet, riktningsselektivitet samt 
absolut selektivitet. Tidsselektivitet innebär att bortkoppling av felbehäftad del av nätet 
sker utifrån skyddens funktionstid som ställs in för att säkerställa bortkoppling av rätt 
del av nätet. Beloppselektiviteten baseras istället på att selektivitet skall erhållas vid 
valda funktionsvärden, så som exempelvis ström.   

3.6.1 Kortslutningar och jordslutningar på lågspänningsnätet 

Det undersökta lågspänningsnätet har en spänningsnivå på 0,4 kV och är direktjordat. 
Detta innebär att smältsäkringar eller brytare med överströmsskydd kan utnyttjas för 
både kortslutningar och jordfel för att säkra tidselektiviteten som krävs för båda typer av 
fel. Det dimensionerande felet för lågspänningsnätet, och det fel som medför den lägsta 
felströmmen är jordslutningsfel längst bort på ledningen. Säkringen skall lösa ut när 
strömmen i radialen överstiger givet gränsvärde efter en viss tid och skall skydda mot 
jordfel, kortslutningar samt överströmsvärden. Säkringen beskrivs av en smältkurva 
som baseras på förhållandet mellan ström och tid som definieras utifrån säkringens 
karakteristik. Ju större strömmar som passerar säkringen, desto snabbare smälter 
säkringen. För planeringsnivåer är utlösningsvillkoren vid kortslutningsströmmar i ett 
lågspänningsnät 5 sekunder  för både yttre och inre nät.  
 
Selektiv bortkoppling erfordras, vilket innebär att endast den felbehäftade delen skall 
kopplas bort. För att säkerställa tidsselektiviteten används olika storlekar på säkringarna 
för olika delar på ledningarna, se Figur 20 för illustration över säkringarnas placering i 
lågspänningsnätet 
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Figur 20: Förenklad illustration över säkringarnas placering i lågspänningsnätet. De 

svarta rektanglarna illustrerar säkringarna.  

 
Vid en feluppkomst mellan punkt A och kabelskåpet skall säkring S1 i kabelskåpet lösa 
ut för att säkerställa selektiviteten. Vid oselektivitet kan t.ex. gruppsäkringen lösa ut, 
vilket inte är önskvärt. Det är också viktigt att säkerställa att den lägsta 
kortslutningsströmmen längs hela ledningen som säkringen skall täcka, är högre än 
strömmen som krävs för att smälta säkringen att skydda komponenter och människor.  

3.6.2 Kortslutningar på mellanspänningsnätet 

Det undersökta mellanspänningsnätet på 22kV är ett spoljordat radiellt system, dvs ett 
icke-direktjordat system. Selektiviteten i detta nät baseras på tidsselektivitet samt 
strömselektivitet, och baseras därmed på tidsfördröjningen och den högsta strömmen i 
den matande stationen. Oriktade överströmsskydd utnyttjas för att bryta överströmmar. 
För att säkerställa att alla fel detekteras krävs det noggranna inställningar på 
reläskydden. I det radialmatade mellanspänningsnätet används vanligtvis oriktade 
överströmsskydd i två steg: en momentan funktion, och en tidsfördröjd funktion. Dessa 
funktioner beskrivs nedan och illustreras i Figur 21. 
 
I>        Överströmsvärde (tidsfördröjd), även kallat lågströmsteg 
I>>      Kortslutningssteg (momentan), även kallat högströmsteg  
 
Överströmsvärdet (I>) ställs in enligt Ekvation (17) och dess lägsta värde bestäms 
utifrån begränsningar i det nätet som matas. Skyddet skall lösa ut när strömmen i nätet 
är för hög och lågströmsteget ska alltså detektera överströmmar. För selektivplaner och 
felbortkoppling är det därmed viktigt att säkerställa att lägsta felströmmen är högre än 
värdet på lågströmsteget för att garantera att skyddet löser för alla fel som uppstår. 
Summan av impedansen på ledningen och matningspunktens impedans utgör 
kortslutningsimpedansen i felstället och får alltså inte bidra till att lägsta 
kortslutningsströmmen blir lägre än överströmsvärdet. Det dimensionerande felet som 
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ger den lägsta felströmmen på mellanspänningsnätet är tvåfasig kortslutning längst bort 
på mellanspänningsledningen. Det är också viktigt att säkerställa att överströmsvärdet 
ställs in på ett högre värde än den maximala belastningsströmmen som uppstår på 
ledningen. Detta för att motverka felaktiga skyddsutslag. Detta kan bli ett problem i de 
fall då lägsta felströmmen är så pass låg att det är svårt att skilja felström från normal 
belastningsström. I detta fall måste skyddsinställningen för lågströmsteget regleras ned 
och riskerar att lösa ut vid normala laster även då fel inte inträffat. Faktorn 1,2 och 0,8 i 
Ekvation (17) nyttjas som säkerhet för att garantera den momentana bortkopplingen 
med hänsyn till fel i indata etc.  
 
  [A] 

 

(17) 

Ibel = den maximala lastströmmen på ledningen, även vid reservmatning.  

Ik2min = den minsta felströmmen som kan uppstå vid tvåfasig kortslutning längst bort på 

nätet. 

η =strömreläernas återgångsförhållande  
 
Högströmsteget (I>>) ska ställas in så att strömselektivitet och tidsselektivitet mot det 
underliggande lågspänningsnätet erhålls. Skydden skall koppla bort så liten del av nätet 
som möjligt. Kortslutningsskyddet ställs in med hänsyn till minsta tvåfasiga-
kortslutningsström  på mellanspänningsnätet och maximal trefasig-kortslutning på 
lågspänningsnätet enligt Ekvation (18). Detta för att säkerställa att skydden löser 
selektivt.   
 
  [A] 

 
(18) 

Ik3 ned = den maximala trefasiga kortslutningsströmen på nedsidan av underliggande 

transformator.  

Ik2 min = Den minsta felströmmen som kan uppstå vid tvåfasig kortslutning som sker 

längst bort på ledningen.  
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Figur 21: Illustration över skyddsinställningarnas värden och strömstegens 

utsträckning. 

3.6.3 Jordslutningar på mellanspänningsnätet 

För detektering av jordfel mäts asymmetrin i de tre faserna. Asymmetrin är som lägst 
vid högohmiga jordfel, varpå det är viktigt att säkerställa att jordfelen detekteras vid de 
högsta övergångsresistanserna. För jordfel utnyttjas både riktade jordfelsskydd och 
NUS-skydd. De riktade jordfelsskydden skall ställas in så de är känsligare, och NUS-
skyddet skall istället kunna fungera som en reserv och skall därmed vara mindre känslig 
mot högohmiga fel. De riktade jordfelsskydden har både strömmätande skydd och 
spänningsmätande skydd och då mäts även vinkeln mellan felström och 
nollpunktspotentialen (U0). Medan NUS-skyddet mäter nollpunktsspänningen. 
 
Vid normal drift är summaströmmen i nollpunkten i ett balanserat nät noll. Det 
strömmätande skyddet mäter summaströmmen i faserna, se Ekvation (19)   
 
   [A] 

 
(19) 

De riktade jordfelskyddet ställs in utefter gränsvärden på strömmen och spänningen och 
skall lösa då båda kriterierna överskrids, dvs för en viss frigivningsström och 
frigivningsspänning. Skydden mäter förhållandet mellan strömmen och 
nollpunktspänningen via effektfaktorn. I ett impedansjordat nät flyter den aktiva 
strömmen IR0 endast genom den felbehäftade linjen vilket gör att skydden enkelt kan 
ställas in och feldetektering lätt kan säkerställas. NUS-skyddet ställs in med lägre 
känslighet för att agera reservbortkoppling till de riktade jordfelsskydden (Svensk 
Energi, 2011).  
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4. Metod 

Metoddelen beskriver inledande vilka parametrar som undersökts för att vidare 

beskriva hur referensfallet av typnätet i Norrland valts samt hur batterilagret 

modellerats. Slutligen beskrivs hur simuleringarna utförts för att säkerställa att 

skyddsutlösningskraven och elkvalitetskraven uppfylls.  

 
För att fastställa batterilagrets påverkan på elnätets skyddsfunktion och bortkoppling vid 
feluppkomst samt undersöka elkvalitetsförändringar valdes utifrån tidigare 
litteraturstudier vilka parametrar som undersöktes, se Tabell 7, Tabell 8 och Tabell 9. 

 

Tabell 7: Undersökta parametrar vid simulering. 

Skyddsfunktion  God elkvalitet 

Kortslutningsströmmar (MSP, LSP) 
Smältströmmar, 5 s (LSP) 

 
 

Spänningsnivåer (LSP) 
Förimpedans (LSP) 

Jordslutningsströmmar (MSP)   

Övergångsresistanser (MSP)   

 
Tabell 8: Undersökta parametrar på mellanspänningsnätet 

Beräkning  Syfte 

Ik3, ned 

Ik2 
 
 

Skydd 
Skydd 

Ibel  Skydd 

Ij  Skydd 

R  Skydd 

 
Tabell 9: Undersökta parametrar på lågspänningsnätet 

Beräkning  Syfte 

Ik3 
Ik2 

 
 

Skydd 
Skydd 

Ik1  Skydd 

Smältström 5s  Skydd 

Förimpedans  Elkvalitet 

Spänningsändring  Elkvalitet 

 
För att fastställa påverkan på nätet från matning med batterilagret simulerades 
batterilagret i nätet och jämfördes med ett referensfall där samma parametrar 
undersöktes. Syftet med att jämföra batterilagrets matning med referensfallet var att få 
en förståelse för hur batterilagret kan komma att påverka nätets funktion och säkerhet. 
Referensfallet simulerades baserat på det nuvarande normaldriftsläget. För funktionen 
god elkvalitet undersöktes spänningsnivåer hos kund samt förimpedans, och för 
skyddsfunktionen undersöktes kortslutningsströmmar, säkringarnas smältströmmar, 
jordslutningsströmmar och jordfelsskyddens känslighet. Simuleringarna och 
beräkningarna utfördes i Vattenfalls NIS-baserade program NetBas som hanterar 
lastflödesberäkningar under steady-state-förhållanden.  



33 
 

4.1 Val av referensfallet 

Vid val av lämplig mellanspänningsledning för reservmatning med batterilager 
undersöktes avbrottsstatistik, ledningslängd och typ av ledning. Ett typnät i Norrlands 
glesbygd består av långa friledningar med få kunder, låga laster och många avbrott 
varför vald ledning kan representera ett  typnät i Norrland.   
 
Ledningen som undersöktes är en 9 mil lång radial placerad i Jokkmokk med 251 
stycken lågspänningskunder, vilket anses vara få kunder i relation till ledningens längd, 
se  Tabell 10. Ledningen har en låg last året om, med en maxlast om 25 A på vintern  
och en minsta last om 4 A under sommaren enligt data mellan 2010-2016, se Figur 22. 
Detta motsvarar under maximal last ett effektuttag om ca 1 MW och 0,2 MVar. 
Ledningen består av 98 % friledning och hade mellan 2010 och 2016 i snitt 19,4 avbrott 
per år. SAIDI för 2016 uppgick till 12,9 timmar/år, kund, se Tabell 11. För illustration 
av SAIDI under åren 2010 till 2016, se Figur 23. 
 

Tabell 10: Kabel- och kundinformation för radial 

Kabel 
[m] 

BLL [m] 
Friledning 
[m] 

Antal 
kunder 
på LSP 

Antal 
kunder 
på MSP 

442 1061 89683 251 0 

 
Tabell 11: Kapacitet- och avbrottsspecifikation för mellanspänningsradial 

Maxlast [A] 98 % last [A] 
Snitt antal avbrott 

2010-2016 
SAIDI 2016 h/år, 

kund 

25 19 19,4 12,9 

 

 
Figur 22: Strömbelastningen på den undersökta mellanspänningsradialen från oktober 

2010 till Februari 2017. Strömdipparna som går mot noll indikerar att ett avbrott skett. 

 

0

5

10

15

20

25

S
tr

ö
m

 [
A

] 

Strömbelastning  



34 
 

 

 
Figur 23: SAIDI beskrivet i min/år, kund för felbehäftning av lågspänningsnätet 

respektive mellanspänningsnätet 

4.2 Modellering av batterilager 

Vid simulering av batterilagret som matningskälla utnyttjades det befintliga nätet, med 
en ny matningspunkt i slutet av radialen med referensspänning 22 kV. En skena och en 
transformator modellerades i form av batterilagret och dess omriktare.   
 
Transformatorn som applicerades i simuleringen mellan batterilagret och 
mellanspänningsnätet är en standard distributionstransformator med märkeffekt 1600 
kVA, spänning 22 kV i primärlindningen och 420 V i sekundärlindningen. 
Transformatorns omkopplingstal varierades inte i simuleringarna.  
 
Vid ödrift fungerar batterilagret och omriktaren som en spänningskälla som 
upprätthåller en konstant spänning på nätet. I simuleringen modellerades batterilagret 
som en oändligt stark matningskälla med en låg inre resistans vilket är sant för 
strömmar nära nominell strömnivå. Detta utfördes för att endast undersöka ledningens 
bidrag på kortslutningseffekten. Vid kortslutningar och jordfel försöker omriktaren 
upprätthålla spänningen på nätet givet att kortslutningsströmmen är inom ett visst 
intervall. Vid för höga kortslutningsströmmar kan omriktaren inte längre hålla 
spänningen konstant, utan fungerar istället som en konstant strömkälla. Detta innebär att 
omriktaren levererar en konstant ström medan spänningen sjunker mot noll. Hur snabbt 
spänningen går mot noll beror av storleken på felströmmen. 
 
Detta olinjära förlopp har inte modellerats, utan omriktaren modellerades som en 
oändligt stark matningskälla vid kortslutningseffekter som motsvarar strömmar upp till 
200 % av nominell nivå då omriktaren kan reglera spänningen mycket snabbt. Efter 200 
% antogs omriktaren slå ifrån efter 3 sekunder. Batterilagrets märkeffekt antogs vara 1 
MW och 0,2 MVar utifrån en analys av ledningen. Felströmmar som i simuleringen 
uppnådde strömvärden som motsvarar en effekt på omriktarens maximala 
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kortslutningseffekt om 2 MW (200 % av nominell effekt) modifierades och reglerades 
ned till strömmar som motsvarar 200 % av kortslutningseffekten. Detta motsvarar 
strömmar på 52,5 A på mellanspänningssidan och 2,89 kA på lågspänningssidan, se 
uträkning i Appendix A  
 
Antagandet för omriktaren baserades på den tekniska specifikationen av ABBs 
PowerStore PCS100 ESS, och antas rimligt vid jämförelse med Eatons omriktare som 
har en maximal felströmskapacitet om 1550 A vid inkopplingspunkten.  I verkligheten 
är det möjligt att omriktaren fungerar som en strömkälla tidigare än vid 200 % av 
nominell ström.  

4.3 Undersökning av god elkvalitet 

Spänningsnivåer hos kund samt förimpedans hos kund undersöktes i de båda fallen. Då 
radialen endast har kunder på lågspänningssidan undersöktes endast spänningen hos 
abonnenterna på 0,4 kV. Denna spänning beror på   ledningens längd (avståndet mellan 
transformator och uttagspunkt), ledningens förimpedans samt den inkopplade lasten. 
Spänningen sjunker vid hög last, och ökar vid låg last, därav har simuleringarna baserats 
på det maximala- samt minimala lastuttaget från radialen, dvs extremförhållanden för 
vinter- och sommarhalvåret. Vid maximal last på ledningen under vinterhalvåret 
belastas ledningen med 25 A vilket tillämpades i simuleringen, och antal abonnenter 
som understeg rekommenderat värde (-10 % av nominell spänning på 400 V) 
undersöktes. Vid linjeanalys vid låglast om 4 A undersökes antal abonnenter som 
översteg det rekommenderade värdet (+10 % av 400 V). I verkligheten upplevs ±10 % i 
spänningsändring från referensspänningen som stora spänningsförändringar och det är 
fördelaktigt med lägre spänningsförändringar. 
 
Förimpedansen för alla abonnenters knutpunkter undersöktes i de båda fallen. Det 
antogs att alla kunder har en huvudsäkring på 16-25 A vilket innebär att 
anlutningspunktens förimpedans inte bör överskrida rekommenderat värde enligt 
planeringsnivåer. Antal kunder med förimpedans större än rekommenderat värde 
jämfördes i de båda fallen.   

4.4 Säkerställande av skyddsutlösning 

För att säkerställa skyddsutlösning på mellanspänningsnätet undersöktes de 
dimensionerande parametrarna för skyddsinställningen, dvs den minimala tvåfasiga 
kortslutningseffekten längst bort på mellanspänningsradialen,  den maximala trefasiga 
kortslutningseffekten på nedsidan av underliggande transformator, den minimala 
tvåfasiga kortslutningseffekten på lågspänningsnätet samt belastningsströmmen, se 
Figur 24. Konvertering  mellan primärsida och sekundärsida utfördes via Ekvation (20). 
 
  [A] 

 

(20) 

Ip = Ström sett från primärsidan 

Is = Ström sett från sekundärsidan  

Np/Ns = Omvandlingstal för transformatorn 
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Figur 24: Illustration över kortslutningsströmmarna i nätet. 

 
Ekvation (18) tillämpades för att säkerställa selektiviteten mellan mellanspänning och 
lågspänning, medan Ekvation (17) användes för att  säkerställa korrekt utlösning av 
överströmsskydd. Detta jämfördes med den maximala strömmen omriktaren klarar av 
innan den slår ifrån på grund av överlast. 
 
Vid undersökning av skyddsutlösning på lågspänningsnätet undersöktes de enfasiga 
kortslutningsströmmarna vid inre nät hos abonnent. De enfasiga 
kortslutningsströmmarna längst ut på lågspänningsledningarna hos kunden ger de lägsta 
kortslutningsströmmarna och är därmed de dimensionerande strömmarna för 
skyddsfunktionen. Kortslutningsströmmarna jämfördes med fem sekunders 
smältströmmarna för närmaste säkring ovanför abonnent för att säkerställa att 
säkringarna löser ut för de lägsta kortslutningsströmmarna. Säkringarna varierar mellan 
säkringar i kabelskåp och gruppsäkringar. Resultatet för batterilagret jämfördes med 
referensfallet. Felaktigheter i data, så som erhållande av smältström med värdet noll har 
manuellt undersökts vidare i NetBas och reglerats upp till  märkström. I verkligheten 
klarar dessa säkringar högre strömmar än märkströmmar.  

4.5 Val av spänningsnivå för inkoppling av batterilager 

För att erhålla godkända värden på spänningen hos kund under sommar- och 
vinterhalvåret varierades märkspänningen för inkoppling av omriktaren, dvs 
omriktarens växelspänning efter konverteringen. Denna spänning varierades runt 400 V 
medan transformatorernas omsättningstal hölls fixa. För att hitta den bästa lösningen för 
flest antal kunder undersöktes spänningsnivåerna hos kund och jämfördes med 
referensfallets spänningsnivåer hos kund.  

4.6 Jordningstyp / Spänningssättning av jordtag vid jordslutning 

Vid undersökning av vilken typ av jordning som är tillräcklig för ledningen med 
batterilager som matningspunkt undersöktes jordfelsströmmarna (Ij) i referensfallet och 
jämfördes med batterimatning. Utifrån nuvarande nät med hela nuvarande matande 
station och dess ledningar, dvs referensfallet, undersöktes komponenterna (ICj,IR,IX) av 
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den spänningssättande jordfelsströmmen för att erhålla det totala bidraget. Det antogs 
att lagkraven för att spänningssättning inte får överskrida 100 V uppfylls i referensfallet. 
Den resulterande Ij antogs därmed vara den maximala strömmen som får flöda genom 
jordtaget i matning med batterilagret, för att säkerställa att spänningsnivån inte 
överskrids.  
 
Vidare utfördes en reaktorberäkning i NetBas av endast linjen med batterilagret där den 
kapacitiva jordfelsströmmen som uppkommer i ledningen undersöktes. Det uppstår 
också ett aktivt bidrag på ledningen utifrån den kapacitiva jordfelsströmmen. Detta 
aktiva bidrag antogs vara 10 % av Icj. De spänningssättande jordfelsströmmarna i de två 
fallen jämfördes för att se om jordtaget vid batterimatning klarar av en isolerad 
nollpunkt eller om nollpunktsutrustning krävs för att minska jordfelsströmmen. 
 
Den aktiva komponenten innehåller ett resistivt bidrag från nätet samt reaktorns bidrag. 
Vidare undersöktes den kapacitiva jordfelsströmmen och den reaktiva jordfelsströmmen 
för att erhålla den totala jordfelsströmmen som jordtaget är dimensionerat för i 
dagsläget. Det antogs att lagkraven för spänningsnivån är uppfylld i referensfallet och 
att det erhållda Ij i referensfallet är den dimensionerande faktorn i batterifallet.  

4.7 Inställning av jordfelsskydd 

För inställning av jordfelsskydd och hur dess känslighet förändras användes en 
excelmodell. Modellen beräknar värden på de oriktade jordfelsskydden och NUS-
skyddet för att säkerställa att övergångsresistanser om 5000 Ohm detekteras. Modellen 
tar bland annat hänsyn till värden för nollpunktsreaktor, den kapacitiva strömmen och 
nätets dämpning.  
 
Eftersom den kapacitiva strömmen påverkar jordfelsskyddets känslighet undersöktes 
känsligheten vid inställningen både under ödrift samt vid inkoppling på nätet för att få 
förståelse för hur det inställda skyddsvärdet påverkar känsligheten.  För inparametrar till 
modellen, se Appendix E  

4.8 Ekonomi 

För ekonomisk analys kontaktades ABB och Eaton som båda erbjuder paketlösningar 
med sina egna omriktare och batterier från marknaden. Prisuppgifterna baseras på deras 
egna marknadsmässiga undersökning. Inga specifika batterier efterfrågades utan 
företagen fick själva erbjuda lämplig lösning. Efterfrågan skedde för märkeffekten 1 
MW och 0,1 MVar med utgående omriktarspänning om 395 V, med ett varietar antal 
urladdningshastigheter (C-rate) om 10 min, 30 min, 1 h samt 4 h. För ABBs 
dimensionering, se Appendix F För Eatons dimensionering, se Appendix G   
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5. Resultat 

5.1 Spänningsnivå 

Spänningsnivån hos kund jämfört med referensspänningen på 400 V visas i Tabell 12 
för maxlast och låglast i referensfallet och fallet med batterimatning, samt antal kunder 
som påverkas av för höga eller för låga spänningsnivåer.   
 

Tabell 12: Resultat för undersökning av spänningskvalitet hos abonnent i 
lågspänningsnätet vid hög last och låg last med varierande spänning i matningspunkten. 

Spänningsändringen baseras på referensspänningen om 400 V.    

 
Ström 

[A] 

Största värde på 
spänningsändring 

[%] 

Minsta värde på 
spänningsändring 

[%] 

Antal 
abonnenter 
> +10 % 
nominell 

Antal 
abonnenter 

< -10 % 
nominell 

Normal 
matningspunkt 

25 +7,25 -5,75 0 0 

4 +11,50 +0,75 38 0 

Batterilager 
25 +7,00 -10,50 0 6 

4 +9,75 -0,75 0 0 

 
Vid simulering av referensfallet uppnår det högsta spänningsfallet -5,75% vid maxlast 
och den största spänningsökningen uppgår till +11,50 % vid minlast. Detta resulterar i 
att 38 abonnenter har för hög spänning under sommarhalvåret, medan alla abonnenter 
ligger inom givet spänningsintervall för vinterhalvåret. Under simulering av 
batterilagret vid olika matarspänningar visas att 6 kunder erhåller en för låg spänning 
under sommarhalvåret. Resultatet som visas i Tabell 12 för batterilagret är baserat på en 
omriktarspänning om 395 V. Se Appendix B för resultat av simulering med olika 
omriktarspänningar.  

5.2 Förimpedans 

Vid undersökning av förimpedansen för batterimatning jämfört med referensfallet ökade 
förimpedansen hos 64,1 % av abonnenterna, medan 35,5 % av abonnenterna erhöll en 
minskning av förimpedansen, se Tabell 13. Vid närmare undersökning inses dock att 
den faktiska ökningen är minimal vilket innebär att matningspunkten inte påverkar 
förimpedansen nämnvärt för undersökt nät, se Tabell 14 och illustration av 
förimpedanserna i de båda fallen i Figur 25.  
 

Tabell 13: Förändring av förimpedans hos abonnenter på lågspänningsnätet 

 Procent 

Abonnenter med ökad förimpedans 64,1 

Abonnenter med minskad förimpedans 35,5 

Abonnenter med oförändrad förimpedans 0,4 
 

Tabell 14:Största förändringarna av förimpedans 

 Absolut värde [Ohm] 
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Största ökningen av förimpedans 0,013 

Största minskningen av förimpedans 0,015 
 

 
Figur 25: Illustration av förimpedanserna hos kund i de båda fallen sorterade i 

stigande ordning för referensfallet. 

 
I referensfallet erhöll 71 abonnenter en förimpedans högre än rekommenderat värde, 
och i fallet med batterimatning var antal abonnenter med högre förimpedans oförändrad. 
Batterimatningen påverkar i detta fall därmed inte antal kunder som får en för hög 
förimpedans enligt planeringnivåer. Av detta resultat kan slutsatsen dras att  
impedansen på det undersökta mellanspänningsnätet är försumbar i jämförelse med 
förimpedansen på lågspänningsnätet och dess transformatorer, vilket innebär att 
matning från olika ändar av mellanspänningsledningen i detta fall inte påverkar. Detta 
resultat är dock föränderligt med bättre och kortare lågspänningsledningar varpå 
matningsriktning kan få betydelse. 

5.3 Skyddsutlösning för kortslutning på mellanspänningsnätet 

Resultat av simulering för de minimala kortslutningsströmmarna på 
mellanspänningsnätet visas i Tabell 15, och illustreras i Figur 26. Notera att omriktaren 
enligt tidigare antaganden slår av vid kortslutningsströmmar på 200 % av nominell 
effekt, dvs vid 52,5 A medan strömmarna i Tabell 15 är högre. Detta för att få förståelse 
gällande hur kortslutningsströmmarna förändras med hänsyn till att matningspunkten 
flyttas till motsatt ände av ledningen och när nätstyrkan från överliggande nät 
försvinner.    
 

 

0

0,5

1

1,5

2

2,5

F
ö

ri
m

p
ed

a
n

s 
[Ω

] 

Abonnenter 

Förimpedans för abonnenter i de båda 

fallen 

Batterilager

Referensfall



40 
 

Tabell 15: Minsta tvåfasiga kortslutningsströmmar för inställning av lågströmsteg och 
högströmsteg på MSP utan nedreglering av omriktare.  

 

Ik2min,p 
vid 

matnin
gskälla 

[A] 

Ik3max,p 
vid 

matnin
gskälla 

[A] 

Ibel,p 
[A] 

Ik2min,p 

längst 
bort på 
radial 

på 
MSP 
[A] 

Ik3ned,p 

Max 

[A] 

Ik2min,s 
absolut 

min 
[A] 

Ik2min,p 
absolut 
minst 
[A] 

Normal 
matningspunkt 

2064 2383 25 220 289 151 2,75 

Batterilager 
som 

matningspunkt 
538 621 26 165 131 150 2,73 

 
Kortslutningsströmmarna på mellanspänningsnätet har minskat med batterilager som 
matningskälla, medan den minsta tvåpoliga kortslutningsströmmen på 
lågspänningsnätet i princip är oförändrad. Att batterilagret har en lägre tvåfasig 
kortslutningsström jämfört med referensfallet beror bland annat på att transformatorn 
vid batterilagret minskar effekten, samt att det i detta fallet inte finns något överliggande 
nät som bidrar med kortslutningseffekt vilket innebär att nätstyrkan minskar.   

 
Figur 26: Illustration av kortslutningsströmmarna i elnätet vid matning från 

batterilager 

5.3.1 Överströmsvärde 

Den minsta kortslutningen på mellanspänningsnätet uppgår till 165 A enligt Tabell 15 
och övriga kortslutningar kommer erhålla ett högre strömvärde. I och med att 
omriktaren slår ifrån redan vid 52,5 A kommer alla kortslutningar på 
mellanspänningsnätet brytas, och överströmsfunktionen kan istället utnyttjas som en 
reservbortkoppling. Det uppstår inte heller någon risk att skyddet felaktigt löser ut vid 
höga belastningsströmmar. För beräkning av överströmsvärdet för skyddsinställning, se 
Appendix C  
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Huruvida överströmsskyddet och omriktaren kan agera reservbortkoppling för 
lågspänningsnätet undersöks med den lägsta kortslutningsströmmen på 
lågspänningsnätet. I referensfallet motsvarar den lägsta felströmmen på 
lågspänningsnätet 2,2 A på mellanspänningsnätet, och för batterimatning motsvarar den 
minsta felströmmen på lågspänningsnätet 2,18 A på mellanspänningssidan. Denna 
strömökning kommer endast upplevas som en lastförändring på mellanspänningssidan 
och inte som en felström. Överströmsskyddet samt omriktarens brytarfunktion kan 
därav inte agera som ett reservskydd för alla fel på lågspänningsnätet. På grund av detta 
är det viktigt att säkringarna på lågspänningsnätet garanterat löser ut vid höga 
felströmmar. 

5.3.2 Momentansteg 

Momentansteget ställs in för att säkra selektiviteten mellan mellanspänningsnätet och 
lågspänningsnätet. Utifrån kortslutningsströmmarna i Tabell 15 erhålls 
selektivitetsförhållandet med de förändrade kortslutningsströmmarna, se Tabell 16. 
Tabell 16  illustrerar att selektiviteten skulle öka om omriktaren kunde leverera de höga 
kortslutningsströmmarna. Dock slår omriktaren ifrån vid 52,5 A vilket motsvarar alla fel 
på mellanspänningsnätet och en stor andel av felen på lågspänningsnätet, se Figur 27. 
Tabell 16 visar endast hur kortslutningsströmmarna kan förändras med matning från 
motsatt riktning i ett typnät i Norrland. För beräkning, se Appendix C  

 
Tabell 16: Selektivitetsförhållande vid förändrad matningsriktning. Omriktarens 

maximala kapacitet bortses ifrån. 

 Referensfall Batterimatning 

Selektivitet 0,8 1,3 

 
Dock slår omriktaren ifrån vid 52,5 A sett från primärsidan, se Figur 27. Detta innebär 
att omriktaren slår ifrån för alla fel på mellanspänningsnätet samt för de största felen på 
lågspänningsnätet. För de lägsta strömmarna på lågspänningsnätet kan å andra sidan 
felströmmarna inte detekteras som överströmmar då de är så låga att de upplevs som en 
normal belastningsström, se Tabell 17.   
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Figur 27: Jämförelse av de minsta kortslutningsströmmarna på mellanspänningsnätet 

och de trepoliga felströmmarna vid fel på lågspänningsnätet 

 
Tabell 17: Redovisning av strömvärden på primärsidan 

 Ip [A] 

Omriktaren slår ifrån 52,5 

Ik3 max lågspänning 131 

Ik2 min lågspänning 2,7 

Ik2 min mellanspänning 165 

 
Att selektiviteten skulle öka vid matning från batterilager då omriktarens begränsningar 
bortses ifrån beror på att den maximala trefasiga kortslutningsströmmen på 
lågspänningssidan minskade betydlig mer än vad den minimala tvåfasiga 
kortslutningsströmmen minskade i förhållande till referensfallet, se Tabell 15. Detta 
betyder dock att kortslutningsströmmarna minskar vilket generellt sett skulle kunna 
medföra problem vid säkringsutlösning på lågspänningsnätet.  

5.4 Säkringsutlösning lågspänningsnätet 

Den minsta tvåfasiga kortslutningsströmmen i lågspänningsnätet är 150 A för 
batterimatning och 151 A för referensfallet, enligt Tabell 15. De minsta 
kortslutningsströmmarna har alltså inte förändrats vilket beror på ledningarnas 
förimpedans. Trots att matning sker från andra hållet på mellanspänningsledningen samt 
att  batterilagret också innefattar en transformator som bidrar till en ökad impedans 
förändras inte impedansen avsevärt. Detta betyder att  impedansen från 
mellanspänningsnätet är försummande liten i jämförelse med förimpedansen på 
lågspänningsledningarna. Tabell 18 visar resultatet från analysen av antal abonnenter 
vars närmsta säkring inte löser ut inom fem sekunder. Detta innebär att 
kortslutningsströmmen är lägre än den ström som krävs för att smälta säkringen.  
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Tabell 18: Analys av antal kunder vars säkring inte löser för olika 

kortslutningsströmmar 

 Antal kunder med säkring som inte smälter 

Feltyp Referensfall Batterimatning 

Enfasig jordslutning 19 19 

Tvåfasig kortslutning 6 6 

Trefasig kortslutning 3 3 

 
Den enfasiga jordslutningsströmmen på lågspänningsnätet är den absolut lägsta 
kortslutningsströmmen och är därmed dimensionerande.  
 
 

 
Figur 28: Jämförelse av smältströmmar och enpoliga jordslutningsströmmar. 

 
Grafen illustrerar förhållandet mellan de lägsta felströmmarna och smältströmmen på 
fem sekunder hos kunderna. I de fallen där smältströmmen överskrider den enpoliga 
jordslutningsströmmen löser inte säkringen ut.   
 
Resultatet påvisar att redan i referensfallet är det ett flertal kunder med säkringar som 
inte smälter efter fem sekunder vid kortslutningar. Resultatet är oförändrat i fallet med 
batteri som matningspunkt vilket betyder att batterimatningen inte förändrar 
förutsättningarna för utlösning på lågspänningsnätet i undersökt nät. Det totala antal 
kunder som påverkas är 19, då abonnenterna med säkring som inte klarar den trefasiga- 
och tvåfasiga kortslutningsströmmen inte heller klarar den enfasiga. Vad som är 
gemensamt för alla dessa knutpunkter är att de är placerade långt ifrån närmaste 
nätstation med avstånd om ca 200-900 meter från nätstation.   

0

500

1000

1500

2000

2500

3000

3500

S
tr

ö
m

 [
A

] 

Abonnenter  

Jämförelse av smältström och 

jordslutningsström 

Enpolig jordslutningsström

Maximal omriktarström

Smältström 5 s



44 
 

5.5 Jordfel  

Enligt metoden undersöks den spänningssättande jordfelsströmmen vid referensfallet 
samt vid matning från batterilagret. Den spänningssättande jordfelsströmmen och dess 
komponenter visas i Tabell 19. För beräkning av jordfelsströmmarna, se Appendix D  
 

Tabell 19: Den spänningssättande jordfelsströmmen och dess komponenter 

 IRj IXj ICj |Ij| 

Referensfall 6,887 108 106,87 6,98 

Batterilager 0,573 - 5,73 5,76 

 
Resultatet påvisar att matning i referensfallet med reaktans- och resistansjordad 
systemnollpunkt resulterar i en jordfelsström om ca 7 A efter kompensering. Det antas 
att jordtaget är dimensionerat för dessa strömmar och alltså klarar av denna ström utan 
att spänningen överskrider lagkravet för spänningssättning om 100 V. Vid beräkning av 
matning från batterilagret undersöks först storleken på jordfelsströmmarna utan 
användande av reaktans- och resistansjordning. Detta medför att den spänningssättande 
jordfelsströmmen uppgår till 5,8 A, vilket är en lägre ström än i referensfallet. Detta i 
sin tur betyder att batterimatningen i detta fall inte kräver nollpunktsutrustning, utan 
jordtaget klarar den spänningssättande jordfelsströmmen utan kompensering av den 
kapacitiva jordfelsströmmen. Varför det inte krävs reaktans- och resistansjordad 
nollpunkt i fallet med batterilagret beror på att den kapacitiva jordfelsströmmen inte 
behöver kompenseras då den är så pass liten. I referensfallet erhölls en kapacitiv 
jordfelsström ICj om 106,87 vilket beror på kapacitans från överliggande nät och dess 
system.   

5.6 Inställning av jordfelsskydd 

Resultatet av känsligheten på NUS-skyddet visas i Tabell 20. Eftersom att resistans- och 
reaktansjordning inte krävs utifrån resultatet i kapitel 5.5 krävs inte heller oriktade 
jordfelsskydd som mäter både ström och spänning eftersom det strömmätande skyddet 
kräver en nollpunktsresistans.  
 

Tabell 20: Skyddsfunktionens känslighet vid jordfel under ödrift respektive vid 
påkoppling till övre nät 

 Känslighet [Ω] 

Inställning [V] Ödrift Överliggande nät 

42 5076 2830 

28 8026 5114 

 
Detta resultat visar hur känsligheten för jordfelsskyddet förändras vid olika inställningar 
av skyddsutlösningen, vilket är en viktig faktor då lösningen skall implementeras. Om 
skyddet ställs in vid ödriftsapplikation enligt känsligheten för lagkraven (5000 Ohm) 
kommer känsligheten då batterilagret är ihopkopplat med resterande nätet vara låg. Om 
istället skyddet ställs in utifrån när batteriet är påkopplat på hela nätet, dvs vid 
uppladdning, kommer istället känsligheten då batteriet körs i ödrift öka, vilket innebär 
att skydden kan komma att lösa i onödan.  
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5.7 Ekonomi 

Kostnaden för batterilager med olika urladdningshastighet visas i Tabell 21, där priser 
för ABBs energilösning Power Store och Eatons energilösning Power Xpert jämförs. 
Alla lösningar är utförda för att leverera en effekt om 1 MW, 0,2 MVar. I lösningarna 
ingår inte transformatorn till mellanspänningsnivå, vilket bidrar med en ytterligare 
kostnad.   
 

Tabell 21: Ekonomisk jämförelse mellan olika urladdningshastigheter och företag för 
omriktare om 1MW 

 Energi C-rate 
ABB prisförslag 

[EUR] 
Eaton prisförslag 

[EUR] 

Lösning 1 350 kWh 3C/5 min 650 000 - 

Lösning 2 500 kWh 2C/30 min 700 000 - 

Lösning 3 1 MWh 1C/1h 800 000 610 000 

Lösning 4 4 MWh 0,25 C/4 h 1500 000 - 

Lösning 5 8 MWh 0,125 C/8 h 2700 000 - 

 
ABBS lösning är generellt uträknad för standard litium-jonbatterier tillgängliga på 
marknaden (Samsung, LG Chem etc) och ger en grov uppskattning på kostnad. 
Installation och containern ingår. 
   
I Eatons lösning ingår installation i byggnad. Tillkommande kostnad är containern. 
Eatons lösning och prisförslag är beräknat på enklare omriktarstyrning med GEN3 
litium-jonbatterier från Nissan där 160 stycken batterimoduler krävs 
Eatons batterier är beräknade till 10 års livslängd beräknat på 1 full ur- och 
uppladdningscykel per dygn enligt data från Appendix G  
 

5.8 Sammanfattning 

  Referensfall 
Batterilager 
luftledning 

Spänningskvalitet 
LSP 

Antal kunder ±10 % av 
Unominell 

38 6 

Antal kunder  med hög 
förimpedans 

71 71 

Skydd MSP 

Selektivitet MSP/LSP 0,76 - 

Överströmssteg ok ok 

Systemjordning vid 0,4-trafo Reaktansjordat Isolerat 

 Extra skydd som krävs - NUS 

Skyddsutlösning 
LSP 

Antal kunder med 
överdimensionerad säkring 

19 19 
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6. Diskussion 

6.1 Batterilagerapplikationer 

I Sverige utforskas till stor del applikation av batterilager i mikronät på 
lågspänningsnivån med mål att lagra förnybar energi och kunna driva systemet under 
ödrift. Både Vattenfall och E.ON utför pilotprojekt i olika delar i Sverige med fokus på 
framförallt mikronät på lågspänningsnivå (Nohrstedt, 2016) (Vattenfall, u.å. b)  
 
Powin Energy är däremot ett företag som applicerat en batterilösning på 
mellanspänningsnätet i Irvine, Kalifornien. Batterilagret har en kapacitet på 2 MW och 
kan bidra med effekt till nätet i 4 timmar. Lösningen består av 2500 litium-jonbatterier 
och målet med detta projekt är att kunna tillgodose effektbehovet vid höga laster som ett 
komplement till övriga nätet (Williams, 2017). Detta projekt påvisar att det rent tekniskt 
är fullt möjligt att installera batterilager på mellanspänningsnätet. Lösningen kan dock 
skilja sig från detta projektets gällande jordning och nollpunktsutrustning. Ett av de 
största problemen som påträffades vid detta projekt var att säkerställa att batterilagret 
inte kan gå in i oönskad ödrift (Williams, 2017). 
 
Under ett projekt i Viktoria, Australien har också ett batterilagringssystem installerats 
på mellanspänningsnätet om 22 kV där lagringssystemet består av PowerStore från 
ABB. Lösningen består av litium-jon-batterier från Samsung SDI med kapaciteten 
1MWh 1C, en omriktare om 1 MVA, dieselgenerator om 1 MVA och en trelindad 
transformator med effekten 3MVA. Systemet är placerat i slutet av 
mellanspänningsledningen vid en distributionsmatning i form av en industri (ABB, 
2015 a). Målet med produkten var i detta fall att undersöka fördelarna med kapning av 
effekttoppar samt uppskjutning av investeringar i elnätet. Lösningen skall kunna 
appliceras under både nätdrift och ödrift (ABB, 2015 a).  
 
Batterilagringslösningar är fortfarande relativt dyra, och battericellerna utgör endast en 
liten del av den totala kostnaden. Enligt Europeiska Kommissionen (2017) krävs viktiga 
investeringar i utveckling för att fortsätta minska lagringskostnaden och 
tillverkningskostnaden. För att batterilösningar ska bli mer fördelaktiga behöver 
omriktaren klara av högre strömmar under korta tider till en minskad kostnad.  
 
Enligt Brangstrup och Johnson (2016) kan det löna sig för nätägare att använda 
batterilager för att skjuta upp investeringar i elnätet. I och med att batteriernas livslängd 
är så pass lång skulle lagret kunna bidra med reservmatning på en ledning fram till det 
att nätet förstärks eller byggs om, för att sedan agera reservmatning åt en annan ledning. 

6.2 Resultatanalys och förändrad topologi 

I denna rapport har god elkvalitet endast undersökts utifrån spänningen hos kund samt 
förimpedans. Förimpedansen ger en indikation huruvida spänningskvaliteten hos 
kunden är god, men varje kund bör undersökas individuellt. Simuleringen tar inte 
hänsyn till långsamma eller snabba spänningsförändringar vilka är viktiga att 
undersöka. Resultatet att spänningsnivån hos kund förbättras är i detta fall endast en 
inställningsfråga vid omriktarspänningen, och tar inte hänsyn till förändrade 
spänningsförändringar. För att erhålla bättre spänningsnivåer hos kund kan också 
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omsättningstalen på transformatorerna regleras mellan mellanspänningen och 
lågspänningen vilket också ger en bättre spänningsnivå hos kund. Vid implementering 
av batterilagret måste spänningsnivån optimeras mellan normaldrift och reservdrift 
vilket görs manuellt via transformatorernas omsättningstal. Resultatet att 
spänningsnivån hos kund förbättras är därmed relativt intetsägande. Om batterilagret 
också skall användas för funktioner under normaldrift måste även spänningsnivån 
undersökas vid matning från två matningspunkter samtidigt.  
 
Förimpedansen förändras däremot inte vid matning från batterilagret vilket indikerar att 
elkvaliteten inte förändras jämfört med referensfallet. Att förimpedansen inte förändras 
beror på att mellanspänningsnätets bidrag till impedansen är så pass liten jämfört med 
ledningarnas och transformatorernas bidrag på lågspänningssidan. Detta beror på att 
ledningarna på lågspänningen är långa och klena, och kunderna är placerade långt ifrån 
nätstationerna. Detta resulterar också i att kortslutningseffekten hos dessa kunder blir 
låg.  
 
Selektiviteten försämras med batterilagret vilket innebär att det är svårare att detektera 
var felet uppkommer. Dock används batterilagret som reservdriftsfunktion vilket 
innebär att ett fel på mellanspänningsnätet redan inträffat. Att det dessutom skulle 
uppstå ett fel till på samma mellanspänningsledning innan felet avhjälpts är inte 
speciellt sannolikt. Trots detta finns en betingad sannolikhet att ytterligare ett fel 
uppstår.     
 
Detta exjobb har tagit hänsyn till batterimatning i ett typnät i Norrland. Vid matning av 
nät med andra topologier förändras dock förutsättningarna och resultatet. Vid 
exempelvis kortare stadsnät med stor andel kabel skulle de kapacitiva 
jordfelsströmmarna öka, varvid nollpunktsutrustning skulle krävas för att minska dessa 
vilket ökar kostnaden för batterilösningen. Till skillnad från norrlandsnätens 
oförändrade förimpedans skulle också förhållandet mellan bidraget från impedansen 
förändras. Med korta kabelnät på lågspänningssidan skulle mellanspänningsnätets 
bidrag till förimpedansen öka, varpå matningsriktningen skulle kunna komma att spela 
stor roll. Dock har stadsnät i regel högre nätstyrka och kortare kablar varpå 
förimpedansen från utgångsläget vore lägre jämfört med Norrlandsfallet. Med en 
förändrad förimpedans påverkas också spänningskvaliteten. Kortslutningsströmmarna 
skulle också öka med en minskad förimpedans, varpå omriktaren skulle slå ifrån för fler 
antal fel på lågspänningen och selektiviteten skulle därmed minska.   
 
Alternativen för reservmatning med batterilager skulle kunna vara att utnyttja den 
närmaste ledningen för reservdrift som slingmatning. I detta område ligger närmaste 
ledning 2,5 mil bort och har en sträckning på 13 mil. Detta skulle innebära  en ny 
ledningssträckning på 25 km helt utan kunder, och dessutom med risk för 
ledningssträckning på orörd mark, vilket innebär att material flygs in med helikopter. 
Spänningsfallet på den sammanlagda ledningssträckan om 15,5 mil skulle bli enormt, 
speciellt med tanke på att en ledning på 9 mil oftast har högt spänningsfall. 
Kortslutningsströmmarna skulle också bli mycket låga då de bland annat minskar med 
en ökad impedans på ledningen. Slingmatning är därmed ett tekniskt sämre alternativ än 
batterilösningen. Liknande lösningar så som exempelvis dieselgeneratorer kräver också 
att bränsle körs ut vilket medför administrativa kostnader samt transportkostnader.   
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För att omriktaren skall klara av att upprätthålla spänningen vid alla felströmmar i det 
ödriftade nätet krävs i dagsläget en överdimensionering av omriktaren för att öka 
selektiviteten. Att överdimensonera omriktaren att klara av de höga felströmmarna blir 
en mycket dyr lösning. Med en högre kapacitet på omriktaren skulle däremot 
selektiviteten i det norrländska typnätet öka. För att öka batterilagrets 
konkurrenskraftighet krävs därmed omriktare med högre kapacitet till rimliga kostnader. 
De alternativa lösningarna måste vara mindre fördelaktiga ur ekonomisk- och/eller 
teknisk synvinkel. I stadsnätet är därmed batterimatning inte slagkraftigt i dagsläget, 
medan på glesbygden möjliggör batterilagring en lösning för stationär reservdrift.   
 

6.3 Simulering 

I simuleringen appliceras teorin att spänning hos abonnent ska hålla sig inom ±10 % av 
nominell spänning. Dessa är de riktlinjer som följs, men vid planering och 
dimensionering av nät anses dessa vara höga. I verkligheten behövs djupare studier av 
elkvaliteten hos kund som upplever höga spänningsförändringar för att klargöra att 
elkvaliteten håller sig inom givna ramar. Enligt (EIFS:2013) skall spänningens 
effektivvärde under en veckas period mätt i tiominutersvärden hålla sig inom gränserna 
±10 % av referensspänningen. Simuleringsprogramet NetBas utnyttjar däremot steady-
state-värden.  
 
Batterilagret är dimensionerat efter maximalt effektuttag på ledningen under 
normaldrift. Detta innebär att inget utrymme ges för en möjlig ökning av last. Detta bör 
undersökas innan verklig implementering, men då ledningen är placerad i Norrlands 
glesbygd är en lastökning inte att förvänta. Att batterilagret är dimensionerat efter exakt 
effektuttag vid maxlast möjliggör inte heller utrymme under vintertid för tillämpning av 
andra fördelar som batterilagret kan bidra med, så som lastutjämning och kapning av 
effekttoppar.  
 
Eftersom detta exjobb har fokuserat på reservdrift är dimensioneringen av batterilagret 
utförd efter detta ändamål. Eftersom batterilagret kan bidra med ytterligare funktioner 
till elnätet så som kapning av effekttoppar, lastutjämning etc. skulle dessa funktioner 
även kunna tillämpas. Detta skulle dock innebära att batterilagret överdimensioneras för 
att kunna utnyttjas till övriga funktioner under normaldrift för att sedan bruka resterande 
kapacitet vid reservdrift. Dock är batterilagret i detta examensarbete dimensionerat efter 
att kunna tillgodose hela mellanspänningsnätets högsta last. 
 
Matningskällan är approximerad som en oändlig matningskälla utan inre resistans. I 
verkligheten har batterilagret en inre resistans som påverkar spänningsfallet i batteriet 
när lasten drar höga strömmar.  
 
I detta exjobb har kortslutningsströmmar undersökts, och stötströmmar har uteslutits. 
Det är viktigt att säkerställa att omriktaren klarar de stötströmmar som uppkommer, 
samt att undersöka hur omriktaren reagerar vid ett fel med hög stötström. Omriktaren 
har antagits klara 200 % i 3 sekunder för att sedan slå av. Det är dock viktigt att 
säkerställa omriktarens beteende vid mycket högre strömmar under kortare beteenden så 
att risken inte finns att omriktaren skadas. Klarar däremot omriktaren av högre 
strömmar under kortare tidsintervall utan att slå ifrån blir också resultaten bättre och 
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mer fördelaktiga för batterilagret. Antagandet har baserats på kontakt med säljare, men 
verifiering av detta har inte uppnåtts.  
 
Frånskiljarna, som krävs för att säkerställa att ett fel vid normaldrift kan sektioneras 
bort så att kunderna på andra sidan felet istället kan matas från batterilagret, innebär 
ingen extra kostnad då de är installerade i nätet i dag. Frånskiljarna är dock i många fall 
manuellt styrda i Norrland varpå batterimatning inte kan ske förrän felet är detekterat 
och manuellt bortsektionerat. Kunderna kommer därmed vara strömlösa fram till detta 
utförts. 

6.4 Förslag på vidare studier 

Innan implementering av batterilager i mellanspänningsnätet krävs vidare studier 
gällande både kundens elkvalitet och skyddsfunktionen hos batterilagret. 
Elkvalitetsparametrar bör undersökas djupare, framförallt med fokus på 
spänningsändringar. Detta bör undersökas för varje enskild kund i nätet för att få en 
djupare förståelse för hur och om kunden påverkas av en förändrad elkvalitet. Gällande 
skyddsfunktion måste skyddsutlösning garanteras vid fel, och även fel på överliggande 
nät bör undersökas. Det är möjligt att det vid ett fel på överliggande nät under 
framförallt sommarhalvåret finns en risk att batterilagret skulle orka upprätthålla 
spänningen på det överliggande nätet och därmed mata felet. För att garantera 
säkerheten måste detta förhindras med skyddsapplikationer.  
 
Simuleringar i olika typer av nät med annorlunda topologi bör undersökas. Det är 
viktigt att undersöka batterilagrets funktion och elkvalitetsparametrar och 
skyddsbortkoppling vid t.ex. nät med större andel kabel. Detta påverkar både 
kortslutningsströmmarna och jordfelsströmmarna vilket förändrar förutsättningarna för 
batterilagret.  
 
Vidare bör batteriets dimensionering undersökas djupare, både vad gäller maximalt 
effektuttag samt optimal tid för urladdning. I exjobbet har priset på batterilagret om 1 
MW undersökts. Andra dimensioneringar kan vara mer fördelaktiga beroende på den 
genomsnittliga tiden för detektering av felen. Detta är en fråga som hanterar både 
ekonomi och kundnöjdhet, varför en avvägning krävs. Övriga fördelar med batterilagret 
bör också undersökas så som kapning av effekttoppar, lastutjämning etc. Detta kan 
också komma att påverka dimensioneringen av lagret. Om batterilagret även utnyttjas 
som komplement till matande nät och inte bara som reservdrift kan det också bidra med 
andra fördelar så som lägre spänningsfall på ledningen och hos kund, vilket bör 
undersökas.  
 
Vilken typ av battericeller som bör appliceras är också en viktig fråga att undersöka 
djupare. I detta exjobb har ingen specifik battericell antagits i simuleringen, men 
prisförslagen för batterilagret är baserade på litium-jonbatterier. Huruvida detta är den 
optimala lösningen måste studeras vidare. Vilken lösning som är mest gynnsam beror 
bland annat på batteriets karakteristik så som urladdningstid, önskade cykler per år samt 
vilka funktioner batterilagret skall bidra med. Hur ofta batteriet laddas upp och ur 
påverkar också dess livstid vilket är viktigt att ha i åtanke. Hur batterilagret kan leverera 
önskad effekt när det börjar bli urladdat är också en viktig aspekt att undersöka ur 
skyddsfunktion, framförallt med tanke på femsekunders smältströmmarna på 
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lågspänningsnätet då det är viktigt att batterilagret kan leverera högre strömmar än vad 
säkringen kräver för att  smälta.  
 
Vidare har detta exjobb inte tagit hänsyn till lagkrav och regleringar vad gäller 
batterilager utifrån att nätägaren skall äga batterilagret. Juridiken kring detta måste 
undersökas då detta kan vara avgörande för huruvida batterilager som reservmatning är 
möjligt i Sverige.   

7. Slutsatser 

Reservmatning från ett batterilager inkopplat på ett typiskt norrländskt 
mellanspänningsnät är en tekniskt möjlig lösning utifrån de undersökta parametrarna i 
denna rapport. Spänningsnivån hos kund behöver inte försämras med matning från 
motsatt riktning med ett batterilager, utan är snarare en inställningsfråga.  
 
Förimpedansen hos kund påverkas inte när matningen byter riktning då det största 
bidraget till förimpedansen uppstår på lågspänningsledningarna med dess 
transformatorer. Nätstyrkan minskar med matning från motsatt riktning med en annan 
matningskälla utan bidrag från överliggande nät vilket resulterar i lägre 
kortslutningsströmmar. I detta typnät påverkas inte säkringsutlösningen på 
lågspänningsnätet på grund av de minskade kortslutningsströmmarna. Det är dock 
viktigt att garantera att säkringsutlösningen på lågspänningsnätet fungerar då många 
kortslutningar i norrlänska lågspänningsnät resulterar i så pass låga 
kortslutningsströmmar att överströmsskyddet på mellanspänningsnätet inte kan agera 
som reservbortkoppling.  
 
Kortslutningsströmmarna begränsas av omriktarens kapacitet och omriktaren slår ifrån 
för alla fel på mellanspänningsnätet samt för fel med höga kortslutningsströmmar på 
lågspänningsnätet. Selektiviteten förbättras inte eftersom omriktaren slår ifrån, men 
däremot blir systemet mycket säkert.  
 
I detta nät är isolerad systemnollpunkt tillräcklig ur säkerhetssynpunkt. Eftersom 
batterilagret endast fungerar som reservdrift till en ledning krävs inte riktade 
jordfelsskydd utan NUS-skydd är tillräckligt. Vid inställning av känslighet av NUS-
skyddet måste önskad funktion beaktas. Om känsligheten ställs in efter 
jordfelsströmmar vid ödrift med isolerad systemnollpunkt kommer känsligheten för 
bortkoppling minska då batterilagret är kopplat till nätet vid uppladdning.   
 
Resultaten är baserade på undersökning av en ledning i Norrland och kan förändras i nät 
med annorlunda topologi.   
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Appendix A – Maximal omriktarström 

Omriktaren och batterilagret dimensioneras till 1 MW.  Märkströmmen för detta på 
mellanspänningssidan beräknas nedan: 
 

 

 
Nominell spänningsnivå på 22 kV har utnyttjats. I verkligheten är börvärdet på 
ledningen 21.15 kV vilket resulterar i en någon högre ström.  
 
Omriktaren slår av efter kortslutningsströmmar som motsvarar 200 % i effekt. Vilka 
strömmar detta motsvarar beräknas nedan: 
 

 
 
Denna ström konverteras till lågspänningsström:  
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Appendix B – Spänningskvalitet  

Tabell 22: Resultat för undersökning av spänningskvalitet hos abonnent i 
lågspänningsnätet vid höglast och låglast med varierande spänning i matningspunkten. 

Spänningsändringen utgår från referensspänningen om 400 V.   

 
AC-

matarspänning 
[kV] 

Ström 
[A] 

Största värde på 
spänningsändring 

[%] 

Minsta värde på 
spänningsändring 

[%] 

Antal 
abonnenter 
> +10 % 
nominell 

Antal 
abonnenter 

< -10 % 
nominell 

Normal 
matningspunkt 

21.14 
25 +7.25 -5.75 0 0 

4 +11.50 +0.75 38 0 

Batterilager 

0.390 
25 +5.50 -12.00 0 17 

4 +8.25 -2.00 0  0 

0.420 
25 +14.25 -3.50 21 0 

4 +17.00 +5.0 156 0 

0.410 
25 +11.25 -6.25 8 0 

4 +14.00 +3.00 39 0 

0.400 
25 +8.50 -9.00 0 0 

4 +11.25 +0.50 38 0 

0.395 
25 +7.00 -10.50 0 6 

4 +9.75 -0.75 0 0 

0.405 
25 +9.75 -7.75 0 0 

4 +12.50 +1.75 38 0 

 
Vid simulering av referensfallet uppnår det högsta spänningsfallet -5.75% vid maxlast 
och den största spänningsökningen uppgår till +11,50 % vid minlast. Detta resulterar i 
att 38 abonnenter har för hög spänning under sommarhalvåret, medan alla abonnenter 
ligger inom givet spänningsintervall för vinterhalvåret. Det kan antas att 
dimensioneringen av elnätet har baserats på att erhålla en bra spänningskvalitet under 
vinterhalvåret.  
 
Under simulering av batterilagret vid olika matarspänningar erhålles lika många 
abonnenter med för hög spänning som referensfallet vid 400 V och 405 V. Vid matning 
av batterilager vid 395 V har däremot endast 6 kunder en förlåg spänning under 
sommarhalvåret.  
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Appendix C – Skyddsutlösning för kortslutning på 
mellanspänningsnätet 

Tabell 23: Minsta tvåfasiga kortslutningsströmmar för inställning av lågströmsteg och 
högströmsteg på MSP.  

 

Ik2min,p 
vid 

matnin
gskälla 

[A] 

Ik3max,p 
vid 

matnin
gskälla 

[A]  

Ibel,p 
[A]  

Ik2min,p 

längst 
bort på 
radial 

på 
MSP 
[A]  

Ik3ned,p  

Max 

[A] 

Ik2min,s 
absolut 

min 
[A] 

Ik2min,p 
absolut 
minst 
[A] 

Normal 
matningspunkt 

2064 2383 25 220 289 151 2.75 

Batterilager 
som 

matningspunkt 
538 621 26 165 131 150 2.73 

Överströmsvärde 

För beräkning av överströmsvärdet utnyttjas:  

 

 
Där η antas vara 0,98  
 
För matning vid referensfallet och fel på mellanspänningsnätet därmed erhålls den 
korrekta olikheten:  
 

 

 
 

 
För matning från batterilagret vid fel på mellanspänningsnätet erhålls den korrekta 
olikheten:  

 

 
 

 
För undersökning huruvida överströmsskyddet kan agera reservskydd för 
lågspänningsnätet utnyttjas samma ekvation men andra värden från simuleringen.  
 
Referensfallet ger en felaktig olikhet nedan  
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Matning från batterilagret resulterar också i en felaktighet nedan  
 

 

 
 

 

Momentansteg 

 
Momentansteget ställs in enligt: 
 

 
 
För referensfallet ställs momentansteget in enligt: 
 

1,2•289 ≤     I>>    ≤  220 
 

346,8 ≤     I>>    ≤  220 
 
Selektiviteteten vid referensfall är: 
 

 

För matning av batterilager ställs momentansteget in enligt: 
 

1,2•131 ≤     I>>    ≤  165 
 

157.2 ≤     I>>    ≤  165 
 
Selektiviteteten vid batterimatning är: 
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Appendix D - Jordfelsströmmar 

Referensfall:  
IR0= 3 A 
IRj = IR kabel + IR0 = 6.887 A 

è IR kabel = 3.887 A 
IR kabel = 3.887 
 
ICj = 106,87  (från reaktorberäkning)  
IXj=108 A 
 
För kännedom angående hur stor dämpningen är av totala ICj:  
IR kabel/ICj = 3,887 / 106,87 •100 = 3,6 %  
 
Den totala spänningssättande jordfelsströmmen i referensfallet blir:  

 A 

 
Om det antas att jordtaget är dimensionerat för dessa värden är det denna ström som 
jordtaget måste klara av inom lagkraven för spänningsnivåer. Efter en reaktorberäkning 
med matning från batterilagret där endast L6 inkluderas erhålls:  
 
ICj = 5.73 A 
IR var i referensfallet 3,6 % av ICj. För att räkna i överkant antas IR vara 10 % av ICj:  
IR = 10 % av ICj = 0.1•5.73 = 0.573 A 
En beräkning utan nollpunktsutrustning utförs för att se huruvida jordtaget klarar detta 
utan kompensering:  
 

Ij =  A 
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Appendix E – Inställning av jordfelsskydd 

Inparametrar till beräkningsmodell  
 
Vid ödriftsapplikation:  
Icj = 5,73 A  
R0 = 0 Ω 
Un = 22 kV 
I dämpning= 3,60 % av ICj 
Iinställd kompensering = 0 A, dvs ingen snedavstämning 
 
Vid påkoppling till övre nät:  
Icj = 106,87 A 
R0 = 3 Ω 
Un = 22 kV 
I dämpning= 3,60 % av ICj 
Iinställd kompensering = 8 A vilket resulterar i en omräknad kompenseringsström om 109 A, 
dvs en snedavstämning på 2,13 A 
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Appendix F – Dimensionering från ABB 

ABBs dimensionering av batterilagret till underlag för kostnadsförslag 
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Appendix G – Dimensionering från EATON 

EATONS dimensionering av batterilagret till underlag för kostnadsförslag 
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Enklare inverterstyrning 
1 MWh nya GEN3 lithium batterier 
160 st batterimoduler 
16 st 19” batterirack 
1 MW inverter 
Nya GEN3 batterier = 610 k€ inkl installation i byggnad, exkl container 
 
1 MWh second life GEN1 lithium batterier 
305 st batterimoduler 
31 st 19” batterirack 
1 MW inverter 
Second life GEN1 batterier = 760 k€ inkl installation I byggnad, exkl container 
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