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Sammanfattning
Den här rapporten utreder förutsättningarna för att konstruera om ett mindre distributionsnät på 10 kV i Stockholms skärgård till ett så kallat smart nät med självläkande funktion. Nätet är avlägset och har haft många fel de senaste åren, därför är
det önskvärt att kunna lokalisera fel i nätet och automatiskt koppla om till rundmatning direkt ifrån driftcentralen för att minska avbrottstiden för de boende på öarna.
Rapporten fokuserar speciellt på att utreda lämpligheten med att använda feldetekteringsutrustningen SICAM FCM i nätet och hur dessa bör ställas in.
Information om det aktuella nätet och problemet beskrivs tillsammans med en teoretisk bakgrund. Resultat ifrån tester och felsimuleringar på SICAM FCM med fokus
på känslighet kring tröskelvärden presenteras och analyseras. Utifrån testresultat
och information om nätet har rekommenderade inställningar för SICAM FCM tillsammans med andra rekommendationer för implementeringen av det självläkande
nätet tagits fram.
Nyckelord
Smarta elnät, självläkande nät, feldetektering, eldistribution, SICAM FCM.

Abstract
This report has investigated the conditions for reconstructing a small 10 kV distribution grid in the Stockholm archipelago into a so called smart grid with a self-healing
function. The grid is in a remote location and have had a lot of faults during the last
years, therefore it is desirable to be able to locate the fault and automatically section
it and restore service through a back-up feeder (if needed) to reduce downtime for
customers. This report focuses especially on the suitability to use the fault detection
equipment SICAM FCM in the grid and to propose how it should be configured.
Information about the grid and problem is described together with a theoretical
background. The results from tests and fault simulations on the SICAM FCM focused
on sensibility around threshold values is presented and analysed. From test results
and information about the grid recommended settings for SICAM FCM together with
other recommendations for implementation of the self-healing grid has been produced.
Keywords
Smart grids, self-healing grid, fault detection, electricity distribution, SICAM FCM.
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1 Inledning
1.1 Problemformulering
Ifrån transformatorstationen MARUM på ön Ljusterö förser EON boende på
Ljusterö och närliggande öar i Stockholms skärgård med el via linje 113 (från fack
113 i MARUM, även kallat nät 113). Vid ett icke övergående fel på linje 113 bryts i
dagsläget elen i station MARUM till facket vilket får konsekvensen att samtliga boende på linje 113 förlorar elen. Alternativ matning är möjlig via linje 117 på Ljusterö
men för att denna sekundärmatning ska kunna användas måste den felande sträckan
av linje 113 först kopplas bort. Nätet saknar i dagsläget automatisk mät- och styrutrustning och all omkoppling och felsökning sker manuellt. Nät 113 omfattar många
små öar utan broförbindelse till fastlandet och därför blir driftstoppen vid fel långa
och personalinsatserna omfattande för att lokalisera och koppla bort felsträckan
samt koppla på sekundärmatning under den tid felet åtgärdas. Siemens har fått i
uppdrag att ta fram en plan för att konstruera om nät 113 till ett så kallat självläkande
nät med applikationen FLISR (Fault Location, Isolation and Service Restoration).
1.2 Målsättning
Målet med examensarbetet är att testa och prova ut feldetekteringsenheten SICAM
FCM (Feeder Condition Monitor) till två stationer inom nät 113 för FLISR applikationen. Utifrån underlag av litteraturstudier och intervjuer med EON ska rimliga inställningar för jordfelsdetektering och kortslutning testas med simulerade fel i en
provuppkoppling. Simuleringar och tester ska utvärderas, en känslighetsanalys för
FCM presenteras och lämpliga inställningar för applikationen föreslås. Olika inställningars påverkan på driftsäkerhet, livslängd, miljö och människors vardag ska tas i
beaktande.
1.3 Avgränsningar
Mätutrustningen som ska har använts är Siemens mätenhet SICAM FCM. Alternativa mätenheter har inte undersökts annat än i referenssyfte.
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2 Teori och bakgrund
Vid ett strömavbrott i ett distributionsnät med manuell felsökning och återkoppling är driftstoppen i genomsnitt 45-70 minuter [1]. Beroende på nätets geografiska
placering och hur lättåtkomligt det är kan tiderna bli ännu längre. I fallet med distributionsnät på skärgårdsöar kan driftstoppen väntas vara betydligt längre. Även
kunder som finns på en oskadad del av nätet påverkas av driftstoppen fram till dess
att personal manuellt har omdirigerat elförsörjningen.
Vid distribuerad automatisering används mätenheter ute i nätstationerna för att
detektera fel och felriktning i nätet. Via sammankoppling av mätenheterna går det
att få en helhetsbild över nätet och felets spridning inom det samt lokalisera den
sektion i nätet som felet finns i. Med fjärrstyrda motordon kan frånskiljare öppnas
och stängas för att isolera den felande sektionen och de friska sektionerna tas i drift
fram till dess att felet i den bortkopplade sektionen har åtgärdats.
2.1

Jordfel- och kortslutningsdetektering

Ett jordfel inträffar då en eller flera fasledare oavsiktligt kommer i kontakt med
jord eller en jordad del i nätet. Den kreativa läsaren inser att detta kan ske på en
mängd olika sätt ute i elnätet. Vanliga orsaker är felkopplingar, slitna kopplingar,
kablar som får sprickor i isoleringen på grund av ålder och träd som ramlar på luftledningar. I distributionsnät är det vanligaste felet av typen enfasiga jordfel, det vill
säga kontakt mellan en fas och jord. Figur 1 visar principen för ett enfasigt jordfel
mellan fas 2 och jord. Enfasiga jordfel kan dock övergå i flerfasiga kortslutningar,
med betydligt större felenergier och större skadeverkan. Det är därför viktigt att
snabbt och effektivt kunna detektera enfasiga jordfel [2].

Figur 1 – Princip för ett enfasigt jordfel

En kortslutning inträffar då två eller flera fasledare kommer i kontakt med
varandra. Denna typ av fel är inte lika vanligt som jordfel men förekommer frekvent och kan få allvarliga konsekvenser om det inte åtgärdas. Vanliga orsaker till
en kortslutning är samma som till jordfel, fast med resultatet att två faser kommer i
kontakt istället för en fas och jord, tillexempel att ett träd ramlar på en luftledning
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och trycker en fas mot en annan. Figur 2 visar principen för en kortslutning mellan
fas 1 och fas 2.

Figur 2 – Princip för tvåfasig kortslutning

Felen kan vara övergående, intermittenta eller stationära till sin karaktär. Ett övergående fel kan inträffa om till exempel ett träd faller mot en luftledning och sluter
två faser. Trädet kan sedan ramla av luftledning och kortslutningen mellan faserna
upphör. Ett intermittent jordfel uppstår när avståndet mellan ledare och jord är så
lite att ett överslag genom luften sker när spänningen når sitt toppvärde. Detta ger
en hög och kort strömspik (Detta kan ses i ett inspelat intermittent fel i bilaga 3).
Ljusbågen som uppstår slocknar snabbt av den motriktade strömmen ifrån spolen i
nollpunktsreaktorn. Urladdningen återkommer flera gånger under en kort tid då
ledningen efter den första ljusbågen laddar upp en spänning som den avger i en ny
ljusbåge. Oftast kan intermittenta fel uppstå på grund av sprickbildning i isolatorer
[3]. Ett stationärt jordfel är en slutning mellan fas och jord som inte försvinner eller intermitterar utan kräver en åtgärd för att nätet ska kunna tas i drift igen.
För att hantera övergående fel är det brukligt att försöka återkoppla nätet en kort tid
efter att ett fel har inträffat. Vanligt är att först ha en väldigt snabb återkoppling som
knappt hinner märkas samt en fördröjd återkoppling efter ca 30-60 sekunder ifall
den snabba återkopplingen misslyckas. Är felet övergående så kan nätet tas i bruk
igen. Är felet stationärt kommer detta att detekteras vid återkoppling och brytare att
slå ifrån igen.
2.2

Fault Location, Isolation and Service Restoration (FLISR)

FLISR är en applikation för att automatiskt detektera och isolera fel i ett nät samt
återställa servicen i den utsträckning det är möjligt. FLISR bygger på ett antal steg
för att utföra detta [1], stegen redovisas här.
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1. Feldetektering: Felet detekteras i nätstationer av feldetekteringsutrustning.
Utrustningen måste kunna upptäcka jordfel och kortslutning på stationens
utgående fack och även kunna bestämma riktningen på felet. Då ett fel uppstår på en ledning från ett av facken kommer felet att fortplantas ut genom
det felande facket och in genom övriga fack i stationen. Utrustningen måste
då kunna bestämma riktningen på felet för att det ska vara möjligt att lokalisera vilket fack felet har uppstått på. Principen för bestämning av felströmsriktning kan ses i figur 3. Vi ser i figuren en nätstation med tre fack
och ett fel på ledningen som är kopplad till ett av facken. Riktningen detekteras av mätutrustningen.

Figur 3 - Princip för bestämning av felströmsriktning i en nätstation med tre stycken fack.

2. Fellokalisering: Utifrån information om felströmriktningen från flera stationer i nätet kan den sektion som felet uppstått på lokaliseras. Figur 4 visar
hur en felström färdas genom nätet och hur riktningen detekteras av nätstationerna. I detta fall är den felande sektionen ledningen mellan station 2 och
3.
3. Felisolering: När felet har lokaliserats och brytare har kopplat ifrån hela nätet försöker först återinkopplingsautomatiken att koppla in nätet igen. Misslyckas återkopplingen skickas kommandon för att öppna frånskiljare till den
felande sektionen. Principen är att frånskiljare så nära felet som möjligt ska
öppnas för att en så liten del av nätet som möjligt ska tas ur drift.
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Figur 4 – Princip för fellokalisering i nätet

4. Återställning av driften: Efter att den felande sektionen har isolerats slås
brytaren till för att åter ta nätet i drift. Finns möjlighet till sekundärmatning
kopplas denna på vid behov. Figur 5 visar ett sektionerat nät med sekundärmatning i bruk. Kunder på sektionen mellan station 2 och 3 kommer i detta
fall vara utan ström. Kunder bortom sektion 3 sett från primärmatningen
kan dock förses via den inkopplade sekundärmatningen. Efter att personal
på plats har åtgärdat felet kopplas den tidigare felade sektionen in och sekundärmatningen kopplas ifrån. Nätet har då övergått i normal drift igen.

Figur 5 – Sektionerat och återställt nät med sekundärmatning i bruk
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2.3

Metoder för feldetektering

I detta kapitel beskrivs olika metoder för jord- och kortslutningsdetektering.
2.3.1 Mätning av impedans
I denna metod används spännings- och strömmätning i nätstationer och kunskap
om nätets utformning. När ett fel uppstår i nätet kommer en felström att flöda igenom det. Beroende på hur långt bort felet har skett ifrån nätstationen kommer
strömmen vara olika stor på grund av ledningens impedans. Storleken på felströmmen användas för att uppskatta avståndet ifrån nätstationen till felet. Detta ger en
bild av hur långt ut i nätet som felet har inträffat och minskar sökområdet. Däremot ger det inte en exakt bild eftersom samma avstånd kan finnas till olika utgående ledningar i nätet. För att impedansmätning ska vara användbar krävs ytterligare data som komplement. Data om nätet, historik av tidigare fel och information
om yttre faktorer som väder/pågående arbeten används som komplement för att
tolka värdet på den skenbara impedansen [4].
2.3.2 Våganalys
Denna metod bygger på att ett fel ger upphov till vandrande, transienta strömvågor
i nätet som studsar på felimpedansen och återvänder till nätstationerna. Vågen kommer att fortsätta studsa fram och tillbaks mellan nätstationen och felimpedansen
med minskad amplitud till dess att den når ett stabilt läge. Dvs. vågens amplitud≈0.
Vet man vågens utbredningshastighet och den återkommer med ett fast intervall kan
man beräkna sträckan till felet ifrån nätstationen. Detta ger (liksom impedansmätning) en bild av var i nätet som felet har inträffat. I sin artikel om feldetektering med
våganalys [5] konstaterar Magnago and Abur att våganalys är en viktig del i att detektera och klassificera störningar i elnät. De konstaterar även att våganalys föreslogs som metod för feldetektering redan år 1978 av H. W. Dommel, och J. M.
Michels. Magnago och Abur presenterar en kontinuerlig våg-transform för feldetektering som klarar flera olika typer av fel i trefas-system. Livani och Evrenosoğlu introducerar en metod för feldetektering baserad på en diskret våg-transform och maskinlärning i sin rapport [6] till IEEE:s tidskrift om Transactions on Smart Grid
2014.
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2.3.3 Vektormetoden
Vektormetoden bygger på analys av systemets ström- och spänningskomponenter.
Vid normal drift ligger fasspänningarna symmetriskt med 120° fasvridning sinsemellan som kan ses i figur 6. Huvudspänningen mellan faserna ligger 30° efter respektive fasspänning och är proportionell mot fasspänningen med faktorn √3.
Fasströmmarna ligger i fas med fasspänningarna om lasten är helt resistiv. Vid induktiv last så vrids fasströmmen från fasspänningen proportionellt med lastens storlek.

Figur 6– Ström- och spänningskomponenter [8]

Vid simuleringar av jordfel är det brukligt att anta att spänningen i den felbehäftade
fasen sjunker till nära noll och felströmmen har samma fasvridning som strömmen
i den felbehäftade fasen. Spänningen i de övriga två faserna vrids 30° mot varandra
och referensspänningen ligger mellan de två [3]. Detta kan ses illustrerat i figur 7.
Notera att inga kapacitiva strömmar finns med i figur 7. Detta då FCM använder den
watt-metriska metoden för mätning och endast mäter den aktiva delen av strömmen.
Felströmmen storlek kommer att bero på typen av systemjordning och impedansen
i felet. För spoljordade nät begränsas felströmmen oftast till 5 eller 10 ampere. I stationen MARUM är felströmmen begränsad till 10 A [7].
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Vid simulering av kortslutning vrids de felbehäftade fasernas faser så att de ligger
180° mot varandra. Felströmmen blir vid en kortslutning mycket hög om ingen impedans finns i felet. Ström- och spänningskomponenter vid en kortslutning mellan
fas 1 och 3 kan ses i figur 8. Vid ett verkligt fel kommer spänningarna att förskjutas
men strömmarna visas korrekt och det är dessa som FCM mäter.

Figur 7 – Jordfel i fas 2

Figur 8 – Kortslutning mellan fas 1 och 3
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2.3.4 Wattmetermetoden
Wattmetermetoden användas för att detektera fel i resonansjordade och isolerade
nät. Principen är densamma som vid vektormetoden, med en viktig skillnad. Istället
för att jämföra hela felströmmen används bara den aktiva/reaktiva delen beroende
på systemjordningen. I resonansjordade nät används den aktiva delen av strömmen
för att detektera fel och i isolerade nät används den reaktiva delen av strömmen [8].
2.4

Selektivitet och selektivplaner

Selektivitet i ett nät betyder att skyddsanordningar i nätet är inställda så att de skydden som kan bryta felet och finns närmast felet kommer att slås ifrån först för att
undvika att en större del av elnätet än vad som är absolut nödvändigt tas ur drift. I
fall att de första skydden inte kan bryta felet, eller går sönder, kommer skydden en
nivå högre upp att slå ifrån. En enkel selektivitet kan ses illustrerad i figur 9. I figuren
uppstår ett stationärt fel på 20 kV ledningen. Skydden i transformatorstationerna
ska vara inställda på att slå ifrån i ordning, så att det första skyddet i 70kV/20kV
stationen slår ifrån först. Slår det första skyddet ifrån, ska det andra skyddet inte
detektera ett fel och alltså inte slå ifrån. Slår däremot inte det första skyddet ifrån,
på grund av att det är trasigt eller brunnit upp ska det andra skyddet i 230kV/70kV
stationen slå ifrån. Vi kan se att 20kV/10kV skyddet i figur 9 detekterar felet som
ingående, det vill säga att det inte ligger på den egna utgående ledningen. Det ska
därför inte slå ifrån.
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Figur 9 – Selektivitet vid fel i ett elnät. Skydden sitter vid transformatorerna och löser i ordningen som står i
grå text.

2.5

Station MARUM och fack 113

MARUM är en 20kV/10,7kV transformatorstation med 10 MVA effekt som ligger på
Ljusterö. Stationens placering kan ses i bilaga 3 och en bild på stationen i figur 10.
Stationen har fem utgående fack varav ett är till det aktuella nät 113 och ett är till nät
117. Båda nät kan ses i blått respektive rött i bilaga 3. I fack 113 sitter i dagsläget
kortslutningsskydd, riktat jordfelsskydd och en återinkopplingsautomatik inställd
på fördröjd återinkoppling efter 60 sekunder. Snabb återkoppling används inte då
detta gav för stora strömtransienter i nätet när det användes [9]. Samtliga skydd är
tillverkade av ABB på 80-talet. Delar av nät 113 ligger inom två olika naturreservat.
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Figur 10 – Bild på transformatorstation MARUM. Till vänster är de två transformatorerna och till höger stationshuset där alla skydd sitter.

2.5.1

Felhistorik för fack 113

Nät 113 som har studerats led av många fel under 2013-2015 varav de flesta var
jordfel. Totalt finns 22 driftstopp dokumenterade under 27 månader [10]. Figur 11
visar tidfördelningen av driftstoppen.
Den totala uteblivna energin som inte levererades uppgick till 5400 kWh och den
totala tiden kunder var utan el var 6670 timmar. 5400 kWh motsvarar en utebliven
intäkt på knappt 2000 kr. Vid avbrott över 12 timmar betalar EON ut en ersättning
på 12,5% av kundens årliga nätkostnad (minst 900kr) och vid avbrott över 24 timmar 37,5% (minst 1800 kr) [11]. Linje 113 hade under perioden som visas i figur 10
ett avbrott i 14 timmar och ett i 29 timmar. Inom nätet finns få året-runt boenden
men många sommarstugor. EON måste dock betala ut ersättning till alla kunder,
även om ingen har blivit påverkad av avbrottet som kan vara fallet med sommarstugeboende under höst/vinter. Det ekonomiska intresset bakom effektiviseringen
av felsökning ligger inte i uteblivna intäkter från elförsäljning utan snarare i intresset att minska personalinsatser, öka nätets tillförlitlighet och minimera påverkan
för kunderna.
Enligt uppgifter ifrån EON har felen i huvudsak berott på skador på kabelisolering,
felande kopplingar och intermittenta fel. Vi kan se att de allra flesta felen är övergående eller snabbt kan åtgärdas inom 30 minuter. Detta betyder att det är fel där
personal inte behöver åka ut på plats utan alla åtgärder har vidtagits ifrån driftcentralen. En stor del av avbrotten varade dock i över tre timmar och behövde åtgärdas
på plats. I nuläget används en form av skenbar impedansmätning för att minimera
sökområdet. Men då nätet har många förgreningar och ligger på många olika öar
(se bilaga 1) har denna metod inte varit tillräckligt tillfredställande för nät 113 då
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den inte gett tillräcklig precision för att bestämma var felet har uppstått. Önskemålet ifrån EON är att ha så många mätställen i nätet som möjligt för att minimera
sökområdet så mycket som möjligt.
En teori som EON har är att vissa av felen har varit beroende av fukt i nätstationerna/vid anslutningarna. Detta då vissa fel har uppstått för att sedan ”försvinna”
igen när man har sektionerat nätet och börjat försöka lokalisera felet, alltså en typ
av övergående fel. Av de 22 felen hittades inte orsaken till 7 av felen. Dessa fel var
snabbt övergående och det är dessa som EON tror kan bero på fuktproblem. Alla 7
felen uppstod inom en veckas tid i slutet av augusti 2014. En månad med drygt
90% mer nederbörd än normalt [12] och kraftiga skyfall i bland annat Stockholmsområdet enligt SMHI [13]. Väderleken under den aktuella perioden stödjer onekligen teorin om att fukt kan ha legat bakom problemen.
För att lösa problem med många fel har EON bytt ut en stor del oisolerad luftledning till isolerad kabel samt bytt andra äldre kabelanslutningar och ledningar.
Detta medförde att man under 2015 bara hade 3 stycken avbrott. Problemet med
långa avbrottstider när personal måste åka ut och leta upp källan till felet kvarstår.

Figur 11 - Tidfördelning utav avbrotten på fack 113 i station MARUM under perioden 20130101-20150413
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2.5.2 Kapacitiv jordfelsström
En begränsning i nätet är möjligheten att kompensera den kapacitiva jordfelsströmmen. Nollpunktsreaktorn i station MARUM låg vid vanlig drift på att kompensera
bort 175A. Detta är inte ett problem då reaktorn klarar av att kompensera upp till
200A. Däremot överskrids i dagsläget den rekommenderade gränsen för transformatorns högsta kapacitiva jordfelsström, som ligger på ca 120A [9]. En metod för att
lösa detta skulle vara att köra huvudtransformatorn och reservtransformatorn i parallell drift, för att dela den kapacitiva strömmen mellan de två transformatorerna.
Men av driftmässiga anledningar är det dåligt då anledningen till att man har två
transformatorer är att ha en i reserv ifall den första går sönder vid tillexempel ett fel.
Har man då båda transformatorer inkopplade är risken stor att båda går sönder.
En annan metod för att minska den kapacitiva jordfelsströmmen är att installera lokalkompenseringar i nätet. Lokalkompenseringar ger högre förluster än nollpunktsreaktorn, därför vill man hålla antalet lokalkompenseringar så lågt som möjligt [9].
Linje 113 har 4 lokalkompenseringar och linje 117 har 6 stycken på 10 A. Det betyder
att den kapacitiva jordfelsstömmen i linje 113 och 117 är 71 A respektive 110A utan
lokalkompenseringar. Över hälften av den kapacitiva jordfelsströmmen kompenseras alltså bort av lokalkompenseringar.
För att kunna detektera felströmsriktningar med tillräcklig precision har EON som
riktlinje att den kapacitiva strömmen i distributionsnäten inte bör överstiga
30A/fack [9]. Det är också viktigt att jordfelsströmmens fasvridning inte överstiger
80° grader, detta för att riktningen ska kunna detekteras. Fack 113 i station MARUM
ligger i dagsläget på ca 31A jordfelsström med ca 60° i fasvridning, alltså strax över
riktlinjen. Ifrån fack 117 kommer rundmatningen att finnas tillgänglig, den kapacitiva jordfelsströmmen på fack 117 ligger dock på strax under 50A med 70° i fasvridning. Detta överstiger EON:s riktlinjer och om rundmatning ska ske från fack 117 till
att förse även fack 113 kommer den kapacitiva jordfelsströmmen riskera att överstiga
100A med risk för en fasvridning över 80° som resultat. Att detektera riktning på
felströmmar i detta fall kan bli ett stort problem. Ifall att fackens jordfelsskydd inte
klarar av att detektera felen och riktningen kommer den inkommande brytaren att
slå ifrån med resultatet att strömmen till alla fem utgående fack ifrån MARUM bryts.
2.6

Mätutrustningen Siemens SICAM FCM

SICAM FCM är en relativt ny mätutrustning som släpptes första gången i maj 2013,
tre år innan detta examensarbete genomförs. FCM detekterar jordfel och kortslutning i upp till tre faser genom att mäta strömmen genom tre faser eller genom två
faser och summaströmmen. Inställda tröskelvärden används som referensvärde för
fas- och jordfel. För att ett fel ska detekteras måste strömnivån ligga över tröskelvärdet under en viss tid. FCM är fortfarande under utveckling och ny programvara
släpptes under tiden som arbetet pågick. Ingen har tidigare tittat på FCM i Sverige
eller undersökt hur den presterar, den här rapporten borde alltså vara den första om
FCM som skrivs på svenska.
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2.6.1 Tidsfunktioner
SICAM FCM stödjer två typer av tidsfunktioner för jordfel och kortslutning, Definite
Medium Time (DMT) och Inverse Definite Medium Time (IDMT). DTM kan användas för att detektera både jordfel och kortslutning. Vid DTM funktion används två
tröskelvärden och tidsfördröjningar för kortslutningsström samt ett tröskelvärde
och en tidsfördröjning för summaström. Anledningen till att det finns stöd för två
tröskelvärden är att det är önskvärt att ha olika tidsfördröjningar för olika storlekar
på kortslutningsströmmar. En lägre kortslutningsström kan tillåtas pågå under en
längre tid medan en högre kortslutningsström snabbare måste brytas då energin som
frigörs är större och potentiellt farligare. Längre tidsfördröjning till feldetektering är
bra för att undvika onödiga avbrott vid övergående fel.
DMT kan även köras med utökade tidsparametrar. Figur 12 visar principen för feldetektering med DMT med utökad funktion. Då en felström uppstår och kvarstår
längre än tl>> som kan ses i figuren så börjar tiden ifrån felet, T1, att mätas. Vid ett
fel så kommer efter en tid spänningen att falla. Faller spänningen under gränsvärdet (i detta fall 6 kV) och kvarstår längre än tiden T2 så detekteras ett fel.
Efter en Auto Reset tid så återställs systemet om inga andra åtgärder har vidtagits.

Figur 12 – Feldetekteringsprincip för DTM med utökad funktion [8]

IDMT kan bara användas för att detektera fasfel. Vid IDMT funktion beräknas tröskeltiden om omvänt proportionell mot felströmmens relativa storlek. I figur 13 visas förhållandet mellan felström tidsfördröjning till felindikering [8] [13].
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Figur 13 – Tidsfördröjningen vid IDMT som funktion av felströmmen med start av feldetektering vid 300 A
(märkström)

2.6.2 Riktning på felströmmen
Ett krav för en FLISR applikation som beskrivs i kapitel 2.2 är att utrustningen kan
detektera riktningen på fel. I FCM görs detta genom att felströmmens fasläge jämförs med spänningens fasläge. FCM mäter därför förutom strömmen alla tre
fasspänningar. Utan spänningsmätning är det inte möjligt att bestämma strömriktningen med en FCM. Principen är att en felström ligger i fas med spänningen om
den har riktningen utåt(framåt) ifrån facket, det vill säga att fasvridningen ifrån
spänningen är 0°. Om felströmmen har riktningen inåt i stationen(bakåt) så ligger
strömmens fas 180° ifrån spänningen. Observera att detta gäller för rent aktiva
strömmar och att strömvinkeln vrids när vi har med kapacitiva och/eller reaktiva
strömmar. Beroende på typen av fel och systemjordningen kommer felströmmens
fas ligga olika relativt till spänningen. I figur 14 visas de olika värdena FCM använder för att detektera felets riktning beroende på fel och systemjordning. För kortslutning ser vi att framriktning detekteras inom en marginal av +/- 85° ifrån
Vref+45°.
I ett spoljordat nät antas felströmmen vara nära helt kompenserad (liten kapacitiv
ström) och felriktningen utgår därför ifrån Vref. I ett isolerat system flyter ingen
ström vid jordfel. En kapaciv laddning mellan icke-felande fas och jord uppstår
dock som förses med en kapacitiv ström ifrån den felande fasen. Denna har den karaktäristiska vinkeln -90° då den är helt kapacitiv.
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Figur 14 – Bestämning av felriktning för kortslutning och jordfel med FCM vid olika typer av systemjordning
[8]

2.6.3 Övriga funktioner
Förutom feldetektering stödjer FCM även andra funktioner varav de viktigaste är
över/underspänning, över/underström och e xporterad/importerad energi (Wh).
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3 Metoder och resultat
I detta kapitel redovisas först den metod och provuppkoppling som använts för att
testa FCM. Sedan redovisas resultatet av känslighetstesterna.
3.1

Modell och uppkoppling

För projektet gjordes en uppkoppling i lab av tre FCM som kommunicerade med ett
webbläsarinterface via seriell kommunikation. En bild av uppkopplingen kan ses i
bilaga 4. På uppkopplingen kunde spänning och ström mätas. FCM använder 100 V

Figur 15 - Översiktsbild av nätstationer i nät 113 med mätenheter och radiokommunikation till station MARUM
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för sekundärspänning på mättransformatorer och därför kunde en lågspänningsgenerator användas för att simulera spänningar. För strömmätning användes en speciell strömsensor framtagen för provuppkopplingar, där 1 A sekundärt motsvarar
den primära märkströmmen. Kopplingsschemat för provuppkopplingen kan ses i bilaga 1. Som kan ses i figur 15 ingår totalt 6 nätstationer i projektet. Fyra av dessa
sitter på stolpar och kommer att använda en annan typ av feldetekteringsutrustning
än FCM. Alltså är det 2 stycken 10,7 kV nätstationer med tre stycken fack som båda
ska innehålla tre stycken FCM. Station GT6225R har ett fack för sekundärmatning
som vid normal drift är frånkopplat medan station GT7216R har alla tre fack i bruk
vid normal drift.
3.2

Simuleringar

För att simulera fel under testerna användes en trefasig ström- och spänningsgenerator av märket OMICRON 256-6. Kopplad till en dator kan OMICRON generera
olika typer av fel med hög precision på amplitud- och tidsvärden. Den felkarakteristik som beskrivs i kapitel 2.3.3 användes. Riktiga fel som har spelats in av skyddsanläggningar kan även spelas upp. Station MARUM har inte haft utrustning för att
spela in fel, därför användes inspelade fel ifrån olika jordfelsprov Siemens utförde
2009. Den information som fanns tillgänglig om nätet togs hänsyn till när inspelade
fel valdes och testades.
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3.3

Relevanta inställningar och val av dessa

FCM kommer bara att används för feldetektering och alla inställningar utgår ifrån
detta. Detta då övriga funktioner i FCM som nämns i 2.6.3 inte var intressanta för
EON. De viktigaste värden som behöver ställas in för feldetekteringsfunktion redovisas i tabell 1.
Tabell 1 - Inställningar i FCM

UH

Nätets nominella huvudspänning

Usensor

Spänningsmätningstransformatorns märkspänning

Imärk

Nätets nominella märkström

Systemjordning

Nätets systemjordning(Isolerat, Direktjordat, Spoljordat)

Summamätning

Om summaström mäts eller beräknas.
Antingen kan tre faser mätas eller 2 faser + summan.

IN

Tröskelvärde för jordfelsström

INt

Tidsfördröjning för jordfel

Idir

Tröskelvärde för aktiv jordfelsström(wattmeter metoden)

I>>

Högre tröskelvärde för kortslutningsström

I>>t

Tidsfördröjning för högre kortslutningsström

I>

Lägre tröskelvärde för kortslutningsström

I>t

Tidsfördröjning för lägre kortslutningsström

Utifrån data om nätet och inställningar av jordfelsskydd och brytare i nätet valdes
inställningarna för FCM under provuppkoppling för att FCM ska detektera fel samtidigt som övrig skyddsutrustning i nätet. För att kunna detektera fel med FCM samtidigt som andra skyddsanordningar i nätet valdes DMT som tidsfunktion utan utökad tidsfunktion. De valda värdena på inställningar kan ses i tabell 2. Nät 113 har en
spoljordning, nominell driftspänning på 10,7 kV och ca 100A i märkström. Principen
är att mäta summaström i spoljordade nät och därför valdes denna mätmetod. Jordfelsskyddet i MARUM-stationen var inställt på 1,0A och 1 sekund. För att ha marginal att hinna upptäcka felet i FCM valdes tiden 0,6 sekunder som tidsfördröjning.
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Värden för kortslutningsström valdes efter de inställningar EON tänkt att ha på brytare i nätet. Däremot kommer I>>t värdet att vara momentant i brytarna, FCM har
dock en lägsta tid på 0,04 sekunder [9]. Valda inställningar kan ses i tabell 2.
Tabell 2 - Valda värden för inställningar i FCM

UH

10,7 kV

Usensor

11 kV

Imärk

100 A

Systemjordning

Spoljordat

Summamätning

Mätning

IN

1,0 A

INt

0,6 sekunder

Idir

1,0 A

I>>

300 A

I>>t

0,04 sekunder

I>

150 A

I>t

0,3 sekunder

3.4

Känslighetstester

För att avgöra FCMs känslighet gjordes flera tester där fel nära tröskelnivåer och
tröskeltider simulerades. Här presenteras resultatet av ett antal tester som gjordes.
Testerna gick till så att FCM fick mäta simulerade värden ifrån ett nät i drift. Var 10:e
sekund simulerades sedan ett specifikt fel och efter det fick FCM mäta 10 sekunder
vid normal drift igen. Totalt simulerades alla fel 10 gånger och antalet gånger som
FCM detekterade ett fel noterades.
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3.4.1 Känslighet för jordfelsström
I detta test simulerades ett jordfel på fas 2 under 3 sekunder med olika stor felström.

FCM var inställd att detektera felet vid 0,6 sekunder och 1 ampere. Feltiden var alltså
5 gånger längre än tröskeltiden för att bara testa nivåkänsligheten. Figur 16 visar hur
många gånger av tio som FCM detekterade ett jordfel vid olika stora felströmmar.
FCM ska enligt manualen klara att mäta jordfelsströmar på 0,2-1 A med +/-1% avvikelse och jordfelsströmmar mellan 1,1-15 A med +/-10% avvikelse [8].

Känslighet för storlek på felström
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Figur 16 – Testresultat för känslighet runt tröskelnivå för jordfelsström
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3.4.2 Känslighet för jordfelstid
I detta test simulerades ett jordfel på 5 ampere i fas 2 vid under olika lång tid. FCM
var inställd att detektera felet vid 0,6 sekunder och 1 ampere. Felets storlek var alltså
5 gånger högre än tröskelvärdet för att bara testa tidskänsligheten. Figur 17 visar hur
många gånger av tio som FCM detekterade ett jordfel.
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Figur 17 - Testresultat för känslighet runt tidsgränsvärde
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3.4.3 Känslighet för jordfelsström och jordfelstid
Detta test är en kombination av känsligheten för felströmsnivån och felets längd för
att ge en tredimensionell bild av känsligheten. Resultatet kan ses i figur 18. Detta kan
jämföras med figur 19 som visar hur den ideala nivån ser ut med skarpa gränser vid
tröskelnivån 1 A och tidsfördröjningen 0,6 sekunder.
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Figur 18 – Testresultat för känslighet kring felnivå och feltid
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Figur 19 – Ideal känslighet kring felström och feltid
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3.4.4 Känslighet för jordfelströmmens fasvridning
Enligt manualen ska FCM klara av att detektera fel inom 85° ifrån referensspänningen [8]. I detta test fick FCM mäta ett fel på 1 ampere som varade i 1 sekund vid
olika stora fasvridningar för att motsvara olika stor del kapacitiv felström. Observera
att vektormetoden användes, det vill säga Idir=0. Testet gjordes samtidigt på 2 FCM
och figur 20 visar genomsnittligt antal detekteringar.
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Okänd

Bakåt

75

80

90

27 | METODER OCH RESULTAT

3.4.5 Känslighet för lägre kortslutningsström
I detta test simulerades en kortslutningsström runt den lägre tröskelnivån 150 A i
1,5 sekunder. Tidsfördröjningen var inställd på 0,3 sekunder. Tio mätningar på
olika nivåer av kortslutningsströmmen gjordes och antalet detekteringar mättes.
Resultat av testet kan ses i figur 21. FCM börjar detektera 4 A under tröskelvärdet
och vid 150 A detekteras alla fel.
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Figur 21 – Testresultat för känslighet runt lägre kortslutningsströmnivå
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3.4.6 Känslighet för högre kortslutningsström
Kortslutningsström runt den högre tröskelnivån simulerades också för att ge en bild
av hur väl FCM kan skilja på strömnivåerna. Den lägre tröskelnivån är inställd på
150 A och den högre på 300 A. Vi ser i figur 22 att FCM detekterar strömmar över
295 A som över 300 A. Visa fel upp till 310 A detekteras i 5% av fallen som under
300 A.
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Figur 22 -Testresultat för känslighet runt högre kortslutningsströmnivå
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3.4.7 Känslighet för intermittenta fel
I detta test spelades ett inspelat fel upp som FCM fick mäta. Testet gjordes 2009 i
station Traryd S av Siemens och en gnistgapsutrustning användes för att simulera
ett intermittent jordfel. Det inspelade felet kan ses i bilaga 3. Under det inspelade
testet så spänningssattes en ledare till 10 kV och med gnistgapsutrustningen skruvades en jordad metalledare närmare och närmare 10 kV ledaren tills en ljusbåge uppstod. Ljusbågen självsläcktes och uppstod igen med 8-10 millisekunders mellanrum
medan spänningen och strömmen i samtliga fack spelades in. Denna inspelning spelads upp och FCM mätte spänning och ström på olika fack 10 gånger. Resultatet kan
ses i tabell 3. RMS värdet är strömmens RMS, högre RMS beror på högre kapacitiv
felström och beror av ledningen som är kopplad till facket. Notera att mätning av
felriktning var inverterad under testet med resultatet att FCM har detekterat med
omvänd logik. Att utgående fack 4 har detekterats som ingående är alltså ”korrekt”.
Tabell 3 - Resultat av test med intermittent fel

Record

Fack

Felriktning

RMS[A]

Detekterat
fel

Detekterad
riktning

8

4

Utgående

96

10 av 10 ggr Mest inåt

8

6

Ingående

52

10 av 10 ggr Blandat

8

16

Ingående

11

2 av 10 ggr

Mest utåt

8

3

Ingående

15

4 av 10 ggr

Mest utåt
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4 Analys och diskussion
4.1

Känslighet

Under testerna var FCM överlag mer ostabil och otillförlitlig än vad som skulle vara
önskvärt. Med tanke på att det är en billigare mätenhet som nyligen släppts finns det
orsaker till det resultatet.
4.1.1

Jordfelsström och fellängd

Tittar vi på testet med storleken på felströmmen i figur 16 ser vi att FCM detekterade
fel långt under tröskelnivån. Noggrannheten i FCM har är enligt manualen +/-1%
[8]. Till detta får man lägga OMICRONs och strömsensorns noggrannhet.
OMICRON garanterar en lägsta noggrannhet på 99,95% [14] och är praktiskt taget
försumbar. Strömsensorns noggrannhet är inte specificerad i något dokument och
är alltså okänd, men de fel som FCM detekterar ner till några hundra mA kan inte
bero på att strömsensorns noggrannhet då de ligger så långt under tröskelnivån.
Av någon oförklarlig anledning visade FCM med jämna intervall strömökningar under testet på upp mot 5 A. Vid ett test med stationärt fel på 800 mA under 2 minuter
fick FCM tre gånger strömökning och detekterade jordfel över 1 A, trots att inga
strömökningar skickades till den. Utgående ström ifrån OMICRON och signalen
ifrån strömtransformatorn till FCM i mättes, men ingen ökning av simulerad primärström eller signalstyrka från strömtransformatorerna gick att se när FCM visade
ökad ström. Vilket öppnar för spekulationer om att de två FCM enheter som mättes
på har mjukvarubuggar eller fel på hårdvaran. Konstigt nog märktes strömökningen
på två FCM samtidigt vilket gör omständigheterna ännu dunklare. Vi ser även att
FCM i testet av både felnivå och feltid (se figur 18) detekterade fel under tröskelnivån
vilket förmodligen har varit på grund av liknande strömökningar. Men felet hade inte
upptäckts när det testet gjordes.
Vad gäller känsligheten kring feltidens längd visar FCM bättre resultat. Testet i figur
17 visar att FCM har ett intervall på ungefär 25 ms där den både detekterar och inte
detekterar fel. Testet med felnivå och feltid (se figur 18) visar också att FCM inte
detekterar fel under 0,58 millisekunder vid en tröskeltid på 0,6 millisekunder. Enligt
manualen har FCM en noggrannhet på 40 ms +/- 15 ms. Den högsta utlovade noggrannheten är alltså 40-15 = 25 ms. Intervallet som vi ser i figur 17 är 25 ms och FCM
håller vad den lovar med marginal. Det är en betydligt mer rimlig och acceptabelt
resultat än för felnivån.
4.1.2 Felströmmens fasvridning
Tittar vi på testet med känslighet för felets fasvridning (se figur 20) ser vi att FCM
klarar detekteringar på felströmmar upp till 70° ganska bra. Ungefär en feldetekterad riktning finns för var 10:e detektering ifrån 60° och uppåt. Vid 80° har osäkerheten i detekteringen blivit betydligt större än säkerheten. Enligt manualen ligger
gränsen för riktningsdetektering vid 85° så detekteringar av okänd riktning vid 80°
är acceptabelt. Detekteringar med osäker riktning är inte lika illa som detekteringar
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med fel riktning. Detta efter som att detekteringar med fel riktning kan få allvarliga
konsekvenser när felet ska lokaliseras. De detekteringar av fel riktning som märks
ligger 15° ifrån där de egentligen bord detekteras vilket inte går att förklara bort med
noggrannheten i strömmätningen på 99%. Med de stora kapacitiva jordfelsströmmar som finns i nätet kan vinklarna hamna nära gränsvärdena och riktningsdetekteringen komma att bli ett problem.
4.1.3 Kortslutningstester
Testet i figur 21 visar att FCM börjar detektera fel 4 A under tröskelnivån och detekterar ett fel 3 A över tröskelnivån. Den högsta avvikelsen är enligt manualen 1% för
strömmätning eller 1,5 A vid ett tröskelvärde på 150 A. Räknar vi med strömsensorns
noggrannhet som är okänd men kan antas vara högst 99% kan det förklara de ytterligare 2,5 A ner till 146 A. Känsligheten för kortslutningsströmmen I> är därför acceptabel.
Vad gäller den högre nivån, I>>, ser vi i figur 22 att FCM detekterar I>> vid felström
på 290 A. 10 A ifrån det egentliga gränsvärdet för I>>. Detta är en avvikelse på 3%
som får ses som acceptabel med tanke på noggrannheten i FCM och strömsensorn.
4.1.4 Intermittenta fel
Vad gäller testet med ett inspelat intermittent fel (se tabell 3) så detekterar FCM felet
på det felbehäftade facket med bra resultat. De två facken med låg felström, nummer
16 och 3, har FCM svårare att detektera felet på. Men riktningen blir oftast rätt. På
facket med hög felström detekterar FCM alla fel, men riktningen varierar mycket på
grund av att den kapacitiva felströmmen är hög. Men mer avancerad och dyr skyddsutrustning skulle också ha problem att upptäcka dessa fel med bättre precision [3].
4.2

Rekommendation av inställningar

De inställningar som har använts under testerna och ses i tabell 2 kan användas som
riktlinje för inställningen av FCM om den används i FLISR applikationen. Förutsatt
att brytare i nätet ställs in så som EON har tänkt när denna rapport skrivs. Felströmmens tid borde inte vara ett problem eftersom att testerna visar bra resultat. Ser man
till testresultaten och den information vi har om nätet kan det största problemet väntas vara den kapacitiva jordfelsströmmen och detekteringen av felriktningen samt
problemet med oförklarliga strömspikar i FCM.
Låt oss anta att ett stumt jordfel på 10 A inträffar vid vanlig drift i nät 113. Ifrån
testdata vet vi att FCM detekterar felriktning med cirka 90% säkerhet i fall där felströmmens fasvridning är 60°. För att en nätstation ska detektera felets riktning
måste alla tre FCM i den detektera rätt riktning. Planen är att ha två nätstationer
med två FCM respektive tre FCM. För att båda nätstationer ska detektera rätt riktning på felet måste alla fem FCM detektera rätt riktningen. Sannolikheten för detta
är 0,95=0,59. Alltså är chansen, grovt uppskattat, 60% att alla FCM i nätet detekterar
ett stumt jordfel med rätt riktning. Men, är felet inte stumt utan har en felimpedans
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som sänker felströmmen måste vi ta hänsyn till sannolikheten för detektering av felströmsnivån som kan ses i figur 16 och figur 18. Beroende av felströmmens storlek
sänks sannolikheten för att detektera alla fel i rätt riktningen ytterligare.
Förutom problemet med felströmmens riktning så har vi testresultaten av känsligheten för felströmmens nivå. Lägre strömmar än vad som är meningen riskerar att
detekteras, men då FCM inte har någon brytande funktion är inte detta ett stort problem. Informationen ifrån FCM kommer bara att användas om jordfelsskydden i
MARUM har löst ut brytaren. Ett större problem är att FCM bara har kunnat detektera stumma jordfel (10 A) med hög tillförlitlighet (10 fall av 10). Fel under denna
nivå detekteras i ungefär 9 av 10 fall om de ligger några hundra mA över tröskelströmmen. Det vore mycket förargligt om FLISR applikationen på grund av osäkerheten i FCM inte skulle klara av att lokalisera den felbehäftade sektionen i nätet.
4.3

Samhälleliga aspekter

Ett självläkande nät skulle sänka den tid som boende på öar inom nätet är utan el vid
de vanligaste felen med uppskattningsvis 1-2 timmar beroende på omständigheterna. Betydelsen av en tillförlitlig elförsörjning kan knappast underdrivas i dagens
samhälle. El behövs till de mest basala behov, som att laga mat, värma huset och
kommunicera med omvärlden. Speciellt på platser där folk är mer isolerade som i
detta fall är en tillförlitlig elförsörjning viktig. Att minimera avbrottstiderna borde
därför vara högprioriterat. Även om det inte finns särskilt många boenden inom nätet är det här som ett självläkande nät kan göra en skillnad som märks tydligt och
förbättrar vardagen för människor. Linje 113 delvis ligger i två naturreservat kan
komma att påverka valet av utrustning som bör användas där, men de nätstationer
som FCM är tänkt att sitta i ligger inte inom naturreservaten och omständigheterna
har därför inte undersökts noggrannare.
4.4

Fortsatt arbete

För att kunna bygga om nätet till ett självläkande nät och möjliggöra rundmatning
ifrån linje 117 behöver problemet med den kapacitiva jordfelsströmmen lösas. Utan
åtgärder är risken hög att jordfelsströmmen blir allt för kapacitiv och inte kan detekteras av skydden på de utgående facken. Med resultatet att jordfelsbrytare på det
ingående facket till station MARUM skulle slå ifrån och bryta elen till samtliga fem
fack i stationen. Parallellkoppling av transformatorerna i MARUM och utplacering
av fler lokalkompenseringar är två metoder som förtjänar att utredas även om de
inte är optimala. Ett tredje och dyrare alternativ kan vara att sätta in en nollpunktsbildare på transformatorns nedsida. På så vis förbigås transformatorn vid jordfelskompensering och transformatorns begränsning blir inte längre ett problem. Detta
kräver installation av ny och relativt dyr utrustning och löser inte problemet med
hög kapacitiv felström vid rundmatning från linje 117.
Vad gäller FCM behöver mer tester göras för att få ett mer noggrant underlag. I detta
arbete användes ”endast” 10 mätningar för varje testat värde. Fler och mer mätningar skulle ge en bättre uppfattning om begränsningarna och möjligheterna med
FCM. Orsaken till de strömökningar vid jordfel som FCM känner behöver utredas
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för att ta reda på om det är ett problem med FCM eller något i koppling och simuleringsutrustning som varit fel. Anledningen till att FCM detekterar felriktningar omvänt mot vad som var förväntat måste också utredas.
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5 Slutsatser
I denna rapport har förutsättningarna för implementeringen av ett smart elnät med
självläkning på ett distributionsnät i Stockholms skärgård utretts. Rekommenderade
inställningar för feldetekteringsenheten SICAM FCM har tagits fram och problem
med känsligheten i FCM och den kapacitiva jordfelsströmmen i nätet samt förslag
på fortsatt arbete med problemen har redogjorts för.
Den typ av fellokalisering med impedansmätning som i dagsläget används borde om
möjligt implementeras i FLISR applikationen för att öka kapaciteten till fellokalisering. Någon motivering till att undersöka alternativa metoder till impedansmätning (så som våganalys) finns inte i dagsläget eftersom att den metod med impedansmätning som används har fungerat tillfredställande för att uppskatta avståndet till
felet enligt EON.

36 | SLUTSATSER

37 | KÄLLOR

6 Källor

[1] R. Uluski, ”Using Distribution Automation for a Self-Healing Grid,” i Transmission and
Distribution Conference and Exposition (T&D), 2012 IEEE PES, Orlando, 2012.
[2] C. S. Mardegan och R. Rifaat, ”Insights Into Applications of IEEE Standards for Ground-Fault
Protection in Industrial and Commercial Power Systems,” IEEE TRANSACTIONS ON
INDUSTRY APPLICATIONS,VOL. 51, NO. 4,, pp. 2854-2861, Juli/Augusti 2015.
[3] H. Sundholm, Interviewee, Elkraftingenjör Siemens AB. [Intervju]. 01 05 2016.
[4] J. Mora-Fl, J.Meléndez och G. Carrillo-Caicedo, ”Comparison of impedance based fault location
methods for power distribution systems,” Electric Power Systems Research, pp. 657-666, 16
Maj 2007.
[5] H. F. Magnago och A. Abur, ”Fault Location Using Wavelets,” IEEE Transactions on Power
Delivery, pp. 1475-1480, Oktober 1998.
[6] H. Livani och C. Y. Evrenosoğlu, ”A Machine Learning and Wavelet-Based Fault Location
Method for Hybrid Transmission Lines,” IEEE Transactions on Smart Grid, pp. 51-59, Januari
2014.
[7] E.ON Elnät Sveige AB, Detekeringsanalys av jordströmsskydd i icke direkt jordade nät, Avser:
R31 Marum 10kV 10MVA, Norrköping, 2015-03-18.
[8] Siemens AB, SICAM Feeder Condition Monitor 2.30 Manual, Nürnberg: Siemens AG, 2015.
[9] R. Jangsved, Interviewee, Drift- och selektivplaneingnjör EON. [Intervju]. 13 05 2016.
[10] EON, Driftstörnignsrapport för MARUM Fack 113, 2015.
[11] E.ON, ”Hur stor är avbrottsersättningen?,” E.ON, 2016.
[12] SMHI, ”SMHI:s års och måndasstatistik,” Augusti 2014. [Online]. Available:
http://www.smhi.se/klimatdata/meteorologi/temperatur/2.1240. [Använd 9 Maj 2016].
[13] SMHI, ”SMHI:s Klimatrapport för Augusti 2014,” Augusti 2014. [Online]. Available:
http://www.smhi.se/klimat/manadens-vader-och-vatten/sverige/manadens-vader-isverige/augusti-2014-extremt-regnig-i-vastra-gotaland-1.76746. [Använd 9 05 2016].
[14] OMICRON Energy, OMICRON 256plus Technical Data.

38 |

[15] M. Choi, S. Lee, S. Lim, D. Lee och X. Yang, ”A direct three-phase circuit analysis-based fault
location for line-to-line fault,” Ieee Transactions On Power Delivery, pp. 2541-2547, Oktober
2007.

39 |

Bilagor
Bilaga 1 – Översiktskarta över station MARUM, nät 113 samt nät 117
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Bilaga 2 – Kopplingsschema för provuppkoppling
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Bilaga 3 – Inspelat intermittent jordfel
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Bilaga 4 – Bilder
I ordning: Station GT6225R, nollpunktsreaktorn i station MARUM, frånskiljare
i nätstation, provuppkoppling med fem stycken FCM.
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