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Systemanalys av 
eldistributionssystem på Preemraff Göteborg 
 
Sammanfattning 
På uppdrag av Preemraffs teknikavdelning har en systemanalys av Preemraff Göteborgs 
eldistributionssystem genomförts. Arbetet består av två delar, och dess huvudmål är att få en 
förbättrad kännedom av anläggningens aktuella status. I den första delen byggs en modell av 
raffinaderiets eldistributionssystem upp i ett modelleringsprogram för elektriska 
distributionssystem. Modellen är tänkt att användas av Preems teknikavdelning vid såväl 
frågor i den dagliga driften som vid projektering av utbyggnader och förändringsarbeten av 
eldistributionssystemet. I arbetets andra del genomförs analys på en begränsad del av 
anläggningen. Analysen består av kontroll av kortslutningsströmmars storlek, kontroll av 
selektivitet samt kontroll av spänningsfall vid motorstarter. En grov kontroll av ledig 
kapacitet i respektive anläggningsdel har också utförts. 

Teori för att ge förståelse för de olika komponenternas funktion och deras inbördes samspel 
presenteras. Gällande standarder och deras beräkningsmetoder avhandlas. Extra vikt läggs 
vid kortslutningsberäkningar. Elanläggningens tekniska utformning introduceras, vilken 
sedan följs av en beskrivning över hur modelleringen är utförd med avseende på antagande 
och vissa specialfall. 

Resultaten visar att kortslutningsströmmarna i de flesta delar av anläggningen håller sig på en 
önskvärd nivå. I ett ställverk överskrids tillåtet maxvärde något. Motorstarter innebär för de 
kontrollerade ställverken inte spänningssänkningar större än vad som anses acceptabelt. Med 
avseende på selektivitet har anläggningen potential för att uppnå selektiv frånkoppling på de 
flesta kontrollerade punkterna. Det framgår att den aktuella driftläggningen, med tillslagna 
sektioneringsbrytare mellan ställverkens A- och B-sida, hindrar selektiv felbortkoppling. I 
selektivitetsanalysen som gjorts utifrån sektionerad drift, framgår att vissa justeringar behöver 
göras för att uppnå god selektivitet. 

Eldistributionssystemet är i huvudsak konstruerat för att medge redundans enligt n-1 
kriteriet. Av resultatet framgår att ett fåtal ställverk är belastade i den grad, att deras 
transformatorer skulle bli överbelastade vid bortfall av en transformator. 

I rapportens slut ges förslag på driftomläggningar som anses kunna optimera anläggningen. 
Vidare ges även förslag på investeringsåtgärder som ur ett energimässigt perspektiv skulle 
förbättra anläggningen.
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System study of the electric 
distribution system at Preemraff Gothenburg 
 

Summary 
On behalf of the technology department at Preemraff, a system analysis of the electrical 
distribution system has been performed. The work consists of two parts, and its main 
purpose is to give a better knowledge of the plants status. In the first part, a model of the 
refinery’s electrical distribution system is built in a program for network analysis. The model 
is intended to help Preemraff’s technology department in both the daily operation but also 
for expansion projects and changes in the electrical distribution system. In the second part 
of the work, an analysis of a limited part of the plant is performed. The analysis consists of 
verification of short-circuit currents, selectivity and simulation of voltage drop during start 
of electrical motors. A rough check of free capacity in respective part of the plant is also 
performed. 

Theory to give the reader understanding of the various components function and mutual 
interaction is presented. Existing standards and their calculation methods are discussed. 
Additional attention is paid to calculation of short-circuits. The technical configuration of 
the electrical plant is introduced, followed by a description of the modelling with respect to 
suppositions and some special cases. 

The results show that the short-circuit currents are in an acceptable level in most part of the 
plant. In one switchgear, the short-circuit current are somewhat exceeded. Start of electrical 
engines does not contribute to a voltage drop above acceptable levels in the part of the plant 
that was investigated. With respect to selectivity the plant has the potential to achieve 
selective disconnection at most of the investigated points. It is shown that the present 
operation mode, with switched on breakers between the switchgears A- and B-side prevent 
selective disconnection. The selectivity analysis is performed with the premise that A- and 
B-side is sectioned. With those premises, it shows that some adjustment is needed to achieve 
good selectivity. 

The electric distribution system is mainly constructed to permit redundancy for the n-1 
criteria. The results show that a few switchgears are loaded to the point that their 
transformers will be overloaded with a single transformer fault.  

At the end of the report, proposal on operation diversions that is considered to optimize the 
plant is given. Suggestions on investments that would improve the plant in an energy term 
perspective is also given. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
Högspänning = Huvudspänning överstigande 1000 Volt (AC) 

Klockslag = Betyder i transformatorsammanhang hur ström och spänning 
fasvrids då transformatorn passeras. Anges i hela klockslag 
[timmar] där varje timme motsvarar 30º. Exempel: Dyn11 

Kopplingsart = Beskriver hur en trefasig transformators uttag är elektriskt 
sammankopplade. T.ex. Ynyn = Lindningar på både primär- och 
sekundärsida är y-kopplade med utdragen nollpunkt. 

Lindningskopplare = Don för spänningsreglering på transformator 

Lågspänning = Huvudspänning upp till 1000 Volt (AC) 

Motorbidrag = Initialt bidrag till kortslutningsström från roterande maskiner 

n-1 kriteriet = Innebär att en enskild komponent i ett system ska kunna gå sönder 
utan att driften påverkas 

Oljeraffinaderi = Anläggning för destillation av råolja till lättare fraktioner t.ex. 
bensin, diesel och gaser 

Poltal = Antal grupper av lindningspar i en asynkronmotor (eller 
synkronmotor) vilket styr dess nominella varvtal 

PVC = Polyvinylklorid 

Selektivitet = Innebär i elkraftsammanhang felbortkoppling så nära felstället som 
möjligt i syfte att begränsa spänningsbortfallet till så liten del som 
möjligt i nätet 

Symboler 
c = Faktor för korrektion av spänning enligt SS-EN 60909 

𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚 = Högsta värdet på faktorn för korrektion av spänning enligt SS-EN 
60909 

𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(𝜑𝜑) = Effektfaktor, förhållande mellan aktiv och reaktiv effekt 

Ij = Strömvärde för jordslutning fas-jord [A] 

𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
"  = Högst förekommande, initiala symmetriska strömvärde, för 

trefasig kortslutning [A] 

𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
"  = Lägst förekommande, initiala symmetriska strömvärde, för tvåfasig 

kortslutning [A] 

𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = Uppmätt ström vid kortslutningsprov av asynkronmotor [A] 

𝐼𝐼𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 = Nominell ström (ström vid märklast för en apparat) [A] 

𝐼𝐼𝑘𝑘2
"  = Initialt symmetriskt strömvärde för tvåfasig kortslutning [A] 

𝐼𝐼𝑘𝑘3
"  = Initialt symmetriskt strömvärde för trefasig kortslutning [A] 

Is = Stötström - initialt toppvärde vid kortslutning [A] 
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Istart = Högsta strömvärde som uppstår vid motorstart [A] 

I> = Strömvärde för vilket ett skydd detekterar överström [A] 

I>> = Strömvärde för vilket ett skydd detekterar kortslutning [A] 

K, KT = Korrektionsfaktor för transformatorimpedans enligt SS-EN 60909 

Pb = Transformatorns belastningsförluster [W] 

R = Resistans [Ω] 

Rk = Resistiv del av kortslutningsimpedans [Ω] 

RT = Transformatorns resistans [Ω] 

R0 = Transformatorns nollföljdsresistans (Aktuell vid beräkning av 
jordslutningsström) [Ω] 

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
"  = Kortslutningseffekt, maxvärde [VA] 

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
"  = Kortslutningseffekt, minimivärde [VA] 

Snom = Nominell märkeffekt på apparat [VA] 

Ue = Enhetsspänning, vilken samtliga resistanser och reaktanser hänförs 
till vid kortslutningsberäkningar [V] 

𝑢𝑢𝑘𝑘 = Relativ kortslutningsimpedans [%] 

Un = Nominell spänning [V] 

ur = Kortslutningsresistans (per unit) [%] 

Utest = Aktuell testspänning vid prov av asynkronmotor [V] 

X = Reaktans [Ω] 

xk = Kortslutningsreaktans (per unit) [%] 

Xk = Induktiv del av kortslutningsimpedans [Ω] 

XT = Transformatorns reaktans [Ω] 

xk = Kortslutningsreaktans (per unit) [%] 

Zk = Kortslutningsimpedans [Ω] 

X0 = Transformatorns nollföljdsreaktans (Aktuell vid beräkning av 
jordslutningsström) [Ω] 

𝜑𝜑 = Vinkel mellan spänning och ström [°] eller [𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟𝑟] 
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1 Inledning 
I en modern processanläggning finns en stor mängd elförbrukare. I effekt räknat står motorer 
till pumpar, kompressorer och fläktar för det största effektbehovet. Elförsörjningen till en 
anläggning ska helst bara fungera utan att märkas. Om ett fel ändå uppstår, ska den 
felbehäftade anläggningsdelen så fort som möjligt isoleras från det övriga systemet för att 
minska följdverkningar. Vidare ska systemet vara utformat på ett sådant sätt att risken för 
skador på person och egendom är minimerad. 

Med simuleringsprogram kan man idag skapa en levande modell av ett eldistributionssystem 
och dess ingående komponenter. Såväl normal drift som fel går att simulera. En tillbyggnad 
kan redan i projekteringsstadiet provköras i datormodellen och dess påverkan på den 
befintliga anläggningen kan studeras. Konstruktioner som skulle kunna innebära framtida 
problem kan redan i projekteringsstadiet sållas bort. 

Fokus för detta examensarbete kommer att ligga på att bygga upp en så korrekt och komplett 
datormodell som möjligt för eldistributionssystemet på Preemraff Göteborg. I rapporten 
behandlas grundläggande teori för att med rätt parametrar modellera systemets olika 
komponenter. Slutligen kommer en kontrollerande analys att göras på en begränsad del av 
eldistributionssystemet. I analysen ingår manuella kontrollräkningar för att verifiera äktheten 
av de resultat som genererats av datormodellen. 

Tidigare har några liknande arbeten utförts på Preemraffs systeranläggning i Lysekil. Två av 
dessa är Systemstudie av Scanraffs eldistributionssystem, samt System- och Förstudie av Framtida 
Expansionsstrategier på Preemraff Lysekil [1]-[2]. Dessa examensarbeten har under arbetets gång 
studerats och verkat som referenser för framtagningen av datormodellen över Preemraff 
Göteborgs eldistributionssystem.  

1.1 Bakgrund 
Bolaget Preem AB äger två oljeraffinaderier. Dessa är belägna i Göteborg och Lysekil. 
Preemraff Göteborg är det mindre av Preems raffinaderier i Sverige. På raffinaderiet i 
Göteborg produceras bland annat diesel, med tallolja som en av huvudråvarorna, vilken blivit 
den första i världen att få miljömärkningen Svanen [3]. Anläggningen byggdes år 1967 och 
har sedan dess byggts till i etapper. Förändringar och utbyggnad av systemet sker löpande, 
därför ligger det i användarens intresse att ha tillgång till en datormodell av anläggningens 
eldistributionssystem. En sådan datormodell är skapad för raffinaderiet i Lysekil men är ännu 
inte implementerad för raffinaderiet i Göteborg. 

Uppdragets främsta mål har varit att förbättra kännedomen av anläggningens aktuella status. 
Den ökade kännedomen och den framtagna modellen avses utgöra ett stöd för framtida 
projektering av till- och ombyggnader. 
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1.2 Problembeskrivning 
En datormodell för anläggningens eldistributionssystem har tidigare ej funnits. Med en 
datormodell av anläggningens eldistributionssystem, ges ett bra verktyg för att analysera hur 
systemet beter sig vid normal drift, händelse av fel, utbyggnad, etcetera. Arbetet ämnar bygga 
upp en så fullständig modell som möjligt, samt analysera delar av den. Analysen kommer 
utföras med avseende på: 

• Selektivitet 
• Kortslutningsströmmar 
• Spänningsfall vid start av större motorer 
• Grov uppskattning av ledig kapacitet i respektive ställverk (Uppskattningen baseras 

på avlästa momentanvärden.) 

Modellen kommer att ha potential för ytterligare analyser. Förslag på sådana ges i slutet av 
rapporten. Det pågår en ombyggnation i yttre matande nät. Nuvarande matning med två 
transformatorer som har en spänningsomsättning om 50/10 [kV], kommer att ersättas av 
transformatorer med spänningsomsättningen 130/10 [kV]. Detta ska i princip inte påverka 
Preemraffs nät. Modelleringen kommer dock innefatta såväl nuvarande som framtida 
matning. Huvudfokus kommer dock ligga på den framtida konfigurationen 130/10 [kV]. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta examensarbete är att analysera raffinaderiets eldistributionssystem. Detta 
görs med hjälp av en datormodell som först tas fram. Modellen användas som verktyg för 
analys av selektivitet, kortslutningsströmmar, spänningsfallsberäkningar och ledig kapacitet. 
De huvudsakliga målen är förbättrad kännedom om anläggningen, samt framtagandet av 
datormodellen. Utöver detta tas även förbättringsförslag fram, som anses kunna optimera 
anläggningen. 

1.4 Avgränsningar 
Följande avgränsningar är av tidsmässiga skäl gjorda i arbetet: 

• I modellen har mindre laster på respektive lågspänningsställverk aggregerats till en 
större. Detta då det varit allt för tidskrävande och inte nödvändigt att precisera 
varenda liten last utan bara deras ungefärliga summa. 

• Beräkningar av korslutningsströmmar och studie av selektivitet är av tidsskäl 
begränsat till ställverk i SUB 0 (inkommande och huvudfördelning) samt SUB 1. 
Vidare studeras inte heller verkningar av jordslutningar. 

• Data på viss utrustning har visat sig vara allt för tidskrävande att få fram. I dessa fall 
har värden till beräkningar frambringats genom; jämförelse med likvärdig utrustning, 
uppskattningar eller typvärden. För mer detaljerade beskrivningar av approx-
imationer som gjorts, se kapitel 3. 

• Studie av kablars förläggningssätt är inte utförd. Detta på grund av att det setts som 
en allt för tidskrävande process. Eftersom arbetet är mer inriktat på analys av fel än 
den normala driften, anses detta inte skapa problem. 
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2 Teori 
I följande kapitel redogörs för de väsentligaste ingående delarna i ett typiskt industriellt 
eldistributionssystem. Teorin som presenteras, är avgränsad till vad som anses vara relevant 
för det specifika arbetet som utförs.  

Gemensamt för de komponenter och kablar som ingår i en elektrisk anläggning är att de är 
specificerade för att tåla en viss ström och spänning. För strömmen anges vanligen tre olika 
värden: 

• Ett nominellt strömvärde; detta är vad komponenten klarar vid kontinuerlig 
belastning. 

• Ett korttidsvärde; den ström som komponenten klarar i vanligen 1 sekund. Detta 
värde styrs av vilken effekt som utvecklas i komponenten och vilken temperatur 
komponenten tål. 

• Ett stötströmvärde; det högsta toppvärde en komponent klarar rent mekaniskt. 

Vid konstruktion av en elektrisk anläggning, behöver det säkerställas att ingen komponent 
placeras i en punkt, där den kan bli utsatt för högre strömmar (eller spänningar), än vad den 
tål. För att uppfylla detta villkor för strömmar behöver beräkningar göras. 

2.1 Ekvivalent y-fas 
Om symmetri råder i ett trefassystem, kan beräkningar förenklas genom att använda metoden 
med ekvivalent y-fas. Denna metod innebär att beräkning endast görs på en av systemets tre 
faser. Metoden kommer att tillämpas i de beräkningar som görs manuellt. 

2.2 Yttre matande nät 
Vid modellering av ett nät är det i regel omöjligt att ta med hela nätet, eftersom modellen då 
skulle bli orimligt stor. En punkt får bestämmas som anslutningspunkt. I denna punkt blir 
överliggande nät en ekvivalent krets med parametrar som bestämmer hur den beter sig ur ett 
elektriskt hänseende. 

Parametrar som vanligen används för att kunna modellera anslutningspunkten är: 

• nominell spänning 

• kortslutningseffekt (nominell, minimal och maximal) 

• förhållande mellan nollföljdsimpedans och kortslutningsimpedans 

• förhållande mellan resistans och reaktans. 

De data som nämnts, kan på begäran fås av elnätsleverantören. 
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2.3 Kablar 
En kraftkabel besitter egenskaper som är kopplade till såväl dess egen konstruktion som det 
aktuella förläggningssättet. Ett vanligt förekommande sätt att modellera en kraftkabel är 
genom användning av PI-modellen, se Figur 2.1 [4]. En svaghet med denna modell är att 
kabelns kapacitans mot jord placeras i dess början och slut. I verkligheten ligger kapacitansen 
jämt fördelad längs hela kabelns längd. För modellering av kablar med en längd upp till 50 
km anses modellen vara tillräckligt precis, vilket gör den tillämpar vid detta arbete [5]. 

R X

C/2 C/2

+

-

U2

+

-

U1

 

Figur 2.1 Ekvivalent PI-länk 

2.4 Transformatorn 
En transformator kan liknas vid en elektrisk växellåda. I en mekanisk växellåda växlas varvtal 
och vridmoment och dessa är omvänt proportionella mot varandra. I transformatorn växlas 
istället spänning och ström mot varandra och har samma omvänt proportionella förhållande 
till varandra. 

I ett eldistributionssystem förekommer vanligen flera olika spänningsnivåer och trans-
formatorer binder samman nivåerna. För att matematisk beskriva transformatorn och kunna 
räkna på ett system med flera ingående spänningsnivåer krävs följande parametrar: 

• Märkeffekt; anges i skenbar effekt, [VA] 

• Primär- och sekundärlindningarnas nominella spänning U1n [V] och U2n [V], kvoten 
av dessa anger transformatorns spänningsomsättning 

• Relativ kortslutningsimpedans zk [%] 

• Belastningsförluster Pb [W] 

För datorberäkningar som görs i detta arbete modelleras transformatorn enligt Figur 2.2
R X

+

-
U2

+

-
U1

 

Figur 2.2 Transformatorns beräkningsmodell 
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I Figur 2.2 bestäms R av belastningsförlusterna Pb, samt X av kortslutningsimpedansen zk. 
Den relativa kortslutningsimpedansen zk anger den procentandel av primärlindningens 
nominella spänning som krävs, för att nominell ström ska flyta genom sekundärlindningen 
då denna kortsluts. Vidare kan denna storhet ses som ett mått på transformatorns tröghet 
eller dämpning av genomfluten ström. Eftersträvansvärt vid normal drift är en låg 
kortslutningsimpedans, vilket ger små spänningsfall vid belastning. Vid felfall är dock önskan 
den motsatta. Då eftersträvas istället en hög kortslutningsimpedans för att minska fel-
strömmarna och deras följdverkningar. 

2.5 Asynkronmotorn 
Då den huvudsakliga andelen av anläggningens motorer är av typen kortsluten asynkron-
motor, behandlas enbart denna. Relevant för detta arbete är motorns egenskaper vid start. 
En asynkronmotor som inte försetts med frekvensomriktare eller annan typ av start- eller 
varvtalsreglering, drar vid startögonblicket en ström i storleksordningen 5–10 gånger dess 
nominella ström. Vid start ger motorns strömrusning påkänningar i form av spänningsfall i 
den anläggning vid vilken den är ansluten. Om motorns data innehåller ett kortslutningsprov 
(start med fastlåst rotor) gjort vid begränsad spänning, behöver detta värde skalas upp för att 
bli relevant [6]. Strömmen ökar proportionellt mot spänningen. Sålunda blir uttrycket för 
startström vid nominell spänning 

𝐼𝐼𝑡𝑡𝑡𝑡𝑚𝑚𝑠𝑠𝑡𝑡 = 𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡∙𝑈𝑈𝑛𝑛

𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
  (2.1) 

Där 𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = ström vid kortslutningsprov och 𝑈𝑈𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡 = spänning vid kortslutningsprov. 

Fasvinkeln 𝜑𝜑 varierar påtagligt vid de olika driftlägena start, tomgång och fullast. Vid start-
ögonblicket är motorn övervägande reaktiv. Då varvtalet ökar, övergår motorn till att 
konsumera allt mer aktiv effekt [7]. 

2.6 Fördelnings- och kopplingsutrustning 

2.6.1 Ställverk 
Ett ställverk kan ses som en elektrisk förgreningspunkt. I detta arbete kommer ställverken 
som komponent inte behandlas på fler punkter än huruvida nedanstående parametrar följs 
eller inte. 

• Kortslutningshållfasthet 

o Dynamisk, anges som Is index s betecknar stötström 

o Termisk, anges som Ik 

• Nominell strömtålighet In 

• Spänningsnivåer 
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2.6.2 Effektbrytare 
En effektbrytare är en stor strömbrytare, vars utformning tillåter den att bryta större 
strömmar. Dels driftströmmar som matad utrustning drar, men även felströmmar som 
uppstår vid till exempel kortslutning. En brytare är, liksom all annan kopplingsutrustning, 
specificerad med en tillåten nominell, termisk och dynamisk strömtålighet. Effektbrytaren 
samspelar med reläskydden, vilka behandlas i kapitel 2.7.1. Reläskyddet kan nämligen skicka 
signal till brytaren om utlösning till exempel i händelse av fel. 

2.7 Skyddsutrustning 
För att skydda anläggningsdelar samt matad utrustning mot de påkänningar som uppkommer 
vid fel och överlast, förses en elektrisk anläggning med ett antal skydd av olika typer. 

2.7.1 Reläskydd 
Ett reläskydd kan programmeras till att ge signal om utlösning eller alternativt ge larm vid 
önskade strömmar. För att kunna mäta stora strömmar och höga spänningar, används ström- 
och spänningstransformatorer. Dessa har en känd omsättning. För en strömtransformator 
kan omsättningen t.ex. vara 100/5, vilket innebär att om 100 Ampere mäts primärt, kommer 
en ström om 5 A genomflyta dess sekundärlindning och reläskydd. Vid inställning och 
provning av reläskydd tas denna skalfaktor i beaktning och vidare kommer enbart 
primärvärden anges. 

Det förekommer att strömmätning till reläskydd endast görs på två av systemets faser. Ett 
krav för att uppnå korrekt funktionalitet vid denna konfiguration, är att man på alla ställen 
där tvåfasmätning tillämpas, mäter på samma faser [8]. Vid samtidig mätning av nollpunkts-
spänning/summaströmmätning, ges tillräckligt med mätvärden för att detektera samtliga fel. 
Sålunda kan en strömtransformator sparas in per mätpunkt. 

I detta arbete kommer endast två strömsteg samt ett jordfelssteg att behandlas. De två 
strömstegen betecknas vanligen I> samt I>> d.v.s. överström och kortslutning. Då en ström 
som överstiger I> mäts upp av skyddet, kommer en timer att starta. Om timern hinner räkna 
upp till en förinställd tid innan strömmen sjunker under I> kommer utlösningssignal skickas 
till brytaren. Om strömmen skulle överstiga beloppet för I>> skickas signal om utlösning 
momentant. 

Vid inställning av reläskydd är det viktigt att den lägsta kortslutningsströmmen, som kan 
uppträda i den skyddade delen, är högre än den ström skyddet är inställt på. 

Om ett skydd är inställt på en högre ström än vad nätet, i svagaste driftläget, klarar att ge 
kommer inte skyddet att lösa ut vid fel. I en selektivplan ska skyddskurvan vid korrekt 
dimensionering ligga till vänster om kurvan för tillgänglig kortslutningsström. 
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Ett typexempel på hur brytarens (reläskyddets) karaktäristik kan se ut ges i Figur 2.3. Den 
aktuella brytaren har ett översströmssteg inställt på 200 A och 0,4 sekunder samt ett 
kortslutningssteg inställt på 1000 A och 1 millisekund vilket i sammanhanget får betraktas 
som momentant. 

 

Figur 2.3 Typkaraktäristik reläskydd 

Jordfel detekteras ofta genom en separat summaströmtransformator. Vid impedansjordade 
nät tillkommer även mätning av nollpunktspänning. Detta komplement ger möjlighet för 
riktat skydd, vilket innebär att man till exempel kan låta skyddet titta enbart nedströms för 
att få riktningsselektiv bortkoppling. 
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2.7.2 Säkringar 
Som komplement till ett enklare motorskydd, används ofta smältsäkringar. För större 
strömmar är knivutförande vanligt. Figur 2.4 visar tid-strömkurvan för en säkring med gG-
karaktäristik vilket är en så kallad totalområdessäkring för allmänt bruk. I dagligt tal kallas 
den för en trög säkring [9]. 

 

Figur 2.4 Säkring 200A gG-karaktäristik 
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2.8 Teori för kortslutningsberäkningar enligt SS-EN 60909 
I detta delkapitel behandlas kortslutningsberäkningar. För kortslutningsberäkningar gäller 
idag den internationella standarden SS-EN 60909 vilken också tillämpas av den använda 
programvaran Vision Network analysis. En enklare beräkningsmetodik med delkortslutnings-
effekter kan, då nätets komponenter är av övervägande reaktiv karaktär användas. I detta 
arbete behandlas dock en anläggning med betydande mängder resistiva komponenter, 
(kablar) vilket inte gör metoden tillämpar. 

Då tillämpas istället impedansmetoden. Metoden går kort sammanfattat ut på att bestämma 
resistans och reaktans för alla ingående delar. Dessa summeras komponentvis och hänförs 
till en gemensam spänningsnivå, en enhetsspänning. En spänningskälla ansätts i felpunkten med 
motsatt polaritet mot den före felet gällande. Därefter beräknas den ström som bildas i 
felkretsen. Notera att genererande källor såsom matande nät och motorer nollställs och 
ersätts med sin inre impedans. 

Teorin kommer att gå igenom hur kortslutningsströmmen i en godtycklig punkt för ett nät 
beräknas utifrån data på ingående komponenter, samt data rörande överliggande nät. 

Då det med denna metod görs flera förenklingar, introduceras i SS-EN 60909 bland annat 
en korrektionsfaktor för matande spänning, samt en för transformatorers impedans. Dessa 
faktorer är till för att frambringa ett tillförlitligt resultat trots de förenklingar som görs. Teori 
och manuella beräkningar längre fram behandlar enbart maximal kortslutningseffekt. 

2.8.1 Matande nät 
Vanligen fås från nätleverantören uppgifter om 

• Initial kortslutningseffekt 𝑆𝑆𝑘𝑘
"  - nominell, minimal och maximal 

• Nominell spänning för nätet 𝑈𝑈𝑚𝑚 

• Förhållandet 𝑅𝑅 𝑋𝑋⁄  

𝑆𝑆𝑘𝑘
" = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈𝑛𝑛

2

𝑍𝑍𝑛𝑛ä𝑡𝑡
 ↔  𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡 = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈𝑛𝑛

2

𝑆𝑆𝑘𝑘
"   (2.2) 

Där 𝑐𝑐 = 1,1 vilket är en konstant från tabell 1 i SS-EN 60909 vars funktion bland annat är 
att kompensera för variationer i den nominella spänningen. 

Då nätimpedansen är bestämd komposantuppdelas den i resistans och reaktans. 

Först tas vinkeln φ ut från förhållandet 𝑅𝑅 𝑋𝑋⁄  

1
tan (𝜑𝜑)

= 𝑅𝑅
𝑋𝑋

 ↔  𝜑𝜑 = arctan � 1
𝑅𝑅

𝑋𝑋�
� (2.3) 

𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡 = 𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡 ∙ cos (𝜑𝜑𝑚𝑚ä𝑡𝑡) (2.4) 

𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡 = 𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡 ∙ sin (𝜑𝜑𝑚𝑚ä𝑡𝑡) (2.5) 
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2.8.2 Kablar 
För kablar används resistans och reaktans hämtad ur tillverkarens datablad. Dessa data 
tillsammans med kablarnas längd är tillräcklig för att bestämma deras parametrar. I de fall 
data om kabeltyp saknas, kan utifrån ledarmaterial, area och längd resistans beräknas. För 
reaktans finns typvärden att tillgå om data saknas [4]. 

2.8.3 Transformatorer 
För en transformator behövs följande uppgifter då den tas med som en ingående komponent 
i kortslutningsberäkningar: 

• märkeffekt Sn [VA] 
• belastningsförluster Pb [W] 
• relativ kortslutningsspänning uk [%] 
• nominell spänning, primär och sekundär U1n, U2n[V] 
• nominell ström I1n, I2n 

Transformatorns kortslutningsstorheter bestäms med ekvationerna [10]: 

𝑍𝑍𝑘𝑘 = 𝑢𝑢𝑘𝑘
100 %

∙ 𝑈𝑈ℎ
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
 (2.6) 

𝑅𝑅𝑘𝑘 = 𝑃𝑃𝑏𝑏
3∙𝐼𝐼𝑛𝑛

  (2.7) 

𝑋𝑋𝑘𝑘 = �𝑍𝑍𝑘𝑘
2 − 𝑅𝑅𝑘𝑘

2  (2.8) 

Där Uh och In är hämtade antingen från primär- eller sekundärsida. Det viktiga är att vara 
konsekvent samt att notera till vilken sida dessa data hör. En notation med till exempel 
Rk,T1,10kV alternativt Rk,T1 = XX Ω @ 10 kV är både vanligt och rekommenderat att göra. 
Detta för att visa vilken spänningsnivå storheten tillhör. 

I SS-EN 60909-0 används en korrektionsfaktor för transformatorns impedans. 

Denna beräknas enligt följande 

𝐾𝐾𝑇𝑇 = 0,95 ∙ 𝑐𝑐𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
1+0,6∙𝑚𝑚𝑇𝑇

  (2.9) 

där xT = transformatorns relativa impedans och cmax = spänningsfaktorn c:s högsta värde. 

Då samtliga impedanser i felkretsen har bestämts, ska dessa hänföras till en gemensam 
spänningsnivå innan de aggregeras till en total impedans Ztot. Metodiken beskrivs genom 
följande exempel: 

För ett matande nät med spänningen 130 kV har storheterna 

𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡,130𝑘𝑘𝑘𝑘 = 1Ω  och 

𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡,130𝑘𝑘𝑘𝑘 = 12Ω  beräknats. Felströmmen nedströms en tänkt transformator med 
omsättningen 130/10 [𝑘𝑘𝑘𝑘] ska beräknas. 

Sett från transformatorns sekundärsida (10 kV) har nätets resistans och reaktans följande 
värde: 
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𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡,130𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ � 10
130

�
2

= 1 ∙ 5,92 ∙ 10−3 = 5,92𝑚𝑚Ω  och  

𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10𝑘𝑘𝑘𝑘 = 𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡,130𝑘𝑘𝑘𝑘 ∙ � 10
130

�
2

= 12 ∙ 5,92 ∙ 10−3 = 71,01𝑚𝑚Ω   

Detta ska inte tolkas som att storheterna ändrar sitt verkliga värde. Snarare att det 
ursprungliga perspektivet har ändrats och att transformeringen är nödvändig för att kunna 
sammanföra nätimpedanserna med de övriga impedanserna i felkretsen. 

Då alla impedanser som ingår i felkretsen är bestämda på en gemensam spänningsnivå, 
aggregeras de enligt kända reglerna för serie- och parallellkoppling, alternativt även med hjälp 
av Δ/𝑌𝑌-transformering. 

Figur 2.5 visar beräkningsschemat då felkretsens impedanser reducerats ned till total 
impedans.  

Ztotc·Uf

+

-

Ik3

 

Figur 2.5 Beräkningsschema kortslutningsström 

Slutligen bestäms kortslutningsströmmen enligt 

𝐼𝐼𝑘𝑘3
" = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈𝑓𝑓

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
= 𝑐𝑐∙𝑈𝑈ℎ

√3∙𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡
  (2.10) 

Vidare bestäms kortslutningseffekten i samma punkt med ekvationen 

𝑆𝑆𝑘𝑘
" = √3 ∙ 𝑈𝑈ℎ ∙ 𝐼𝐼𝑘𝑘3

"   (2.11) 
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3 Tillvägagångssätt - Modellering 
Modellering av Preemraff Göteborgs eldistributionsnät utförs i nätberäkningsprogrammet 
Vision Network analysis. I bilaga A presenteras ett enlinjeschema över hela anläggningen. I 
bilaga B presenteras enlinjeschema som reducerats ned till den del av anläggningen som 
analysen är avgränsad till. 

Göteborg Energi är ägare av överliggande nät. En handfull olika driftfall kan förekomma 
beroende på årstid och driftläggning. Kortslutningseffekten vintertid är till exempel något 
högre, eftersom ett kraftvärmeverk i närheten då är i drift. I detta arbete är dock enbart den 
lägsta och den högsta kortslutningseffekten av intresse. Beräkningar och modelluppbyggnad 
har inte gjorts från ägandegränsen, utan en bit längre upp i hierarkin. Detta på initiativ av 
författaren och med god hjälp av Göteborg Energi. 

Huvudfokus ges åt den nätkonfiguration som är aktuell, efter att en pågående ombyggnad 
med nya transformatorer är klar. Detta eftersom det är denna konfiguration som 
anläggningen kommer att leva med i framtiden och för användaren är detta mest intressant. 

3.1 Beskrivning av anläggningen 
På Preemraff Göteborg finns ett stort antal elförbrukare. Den överlägset vanligaste större 
lasten är asynkronmotorer. För att försörja all utrustning med energi, har man inom 
anläggningens område placerat ut tio stycken substationer (hädanefter benämnda SUB 0 - 9), 
vardera innehållande ett eller flera ställverk med spänningsnivåer från 0,4kV till 10kV. En 
total effekt av cirka 20MW konsumeras konstant i anläggningen. 

Anläggningen matas via kabelförband från en närbelägen transformatorstation i Göteborg 
Energis ägo. I dagsläget är denna station bestyckad med två 50/10-kV transformatorer á 40 
MVA. Inom en snar framtid kommer dock en ombyggnad ske. Denna ombyggnad innebär 
utbyte av transformatorerna som matar Preemraff. De nya transformatorerna matas primärt 
med 135kV och deras sekundärsidor ansluter mot Preemraffs kabelförband på 10kV. Vidare 
kommer de nya transformatorerna att behålla samma märkeffekt som de gamla, men den 
relativa kortslutningsspänningen uk, får ett högre värde för att behålla nätegenskaperna. I 
praktiken ska inte detta innebära någon skillnad för Preemraff, då ombyggnaden sker utanför 
ägandegränsen och de elektriska egenskaperna kommer bli likvärdiga efter ombyggnaden. 
Som tidigare nämnts, kommer dock både nuvarande och framtida matning ingå i modellen. 

Inom anläggningen används i huvudsak spänningarna 10kV, 3,15kV, 0,5kV samt 0,4kV. På 
nivåerna 10- och 3,15kV är nätet resistansjordat, (för 3,15kV är resistansen kopplad via en 
enfastransformator i nollpunkten). För nivåerna 0,5kV och lägre tillämpas direktjordning. 

Merparten av anläggningen är utformad för redundans i händelse av fel. Det finns t.ex. 
dubbla transformatorer med separata kabelförband på de högre spänningsnivåerna. 
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3.2 Datainsamling 
Data har insamlats genom en kombination av aktiviteter: 

• Avläsning av märkskyltar och instrument i fält 

• Genomgång av fysiskt och digitalt arkiv 

• Genom muntlig och skriftlig kontakt med personal inom Preem och Göteborg 
Energi 

De data som varit nödvändiga för arbetet, men otillgänglig eller allt för tidskrävande att 
uppbåda, har approximerats genom användning av typvärden från likande utrustning. 

3.3 Programvara 
Vision Network analysis är ett nätberäkningsprogram som funnits sedan 1991. Det är 
utvecklat av det nederländska företaget Phase to Phase. I programmet infogas komponenter 
grafiskt och utseendet blir likt ett enlinjeschema. Då en komponent, t.ex. kabel eller 
transformator läggs in, kan dess märkdata läsas in från en separat fil. Denna fil kallas för types 
och kan ses som ett bibliotek över komponenter. Vidare benämns types som komponent-
databasen. I komponentdatabasen lägger användaren in data för utrustning som ska 
användas i modellen. Med fördel används samma beteckningar i komponentdatabasen som 
de för anläggningen aktuella. Då en modell för Preemraff Lysekil redan är skapad i Vision, 
har komponentdatabasen fyllts med data rörande såväl kablar som transformatorer och andra 
komponenter. I de fall det varit fördelaktigt att ur tidssynpunkt använda komponenter som 
redan varit inlagda i komponentdatabasen har detta gjorts. 

Då ett nät är uppbyggt kan en mängd beräkningar göras, några av dem är: 

• Beräkning av kortslutningsströmmar 

• Selektivitetsanalys 

• Lastflödesanalys 

Vision har en mängd ytterligare funktioner såsom beräkning av solpanelers eller vind-
kraftverks bidrag till ett elsystem. I detta arbete kommer dock bara funktionerna för 
kortslutning, selektivitet, och motorstarter att användas. 

Utöver beskrivningen av modelleringsgången som görs i kapitel 3, finns i själva modellen 
ytterligare beskrivning av hur den är utförd. Detta för att den framtida användaren skall ha 
kännedom om vilka data som är uppskattade och vilka som är verkliga. 
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3.4 Ställverk 
För ställverk beaktas följande parametrar vid skapande och analys av beräkningsmodellen: 

• Kortslutningshållfasthet; termisk och dynamisk 

• Nominell strömtålighet 

• Spänningsnivåer 

Ställverksskenor samt kabelförband mellan transformatorer och nollpunktsjordningar anses 
ha en impedans som är så låg att den inte påverkar beräkningarnas resultat i någon betydande 
utsträckning och får därför impedansen 0Ω. I modelleringsprogrammet är en fixering gjord 
vid R = X = 1µΩ för de länkar som sammanbinder komponenter [5]. 

3.5 Kablar 
För kablar har följande data inhämtats för skapande av modellen: 

• Längd 

• plusföljdsdata - resistans, reaktans och kapacitans 

• nollföljdsdata - resistans, reaktans och kapacitans. 

De uppgifter som angivits rörande resistans, är giltig vid temperaturen 20°C. Kablars 
förläggningssätt har inte studerats, vilket gör att avvikelser i deras induktiva reaktans kan 
förekomma. Vidare påverkar förläggningssättet kabelns förmåga att avge värme. För 
högspänningskablar har följande antaganden gjorts: 

• Förläggning i mark med en resistivitet om 1,0 𝐾𝐾∙𝑚𝑚
𝑊𝑊

 

• korrektionsfaktor om 0,7 från kabelns nominella strömvärde. 

Då anläggningen är byggd på 1960-talet, förekommer högspänningskablar av typen PILC 
SWA (Paper Insulated Lead Covered Steel Wire Armour). Vilket fritt översatt är pappers-
isolerad kabel med blyskärm och stålmantel. Då fullständiga data för denna kabeltyp varit 
otillgänglig har den modellerats som FCKJ alternativt FCJJ. Kabeltypen AXQJ anses i 
elektriskt hänseende i stort sett motsvara AXKJ. Då data saknats för AXQJ (halogenfri 
polyolefin) har dessa ersatts av AXKJ (PVC) [11]. 

3.6 Transformatorer 
Angivna data för transformatorer som lagts in i beräkningsmodellen: 

• Märkeffekt 

• kortslutningsimpedans 

• spänning - primärt och sekundärt 

• antal steg på lindningskopplare samt stegstorlek i procent av nominell spänning 
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• kopplingsart och klockslag. 

Vidare har följande uppskattningar gjorts: 

• Transformatorer i häraden 100-150kVA har inte varit märkta med uk, detta har då 
uppskattats till 4 %. 

• Klockslag på transformatorer har vid avsaknad på information satts till 11 för Dyn-
koppling. 

• Uppgift om storlek på belastningsförlusterna 𝑃𝑃𝑏𝑏 har för de flesta transformatorer 
saknats. I dessa fall har rimliga uppskattningar gjorts utifrån data från liknande 
transformatorer. 

Längre tillbaka i tiden testades inte transformatorer med avseende på nollföljdsstorheter. 
Därmed finns inte värden på detta att tillgå i protokoll eller på märkplåtar. För approximering 
av nollföljdsstorheter vid kopplingsarten Dyn gäller följande: 𝑅𝑅0 ≈ 1 ∙ 𝑅𝑅𝑇𝑇 och 𝑋𝑋0 ≈ 0,95 ∙
𝑋𝑋𝑇𝑇 [12]. I den använda programvaran finns en funktion hint, vilken beräknar nollföljdsdata 
enligt 

𝑍𝑍0 = 𝑢𝑢𝑘𝑘∙𝑈𝑈𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚
2

100∙𝑆𝑆𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚
  (3.1) 

𝑅𝑅0 = 𝑃𝑃𝑏𝑏∙𝑈𝑈𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚
2

𝑆𝑆𝑛𝑛𝑡𝑡𝑚𝑚
2   (3.2) 

där 𝑈𝑈𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 är transformatorns nominella sekundärspänning och 𝑆𝑆𝑚𝑚𝑛𝑛𝑚𝑚 är märkeffekt. Dessa 
approximationer har erfarenhetsmässigt visat sig stämma väl överens med de formler som 
presenteras i SS 424 14 05 och har tillämpats i modellen. 

3.7 Reläskydd 
På flera ställen i anläggningen har skydden endast försetts med strömmätning på två faser. 
Konfigurationen med tvåfasmätning blir inte synlig i modellen då inställningar för detta 
saknas. Detta är dock inget som anses påverka modellen. 

Då reläskydd varit inställda på momentan brytning, har tiden 1ms använts i modellen. I 
praktiken kan dock skyddet inte detektera ett fel så snabbt. I övriga fall används skyddets 
inställda tid.  

3.8 Effektbrytare 
Vid en perfekt analys av selektivitet borde varje brytares individuella bryttid beaktas. Dessa 
värden är dock inte statiska och det ligger även utanför ramarna av vad detta arbete 
behandlar. Ett typvärde eller medelvärde för brytartid återstår att lägga in i framtiden. 
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3.9 Säkringar 
Drifter på 400- och 500𝑘𝑘 har ofta ett kortslutningsskydd bestående av smältsäkringar i 
knivutförande. I samtliga fall har dessa antagits konstruerade med karaktäristiken gG. 
Antagandet om karaktäristik är baserat på en mindre inventering av Preemraffs förråd av 
reservsäkringar. 

I komponentdatabasen återfinns dels säkringstyper märkta IEC-ström, dels säkringar med 
märkningen Holec gG. Då vissa säkringsstorlekar saknas i listan med säkringar av typ Holec 
gG har istället de säkringar med märkningen IEC-ström använts. För att säkerställa att även 
dessa följer gG karaktäristik gjordes en jämförelse enligt Figur 3.1. Uppskattningsvis visar 
denna jämförelse att IEC-säkringarna har gG karaktäristik. Ytterligare anges för dessa några 
fler datapunkter vilket verkar positivt för modellens noggrannhet. 

 

Figur 3.1 Jämförelse av säkringar i komponentdatabasen 

3.10 Motorer 
På Preemraff återfinns provningsprotokoll för motorer. I dessa protokoll framgår elektriska 
data från tester vid: 

• tomgång 

• märklast 

• kortslutning 

De data som krävs för modelleringen är följande: 

• märkeffekt 
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• verkningsgrad 

• märkspänning 

• poltal (nominellt varvtal) 

• effektfaktor 

• belastningsgrad 

Utöver dessa data behöver motorns verkningsgrad och effektfaktor anges vid ytterligare fyra 
belastningsgrader t.ex. 25, 50, 75 och 125 % uttag av axeleffekt. Om bara värden för nominell 
last är kända, kan Vision utifrån inbyggda tabeller och med hjälp av matematiska modeller 
och kurvanpassning approximera en kurva för motorns karaktäristik över hela belastnings-
registret [7]. Denna funktion har tillämpats för samtliga motorer som lagts in i modellen. 

Genom att jämföra aktuell ström med motorns nominella ström, har motorers belastnings-
grad bestämts. För att modellen skall återspegla verkligheten så bra som möjligt, justeras dess 
laster in sådana att de motsvarar det driftläge som rådde vid avläsning i fält. 

Motorers poltal är satt till fyra (1500 varv per minut), i de fall information varit svår att finna. 
Detta efter en diskussion om vad som erfarenhetsmässigt är vanligast förekommande på 
raffinaderiet i Lysekil. Processanläggningen i Göteborg är av liknande typ som den i Lysekil, 
vilket gör att poltalet fyra torde vara det vanligaste även där. 

3.10.1 Direktdrivna motorer 
För motorer som startas direkt, t.ex. med kontaktor, har följande antaganden och beräk-
ningar gjorts: 

• Då startströmmar inte är kända, antages dessa till 7 gånger märkströmmen. 

• För de motorer där provningsprotokoll har återfunnits, har beräkning av förhållandet 
mellan startström och nominell driftström gjorts med hjälp av ekvation 2.1. 

3.10.2 Frekvensstyrda motorer 

I Vision finns ett tilläggsalternativ för motorer med frekvensstyrning. Vid användning av 
detta alternativ, har det ansetts att motordriften i fråga inte bidrar med någon kortslutnings-
effekt samt att startströmmen uppgår till 1,5 gånger In. Med frekvensomriktare uppnås 
vanligen en effektfaktor närmare ett gentemot nätet [6]. Då det i Vision endast finns 
standardkurvor tillgängliga för cos(φ)≤0,92 används detta värde vid frekvensomriktar-
drifter [7]. 

Det finns på anläggningen några drifter av speciell karaktär: 

• Motor, 0,5𝑀𝑀𝑀𝑀 med frekvensomriktare matad från en Ydyn-transformator med 
tolvpulslikriktare 
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• Motor 3𝑘𝑘𝑘𝑘 med lågspänd frekvensomriktare och transformatorer på ömse sidor om 
frekvensomriktaren. 

För att förenkla dessa drifters modellering har lasttypen transformer load använts, vilket innebär 
att transformatordata samt uttagen effekt på sekundärsidan anges [5]. 

3.11 Övriga laster 
Med övriga laster avses allt som inte är elmotorer. Dessa modelleras som load och antages ha 
ett cos(φ)=0,8. Begreppet load innebär i Vision en generell last, för vilken aktiv och reaktiv 
effekt kan justeras. Metodiken för användning av övriga laster följer följande logik: 

1. Alla större laster där aktuell enskild ström är känd, läggs in på respektive ställverk. 

2. Alternativet load läggs till på det aktuella ställverket och justeras in till dess att summan 
av mätningen på inkommandefack korrelerar med från fält avläst värde. 

Med andra ord innebär detta att alla kända laster läggs in enskilt på sin rätta plats. Därefter 
läggs resterande last in som en aggregering, vilken tillsammans med de kända lasterna uppgår 
till den totala effekt som förbrukas. 

Till största del består övriga laster av: 

• Belysning 

• styrutrustning och datorer 

• elvärmekabel och andra resistiva laster. 

Som ett undantag från ovan nämnda, har på 500V ställverket i SUB 1, ett antagande om att 
dess last till två tredjedelar består av motorer gjorts. Motorerna är i Vision modellerade som 
induction motor group, vilket innebär att flera mindre motorer aggregerats till en enskild last. 

3.12 Giltighet på data 
Data som lagts in i beräkningsmodell och komponentdatabas har som tidigare nämnts 
hämtats genom manuell avläsning av skyltar och mätinstrument. Dessa manuella led innebär 
risk att uppgifter förvanskats, t.ex. genom felaktiga avläsningar. Vidare lästes inte alla 
strömmar och spänningar av på samma gång. Detta kan innebära att värden tänkta att höra 
ihop är tagna vid olika tidpunkter. För arbetets art anses dock dessa avvikelser vara fullt 
acceptabla. 

3.13 Detaljnivå 
Vision Network analysis har funktionalitet att för motordrifter lägga in mekaniska lasters 
karaktäristik. D.v.s. hur stort lastens moment är, och med vilket matematiskt samband 
momentbehovet varierar med varvtalet. Inläggning av sådana data är exkluderad ur arbetet 
men skulle ytterligare förbättra modellen. 
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4 Manuella beräkningar, stickprov 
För att verifiera att programmets resultat verkar rimligt, görs i detta kapitel en manuell 
beräkning av en radial. Den utvalda radialen är representerad i Figur 4.1. I beräkningen 
används impedansmetoden, då ingående kablar har en betydande resistans. För att förenkla den 
manuella beräkningen har den gjorts utan hänsyn till motorers bidrag av kortslutningseffekt. 
Beräkningen avser högsta kortslutningsström 𝐼𝐼𝑘𝑘3

" , beräknad vid högsta tillgängliga kort-
slutningseffekt 𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

" = 4387 𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀, vid de fyra skenorna S2, SUB 0, SUB 1 3,15kV samt 
SUB 1 0,525kV. För att kunna göra en rättvis jämförelse mot de värden som beräknats i 
modellen, har den aktuella radialen frilagts så att inga motorer ingår i den. Beräkningsgången 
presenteras i kapitel 4.1 och i Tabell 5.2 återfinns resultat för såväl de manuella som de 
datorstödda beräkningarna. 

135 kV
135/10,8 10,8/3,15

L1

T1-GE T01 T9

3,15/0,525

L2

SUB0
10,8kV

L4

SUB1
3,15kV

SUB1
0,525kV

L3 L5 L6

S2
135kV

Figur 4.1 Radial för kortslutningsberäkningar 

4.1 Kortslutningsberäkning enligt SS-EN 60909 
För det givna överliggande nätet är följande data kända 

𝑈𝑈𝑚𝑚  =  135𝑘𝑘𝑘𝑘 
𝑅𝑅

𝑋𝑋� =  0,06  

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
" = 4387𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀  

Detta ger en impedans 𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡 =  𝑐𝑐∙𝑈𝑈𝑛𝑛
2

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚
" = 1,1∙(135∙103)2

4387∙106 = 4,570 Ω
fas

 @135𝑘𝑘𝑘𝑘 

Notera att det vid impedanserna anges vilken spänning de är hänförda till. Samtliga värden 
uttryckta i Ω gäller per fas. Hädanefter hänföres samtliga impedanser till en så kallad 
enhetsspänning som är vald till 𝑈𝑈𝑡𝑡 = 10,8 𝑘𝑘𝑘𝑘. 

𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 = �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

∙ 𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡,135 = �10,8
135

�
2

∙ 4,570 = 29,248𝑚𝑚Ω  

Kvoten 𝑅𝑅 𝑋𝑋�  ger φnät 

φ𝑚𝑚ä𝑡𝑡 = 𝑟𝑟𝑟𝑟𝑐𝑐𝑎𝑎𝑟𝑟𝑎𝑎 � 1
𝑅𝑅 𝑋𝑋⁄ � = arctan � 1

0,06
� = 86,57°  

𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 = 𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(φ𝑚𝑚ä𝑡𝑡) = 29,248 ∙ 𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐𝑐(86,57) = 1,752𝑚𝑚Ω  

𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 = 𝑍𝑍𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎(φ𝑚𝑚ä𝑡𝑡) = 29,248 ∙ 𝑐𝑐𝑠𝑠𝑎𝑎(86,57) = 29,195𝑚𝑚Ω   

I Tabell 4.1 och Tabell 4.2 återfinns de data för kablar och transformatorer som använts i 
beräkningarna. 
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Tabell 4.1 Kabeldata 

 L1 L2 L3 L4 L5 L6 

𝑅𝑅 [𝑚𝑚𝑚𝑚] 262,3 18,75 6,575 0,943 5,03 0,94 

𝑋𝑋 [𝑚𝑚𝑚𝑚] 726,7 5,694 2,356 1,531 2,43 2,26 

𝑈𝑈𝑚𝑚 [𝑘𝑘𝑘𝑘] 135 10,8 10,8 3,15 3,15 0,525 

Tabell 4.2 Transformatordata 

 T1-GE T01 T9 

𝑆𝑆𝑚𝑚 [𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀] 40 4 1 

𝑢𝑢𝑘𝑘  [%] 20 8,6 7,9 

𝑢𝑢𝑠𝑠 [%] 0,48 0,7 1,1 

𝑈𝑈1/𝑈𝑈2 [𝑘𝑘𝑘𝑘] 135/10,8 10,8/3,15 3,15/0,525 

Index 𝐾𝐾 i följande beräkningar innebär att korrektionsfaktorn för transformatorns impedans 
är inräknad. 

𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0,95 1,1
1+0,6∙𝑚𝑚𝑇𝑇

= 0,95∙1,1
1+0,6∙0,1999

= 0,933 

𝑍𝑍𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8 = 𝑢𝑢𝑘𝑘
100 %

∙ 𝑈𝑈2
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈2
�

2
∙ 𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺 = 20 %

100 %
∙ 108002

40∙106 ∙ 0,933 = 544,13𝑚𝑚Ω  

𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8 = 𝑢𝑢𝑟𝑟
100 %

∙ 𝑈𝑈2
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈2
�

2
∙ 𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺 = 0,48 %

100 %
∙ 108002

40∙106 ∙ 0,933 = 13,06𝑚𝑚Ω  

𝑋𝑋𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8 = �(𝑍𝑍𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8)2 − (𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8)2 =  543,97𝑚𝑚Ω  

𝐾𝐾𝑇𝑇01 = 0,95 1,1
1+0,6∙𝑚𝑚𝑇𝑇

= 0,95∙1,1
1+0,6∙0,0857

= 0,994  

𝑍𝑍𝐾𝐾𝑇𝑇01,10,8 = 𝑢𝑢𝑘𝑘
100 %

∙ 𝑈𝑈1
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈1
�

2
∙ 𝐾𝐾𝑇𝑇01 = 8,6 %

100 %
∙ 108002

4∙106 ∙ 0,994 = 2493𝑚𝑚Ω  

𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇01,10,8 = 𝑢𝑢𝑟𝑟
100 %

∙ 𝑈𝑈1
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈1
�

2
∙ 𝐾𝐾𝑇𝑇01 = 0,7 %

100 %
∙ 108002

4∙106 ∙ 0,994 = 202,90𝑚𝑚Ω  

𝑋𝑋𝐾𝐾𝑇𝑇01,10,8 = �(𝑍𝑍𝐾𝐾𝑇𝑇01,10,8)2 − (𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇01−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8)2 =  2484,7 𝑚𝑚Ω  
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𝐾𝐾𝑇𝑇9 = 0,95 1,1
1+0,6∙𝑚𝑚𝑇𝑇

= 0,95∙1,1
1+0,6∙0,0782

= 0,998  

𝑍𝑍𝐾𝐾𝑇𝑇9,10,8 = 𝑢𝑢𝑘𝑘
100 %

∙ 𝑈𝑈1
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈1
�

2
∙ 𝐾𝐾𝑇𝑇9 = 7,9 %

100 %
∙ 108002

1∙106 ∙ 0,998 = 9196𝑚𝑚Ω  

𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇9,10,8 = 𝑢𝑢𝑟𝑟
100 %

∙ 𝑈𝑈1
2

𝑆𝑆𝑛𝑛
∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡

𝑈𝑈1
�

2
∙ 𝐾𝐾𝑇𝑇9 = 1,1 %

100 %
∙ 108002

1∙106 ∙ 0,998 = 1280𝑚𝑚Ω  

𝑋𝑋𝐾𝐾𝑇𝑇9,10,8 = �(𝑍𝑍𝐾𝐾𝑇𝑇9,10,8)2 − (𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇9,10,8)2 =  9106𝑚𝑚Ω  

𝑅𝑅𝐿𝐿1,10,8 = 𝑅𝑅𝐿𝐿1,135 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 262,3 ∙ �10,8
135

�
2

= 1,6787𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑋𝑋𝐿𝐿1,10,8 = 𝑋𝑋𝐿𝐿1,135 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 726,7 ∙ �10,8
135

�
2

= 4,6509𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑅𝑅𝐿𝐿4,10,8 = 𝑅𝑅𝐿𝐿4,3,15 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 0,943 ∙ �10,8
3,15

�
2

= 11,0851𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑋𝑋𝐿𝐿4,10,8 = 𝑋𝑋𝐿𝐿4,3,15 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 1,531 ∙ �10,8
3,15

�
2

= 17,9971𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑅𝑅𝐿𝐿5,10,8 = 𝑅𝑅𝐿𝐿5,3,15 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 5,03 ∙ �10,8
3,15

�
2

= 59,13𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑋𝑋𝐿𝐿5,10,8 = 𝑋𝑋𝐿𝐿5,3,15 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 2,43 ∙ �10,8
3,15

�
2

= 28,56𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑅𝑅𝐿𝐿6,10,8 = 𝑅𝑅𝐿𝐿6;0,525 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 0,94 ∙ � 10,8
0,525

�
2

= 397,79𝑚𝑚𝑚𝑚  

𝑋𝑋𝐿𝐿6,10,8 = 𝑋𝑋𝐿𝐿6;0,525 ∙ �𝑈𝑈𝑡𝑡
𝑈𝑈𝑛𝑛

�
2

= 2,26 ∙ � 10,8
0,525

�
2

= 956,40𝑚𝑚𝑚𝑚  

4.1.1 S2 – 135 kV 
Ingående kretselement, Znät och ZL1 

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,𝑆𝑆2,10,8 = ��𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 + 𝑅𝑅𝐿𝐿1,10,8�
2

+ �𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 + 𝑋𝑋𝐿𝐿1,10,8�
2

= 34,02𝑚𝑚Ω  

Eftersom spänningen i S2 är 135kV görs en återtransformering av impedansen till denna 
nivå. 

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,𝑆𝑆2,135 = 𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,𝑆𝑆2,10,8 ∙ �𝑈𝑈𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑡𝑡

�
2

= 34,02 ∙ �135
10,8

�
2

= 5,3155Ω  

𝐼𝐼𝑘𝑘3,𝑆𝑆2
" = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈ℎ

√3∙𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑆𝑆2,135
= 1,1∙135∙103

√3∙5,3155
= 16,13𝑘𝑘𝑀𝑀  

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑆𝑆2
" = √3 ∙ 𝐼𝐼𝑘𝑘3,𝑆𝑆2

" ∙ 𝑈𝑈ℎ = √3 ∙ 16,13 ∙ 103 ∙ 135 ∙ 103 = 3771,5𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀  

  



Systemanalys av eldistributionssystemet på Preemraff Göteborg 

 22 

4.1.2 SUB 0 – 10,8 kV 
I felkretsen tillkommer ZT1-GE samt ZL2 utöver impedanser från föregående beräkning. 

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆0;10,8 =

��𝑅𝑅𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 + 𝑅𝑅𝐿𝐿1,10,8 + 𝑅𝑅𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8 + 𝑅𝑅𝐿𝐿2,10,8�
2

+ �𝑋𝑋𝑚𝑚ä𝑡𝑡,10,8 + 𝑋𝑋𝐿𝐿1,10,8 + 𝑋𝑋𝐾𝐾𝑇𝑇1−𝐺𝐺𝐺𝐺,10,8 + 𝑋𝑋𝐿𝐿2,10,8�
2

=

584,57𝑚𝑚Ω  

𝐼𝐼𝑘𝑘3,𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆0
" = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈ℎ

√3∙𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆0;10,8
= 1,1∙10,8∙103

√3∙0,58457
= 11,73𝑘𝑘𝑀𝑀  

𝑆𝑆𝑘𝑘,𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆0
" = √3 ∙ 𝐼𝐼𝑘𝑘3,𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆0

" ∙ 𝑈𝑈ℎ = √3 ∙ 11,73 ∙ 103 ∙ 10,8 ∙ 103 = 219,5𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀  

4.1.3 SUB 1 – 3,15 kV 
I felkretsen tillkommer ZL3, ZKT01 samt ZL4 utöver impedanser från föregående beräkning. 

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘),10,8 = �(∑ 𝑅𝑅)2 + (∑ 𝑋𝑋)2 = 3,099Ω  

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘),3,15 = 𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘),10,8 ∙ �𝑈𝑈𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑡𝑡

�
2

= 3,099 ∙ �3,15
10,8

�
2

= 263,64𝑚𝑚Ω  

𝐼𝐼𝑘𝑘3,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘)
" = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈ℎ

√3∙𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘),3,15
= 1,1∙3,15∙103

√3∙0,26364
= 7,59𝑘𝑘𝑀𝑀  

𝑆𝑆𝑘𝑘,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘)
" = √3 ∙ 𝐼𝐼𝑘𝑘3,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;3,15𝑘𝑘𝑘𝑘)

" ∙ 𝑈𝑈ℎ = √3 ∙ 7,59 ∙ 103 ∙ 3,15 ∙ 103 = 41,4𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀  

4.1.4 SUB 1 – 0,525 kV 
I felkretsen tillkommer ZL5, ZKT9 samt ZL6 utöver impedanser från föregående beräkning. 

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘),10,8 = �(∑ 𝑅𝑅)2 + (∑ 𝑋𝑋)2 = 13,329Ω  

𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘),0,525 = 𝑍𝑍𝑡𝑡𝑛𝑛𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘),10,8 ∙ �𝑈𝑈𝑛𝑛
𝑈𝑈𝑡𝑡

�
2

= 13329 ∙ �0,525
10,8

�
2

= 31,50𝑚𝑚Ω  

𝐼𝐼𝑘𝑘3,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘)
" = 𝑐𝑐∙𝑈𝑈ℎ

√3∙𝑍𝑍𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡𝑡,(𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘),0,525
= 1,1∙525

√3∙0,03150
= 10,59𝑘𝑘𝑀𝑀  

𝑆𝑆𝑘𝑘,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘)
" = √3 ∙ 𝐼𝐼𝑘𝑘3,(𝑆𝑆𝑈𝑈𝑆𝑆1;0,525𝑘𝑘𝑘𝑘)

" ∙ 𝑈𝑈ℎ = √3 ∙ 10,59 ∙ 103 ∙ 525 = 9,6𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀  
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5 Resultat 
I följande kapitel presenteras resultat från de fyra olika analyserna som gjorts. Samtliga 
resultat gäller för nätet så som det kommer se ut efter ombyggnad till transformatorer med 
omsättningen 135/10,8 [kV]. Vidare är de nominella spänningarna ansatta till 135-, 10,5-, 
3,15-, 0,525- samt 0,4-kV. 

5.1 Kortslutningsberäkningar 
Resultaten från kortslutningsberäkningarna bör användas med viss försiktighet, då de är 
framtagna i ett stadie då enbart delar av anläggningen är inlagda i modellen. Då komplettering 
av modellen görs, främst då ytterligare motorer läggs in, kommer dessa vid ett fel att initialt 
bidra med ytterligare kortslutningsström, så kallat motorbidrag. För anläggningen gäller att den 
maximala kortslutningseffekten sammanfaller med den nominella. D.v.s. det är denna 
kortslutningseffekt som normalt kan levereras av Göteborg Energi. 

Beräkning för trefasig och tvåfasig kortslutning är utförd. Studie av jordslutningsströmmar 
ingår inte i arbetet och därmed presenteras heller inga resultat för dessa. Presentation av 
kortslutningsströmmar ges i form av två enlinjescheman. För korslutningsströmmar vid 
radiell driftläggning se Figur 5.1 och för maskad driftläggning Figur 5.2. De två kvadraterna 
i figurernas överkant representerar överliggande nät. För mer utförlig nätbild hänvisas till 
enlinjeschema i bilaga A. 

För kortslutningsberäkningar på lågspänningssidan har spänningsfaktorn c valts till 1,10. 
Detta för att ta höjd för den spänningshöjning som skedde då nominell spänning höjdes från 
380𝑘𝑘 till 400𝑘𝑘 [10]. Resultat för 𝐼𝐼𝑘𝑘3

"  och 𝐼𝐼𝑡𝑡 är beräknade med motorbidrag, och med nät-
leverantörens högsta tillgängliga kortslutningseffekt. 𝐼𝐼𝑘𝑘2

"  är beräknad utifrån det svagaste 
driftfallet som kan råda i matande nät samt utan motorbidrag. 
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5.1.1 Kortslutningsströmmar radiellt nät 
Figur 5.1 visar kortslutningsströmmar för de analyserade nätdelarna då samtliga sektion-
eringsbrytare (markerade med fyrkanter) är från. 

Ik"
3 =  13,12 [kA]

Ik"
2 =  7,96 [kA]

Is     =  34,88 [kA]

Ik"
3 =  14,49 [kA]

Ik"
2 =  7,96 [kA]

Is     =  38,20 [kA]

Ik"
3 =  11,58 [kA]

Ik"
2 =  6,32 [kA]

Is     =  28,17 [kA]

Ik"
3 =  25,52 [kA]

Ik"
2 =  18,50 [kA]

Is     =  57,02 [kA]

Ik"
3 =  18,73 [kA]

Ik"
2 =  7,62 [kA]

Is     =  39,84 [kA]

Ik"
3 =  4,64 [kA]

Ik"
2 =  3,01 [kA]

Is     =  8,94 [kA]

Ik"
3 =  25,33 [kA]

Ik"
2 =  18,50 [kA]

Is     =  56,69 [kA]

Ik"
3 =  29,44 [kA]

Ik"
2 =  14,83 [kA]

Is     =  64,57 [kA]

Ik"
3 =  10,28 [kA]

Ik"
2 =  6,32 [kA]

Is     =  25,33 [kA]

Figur 5.1 Kortslutningsströmmar radiell driftläggning 
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5.1.2 Kortslutningsströmmar maskat nät 
Figur 5.2 visar kortslutningsströmmar för de analyserade nätdelarna då samtliga sektion-
eringsbrytare är till. 

Ik"
3 =  25,81 [kA]

Ik"
2 =  12,83 [kA]

Is     =  68,10 [kA]

Ik"
3 =  20,10 [kA]

Ik"
2 =  10,68 [kA]

Is     =  49,32 [kA]

Ik"
3 =  50,58 [kA]

Ik"
2 =  36,11 [kA]

Is     =  113,17 [kA]

Ik"
3 =  44,71 [kA]

Ik"
2 =  19,66 [kA]

Is     =  94,14 [kA]

Ik"
3 =  5,18 [kA]

Ik"
2 =  3,64 [kA]

Is     =  9,88 [kA]

Figur 5.2 Kortslutningsströmmar maskad driftläggning 
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5.1.3 Kortslutningshållfasthet 
I Tabell 5.1 sammanställs kortslutningshållfastheten för de ställverk som kortslutnings-
strömmar är beräknade för. 

Tabell 5.1 Kortslutningshållfasthet ställverk 
 

𝐼𝐼𝑘𝑘  [𝑘𝑘𝑀𝑀] 𝐼𝐼𝑡𝑡[𝑘𝑘𝑀𝑀] 
SUB 0 – 10𝑘𝑘𝑘𝑘 31,5 80 
SUB 1 – 3,15𝑘𝑘𝑘𝑘 20 50 
SUB 1 – 0,525𝑘𝑘𝑘𝑘 50 105 
SUB 1 – 0,4𝑘𝑘𝑘𝑘 50 105 

5.1.4 Handräkning av kortslutningsströmmar 
Tabell 5.2 visar resultat från manuella kontrollräkningar av kortslutningsström utförda i 
kapitel 4 tillsammans med datorberäkningar från Vision gjorda på samma nätdel. 

Tabell 5.2 Resultat kortslutningsberäkningar 

 
Trefasig kortslutningsström [𝑘𝑘𝑀𝑀] 

 
Kortslutningseffekt [𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀] 

 
 Vision Handräkning Vision Handräkning 
S2      – 135𝑘𝑘𝑘𝑘 16,13 16,13 3771,8 3771,5 
SUB 0 – 10,8𝑘𝑘𝑘𝑘 11,75 11,73 219,8 219,5 
SUB 1 – 3,15𝑘𝑘𝑘𝑘 7,59 7,59 41,4 41,4 
SUB 1 – 0,525𝑘𝑘𝑘𝑘 10,59 10,59 9,6 9,6 
     

Observeras bör att resultaten i Tabell 5.2 inte korrelerar med resultaten i kapitel 5.1.1. Detta 
eftersom kontrollräkningen är utförd på en avskalad del av anläggningen där t.ex. motor-
bidrag inte är medräknade. 
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5.2 Selektivitet 
Det huvudsakliga resultatet från den selektivitetsanalys som gjorts i SUB 1 presenteras i bilaga 
C. Det stycke som följer här avser att hjälpa läsaren att tolka konstruktionen av 
selektivplanerna. Vidare redogörs även efter vilka premisser analysen är gjord. 

• Planerna gäller då samtliga sektioneringar är från. Detta är inte det normala driftfallet, 
men det är det driftfall då det blir aktuellt att tala om selektivitet med rådande 
skyddstyp. (Icke kommunicerande skydd.) 

• För varje spänningsnivå som är representerad, löper två linjer vertikalt i varje 
diagram. Dessa är markörer för minimal och maximal kortslutningsström som finns 
tillgänglig på respektive skena. De värden som representeras av linjerna är hämtade 
från kortslutningsberäkningarna i kapitel 5.1.1 (𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

" = 𝐼𝐼𝑘𝑘3
"  och 𝐼𝐼𝑘𝑘,𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚𝑚

" = 𝐼𝐼𝑘𝑘2
" ). 

• Analysen avser 3𝑘𝑘𝑘𝑘-ställverket i SUB 1. Ett fåtal fack är inte representerade i 
resultatet. Detta är bland annat fack för mätning, sektionering och kondensator-
batteri. 

• För drifterna i bilaga C finns ytterligare skydd, vilka inte är representerade i selektiv-
planerna. Dessa skydd är så kallade motorskydd. Om de ritats in, hade deras kurvor 
legat längst till vänster i diagrammet. Dessa verkar som termiska skydd för respektive 
motor och jobbar med betydligt längre tider och lägre strömmar än övriga skydd. 

• Några av de utmatande facken för 3kV har, förutom reläskydd, försetts med 
säkringar. Värde på dessa säkringar har av tidsskäl inte kunnat frambringas och de är 
således inte med i selektivplanerna. 
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5.3 Motorstarter 
I Figur 5.3 till Figur 5.7 redovisas resultat för beräkning av kvarvarande spänningsnivå på 
omkringliggande anläggningsdelar. Detta vid normal belastningsgrad och en samtidig start 
av största motorn på respektive skena. Transformator T48 antages arbeta med halv last och 
är medtagen i resultatet för att få en uppfattning om hur en del som ligger långt ut i nätet 
påverkas av motorstarter. 

Ett visst spänningsfall kvarstår efter motorstarterna på grund av den extra belastningen som 
påförs anläggningen. Detta spänningsfall är i häraden 0,2-0,5 % och presenteras ej i resultatet. 

För att hjälpa läsaren är relativ spänningsnivå för det ställverk som matar respektive motor, samt 
spänning vid motorplint för aktuell motor inringade svart. För att få en visuell bild över var 
motorerna är placerade hänvisas till enlinjeschema i bilaga B. Där finns samtliga analyserade 
motorer representerade. 

5.3.1 Start av 5K-1 (2MW) SUB 0, 10,5kV Skena A 
Figur 5.3 visar relativ spänningsnivå i omkringliggande anläggningsdelar vid start av 5K-1. 

Figur 5.3 - Start av 5K-1 (2MW) SUB 0 10,5kV Skena A 
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5.3.2 Start av motor 6KM-1 (370kW) SUB 1, 3,15kV Skena A 
Figur 5.4 visar relativ spänningsnivå i omkringliggande anläggningsdelar vid start av 6KM-1. 

Figur 5.4 Start av 6KM-1 (370kW) SUB 1 3,15kV Skena A 

5.3.3 Start av motor 4GM-1 (260kW) SUB 1, 3,15kV Skena B 
Figur 5.5 visar relativ spänningsnivå i omkringliggande anläggningsdelar vid start av 4GM-1. 

Figur 5.5 Start av 4GM-1 (260kW) SUB 1 3,15kV Skena B 

86

88

90

92

94

96

98

100

Kv
ar

va
rn

de
 sp

än
ni

ng
 [%

]

Sk Max, Maskat nät Sk Max, Radiellt nät Sk Min, Radiellt nät

86

88

90

92

94

96

98

100

Kv
ar

va
rn

de
 sp

än
ni

ng
 [%

]

Sk Max, Maskat nät Sk Max, Radiellt nät Sk Min, Radiellt nät



Systemanalys av eldistributionssystemet på Preemraff Göteborg 

 30 

5.3.4 Start av motor 2GM-1 (75kW) SUB 1, 0,525kV Skena A 
Figur 5.6 visar relativ spänningsnivå i omkringliggande anläggningsdelar vid start av 2GM-1. 

Figur 5.6 Start av 2GM-1 (75kW) SUB 1 0,525kV Skena A 

5.3.5 Start av motor 2KM-2 (90kW) SUB 1, 0,525kV Skena B 
Figur 5.7 visar relativ spänningsnivå i omkringliggande anläggningsdelar vid start av 2KM-2. 

Figur 5.7 Start av 2KM-2 (90kW) SUB 1 0,525kV Skena B 
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5.4 Ledig kapacitet - transformatorer 
I Tabell 5.3 redovisas transformatorernas belastningsgrad (se även enlinjeschema bilaga A). 
I de fall där mer än en avläsning av ström gjorts i fält, och dessa avläsningar skiljt sig åt, har 
det högsta värdet använts. Vidare har antagandet gjorts, att kablar som matar transformatorer 
är dimensionerade sådana att transformatorerna kan lastas till 100 %. Transformatorn har 
med andra ord antagits vara den begränsande komponenten. De transformatorer som 
markerats med grön färg kan kopplas bort utan att någon annan blir överbelastad. 

Tabell 5.3 Belastningsgrad transformatorer 

Transformator Station Märkeffekt [𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴𝑴] Belastning [%] 
T61 / T1-GE Göteborg Energi 40 32 
T62 / T2-GE Göteborg Energi 40 32 

T1 SUB 1 4 57 
T2 SUB 1 4 57 
T9 SUB 1 1 68 

T10 SUB 1 1 68 
T11 SUB 1 1 71 
T84 SUB 1 1 25 

T105 SUB 1 1 25 
T3 SUB 2 4 58 
T4 SUB 2 4 58 

T12 SUB 2 1 64 
T13 SUB 2 1 61 
T14 SUB 2 1 61 
T5 SUB 3 5 22 
T6 SUB 3 5 22 

T15 SUB 3 1 33 
T16 SUB 3 1 33 
T17 SUB 3 1 33 
T7 SUB 4 3 15 
T8 SUB 4 3 18 

T18 SUB 4 1,25 5 
T19 SUB 4 1,25 3 

T116 SUB 5 1 15 
T117 SUB 5 0,5 2 
T122 SUB 6 1 7 
T123 SUB 6 1 6 
T79 SUB 7 1,6 25 
T80 SUB 7 1,6 25 
T85 SUB 8 2 17 
T86 SUB 8 2 17 
T93 SUB 9 3,15 36 
T94 SUB 9 3,15 3 
T95 SUB 9 2 39 
T96 SUB 9 2 38 
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6 Analys, diskussion och åtgärdsförslag 
Detta kapitel är indelat i två delar. I den första delen, 6.1, förs en diskussion som relaterar till 
resultat från beräkningar i kapitel 4 och 5. Förslag till lösningar på problem som uppdagats 
presenteras också. I kapitlets andra del, 6.2, förs en diskussion kring hur anläggningen 
ytterligare skulle kunna optimeras. 

6.1  Beräkningar 
I detta avsnitt följer diskussion kring de direkta beräkningar som gjorts i kapitel 4 och 5. 

6.1.1 Kortslutningsberäkningar 
Enbart de maximala kortslutningsströmmarna har studerats. Dessa ligger, för de tre 
driftlägen som kontrollerats, i alla utom ett fall inom de gränser som ställverken är 
specificerade för. I det avvikande fallet, med 400𝑘𝑘 ställverket i SUB 1, uppgår stötströmmen 
till 113,2𝑘𝑘𝑀𝑀 medan ställverket är specificerat för 105𝑘𝑘𝑀𝑀. Även den termiska strömgränsen 
överskrids något.  

Vid normalt fungerande felbortkoppling antas dock att fel kopplas bort snabbare än den tid 
som avses i ställverkets specifikation. (Vanligen 1 sekund för det termiska strömvärdet.) Då 
frånkopplingstiden minskas, ökas samtidigt den tillåtna strömmen vilket sammanfattningsvis 
innebär att ställverket i ett termiskt hänseende troligen klarar det aktuella värdet. Vidare 
överskrids värdet enbart vid maximal tillgänglig effekt från Göteborg energi samt med 
samtliga sektioneringar sammanslagna. Genom att sektionera A- och B-sida i det berörda 
ställverket skulle kortslutningsströmmarna hamna på en mer acceptabel nivå och problemet 
med för höga strömmar skulle försvinna. 

För 3𝑘𝑘𝑘𝑘 ställverket i SUB 1 ligger termiskt strömvärde (20,1𝑘𝑘𝑀𝑀) strax över och stöt-
strömvärde (49,3𝑘𝑘𝑀𝑀) nära ställverkets gräns (20𝑘𝑘𝑀𝑀 respektive 50𝑘𝑘𝑀𝑀). Då det återstår att 
komplettera modellen med ett antal motorer, kommer kortslutningsströmmen att öka. 
Troligen kommer då värden i SUB 1 3𝑘𝑘𝑘𝑘 att överskridas något mer. Precis som för 400𝑘𝑘 
ställverket i SUB 1 rekommenderas att A- och B-sida sektioneras. Vidare bör det noteras att 
de maximala kortslutningsströmmarna, endast har jämförts mot vad ställverken har för 
tålighet. Andra komponenter i systemet kan ha en högre eller lägre tålighet.  

Resultaten från de manuella beräkningar som utförts, stämmer väl överens med de resultat 
som simuleringen gett, se Tabell 5.2. Detta gör att den använda programvaran upplevs 
tillförlitlig.  

6.1.2 Selektivitet 
För samtliga analyser som gjorts av selektivitet, har ett oselektivt område påträffats mellan 
inkommande och utgående skydd på 10kV ställverket i SUB 0. Vidare har ett problemområde 
påträffats i radialen för SUB 1 3,15kV fack A4. Problemet består av två områden, där bryt-
aren som matar T9 löser före underliggande skydd. Skydden, som står i konflikt med den 
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nämnda brytaren, är inkommandebrytare för 0,525𝑘𝑘𝑘𝑘 ställverket samt säkringen som 
skyddar kabeln till motor 2GM-1. De påträffade bristerna är inringade i bilaga C. 

Inkommandeskydd för SUB 0 har en ströminställning som ligger väl nära den lägsta kort-
slutningsströmmen som kan förekomma på denna nivå. En ökning av marginalen vore att 
föredra. 

Att bedöma vilka skydd som ska justeras, samt hur de ska justeras med avseende på ström- 
och tidsinställningar, överlåts till Preem. Detta då det kan finnas ytterligare premisser som 
inte uppdagats i detta arbete. Något som bör tas i beaktning vid en framtida reläskydds-
koordinering, är hur skydden som matar inkommande linjer är ställda. Författaren vill 
återigen poängtera att den gjorda analysen enbart är giltig vid sektionerad drift av ställverken 
i SUB 1. 

6.1.3 Spänningsfall vid motorstarter 
I de två arbetena som studerats som referenser framgår riktvärden som Preemraff Lysekil 
satt upp [1]-[2]. Dessa säger att spänningen vid motorstart tillåts att sjunka med 10 % i 
ställverk samt 15 % vid motorplint. Ett antagande om att dessa värden gäller även för 
Preemraff Göteborg har gjorts. 

Av de motorer som analyserats, är det bara vid start av den största, 5K-1, som riktvärdet 
understigs och då enbart marginellt. Vidare bör notering tas om att startströmmen för motor 
5K-1 är uppskattad till 7 gånger nominell ström, vilket är ett väl tilltaget värde. Detta 
tillsammans med att motorn är den största på anläggningen, 2𝑀𝑀𝑀𝑀, gör att nivån känns helt 
acceptabel. 

I anläggningen finns ett stort antal motorer och det är troligt att uppstart sker av flera på 
samma gång. Detta ger en större belastning på anläggningen än vad resultaten i denna analys 
visar. Vad som tydligt framgår av analysen, är att största motorn på respektive ställverk, kan 
startas utan problem då ställverken är normalt belastade. 

6.1.4 Ledig kapacitet 
Resultaten som presenteras, utgår från att användaren vill ha möjlighet att nyttja den 
redundans som anläggningen medger. Detta innebär för ett ställverk som matas via två lika 
stora transformatorer, att transformatorerna anses fullt lastade vid 50 % last. (Vid bortfall av 
en transformator får den kvarvarande bära hela lasten vilket innebär 100 % nyttjandegrad.) 
Några av transformatorerna, t.ex. T9, T10 och T11 anses kunna belastas till 67 %. Detta 
enligt tidigare resonemang och att de utgör en konfiguration om tre stycken transformatorer 
till ett ställverk. 

Av de 35 transformatorer som ingår i analysen för ledig kapacitet, anses 28 stycken utgöra 
en grupp där en enskild transformator kan gå sönder utan större påverkan på anläggningens 
drift. Även de sju resterande skulle under en kortare period troligen klara detta. Dock med 
överlast. 
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6.2 Optimeringsmöjligheter - åtgärdsförslag 
I detta avsnitt presenteras mina förslag på förändringar som skulle kunna göras för att 
optimera anläggningen. Förslagen är framtagna på en begränsad tid och är baserade på min 
kunskap inom ämnet. 

6.2.1 Driftläggning 
Eftersom ställverken är byggda med A- och B-sida, borde dessa enligt mig vara separerade 
ifrån varandra. Då det antagits att anläggningens reläskydd inte kommunicerar med varandra, 
blir selektiv felbortkoppling inte möjlig då A- och B-sida är sammankopplade. Om det 
faktiskt finns kommunikation mellan reläskydden hamnar saken i ett annat läge. Då kan 
anläggningen vara selektiv i dagsläget. 

I några lågspänningsställverk är en sektionering troligen inte möjlig. Ett exempel på detta är 
500V-ställverket i SUB 1. Detta matas med tre transformatorer à 1𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀, varav två är anslutna 
till ställverkets B-sida. I resultatet från kapitel 5.4 framgår att varje transformator har en 
belastningsgrad om 70 % vilket innebär 0,7𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀 per transformator. Förutsatt att lasten är 
spriden jämt mellan A- och B-sida blir lasten per sida 1,05𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀. Detta är mer än 1,0𝑀𝑀𝑘𝑘𝑀𝑀 
vilket är transformatorernas märkeffekt. För en visuell bild av konfigurationen hänvisas till 
enlinjeschema i bilaga B. 

6.2.2 Cirkulerande strömmar 
I SUB 1 och SUB 2 matas transformatorerna T10 respektive T13 från ställverkens A-sidor 
(Se bilaga A). Sekundärt är de anslutna till 0,525𝑘𝑘𝑘𝑘 ställverkens B-sidor. Om anläggningen 
körs med sektionerad drift, (separerade A- och B-sidor) och spänningsnivåerna avviker 
mellan de två sidorna, kommer cirkulerande strömmar uppträda genom de nämnda 
transformatorerna. Cirkulerande strömmar innebär bland annat onödig uppvärmning av 
kablar och transformatorer.  
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6.2.3 Transformatorer 
Ett tiotal transformatorer med märkeffekten i häraden 100𝑘𝑘𝑘𝑘𝑀𝑀 är utplacerade i anlägg-
ningen. Dessa matas med 500𝑘𝑘 och förser mindre centraler med kraft på 400𝑘𝑘. Inkommande 
nät har spänningen 10𝑘𝑘𝑘𝑘 och för att nå 400𝑘𝑘 har man i dessa fall passerat tre spännings-
nivåer. 10/3,15  3,15/0,525  0,525/0,4 [𝑘𝑘𝑘𝑘], varje övergång till en ny spänning innebär 
en transformator och dess förluster i verkningsgrad. För att energieffektivisera vore det 
motiverbart att ersätta dessa mindre transformatorer med en större per station. 

Positiva följder av åtgärden: 

• Energin som tas ut på 400𝑘𝑘-nivån passerar färre transformatorer, vilket innebär lägre 
förluster. 

• Fack och kapacitet frigörs i ställverket för 525𝑘𝑘. 

• Förbättrad överskådlighet 

• En större gemensam transformator för belastningarna på 400𝑘𝑘 innebär en höjd 
kortslutningseffekt vilket verkar positivt för snabb felbortkoppling. 

Neutrala eller negativa följder av åtgärden: 

• Investeringskostnad 

• Skrotning av fungerande transformatorer 

• Vid en livscykelanalys kan det visa sig att besparingen den minskade energi-
förbrukning bidrar med, inte uppväger investeringskostnaden. 

• Behov av ett ledigt fack på 10kV/3,15kV nivån. 

Enligt Tabell 5.3 finns ledig kapacitet i 400V ställverket i SUB 1 (T84 och T105). Ett alternativ 
vore att mata stationens alla 400V laster därifrån. 

Med detta sagt har det säkert vid installationen av dessa transformatorer funnits motiv till de 
aktuella valen. Brist på lediga fack i ställverken kan ha varit ett skäl. 

6.2.4 Kondensatorbatterier 
I anläggningen finns ett antal kondensatorbatterier installerade, se bilaga A. Dessa är tagna 
ur drift och information om varför de är ur drift har inte gått att få fram. Vid en avläsning i 
huvudfördelningsstationen SUB 0, uppvisades ett för anläggningen totalt cos(φ) om 0,70. 
Detta skulle kunna förbättras om kondensatorbatterierna åter togs i drift. Om drifttagning 
skulle vara aktuell att göra, bör det undersökas djupare varför de en gång tagits ur drift. Det 
kan finnas skäl som inte uppdagats i detta arbetet. 
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7 Slutsatser 
Eldistributionssystemet på Preemraff Göteborg är i huvudsak väl konstruerat och klarar i 
merparten av anläggningens fördelningsstationer ett enskilt fel. Möjligheterna för drift-
omläggningar är goda tack vare dubbla transformatorer och matningskablar till de flesta 
distributionsdelarna i anläggningen. 

En datormodell över Preemraffs eldistributionssystem har under arbetet tagits fram. 
Modellen har en detaljnivå som möjliggör analys av fel och selektivitet i SUB 0 och SUB 1, 
vilket var det avsedda. 

I de två analyserade stationerna har vissa problem med oselektivitet och för höga 
kortslutningsströmmar påträffats. Vad gäller problemen med oselektivitet kan dessa lösas 
genom justeringar av reläskyddens inställningar. Kortslutningsströmmarna överskred i 
ställverket SUB 1 – 400V ställverkets specifikationer något. Detta har visat sig bero på att 
ställverket, som har en A- och en B-sida, i dagsläget är sammankopplade via en 
sektioneringsbrytare. Om denna brytare slås från hamnar kortslutningsströmmarna på helt 
acceptabla nivåer. 

Simulering har visat att de största motorerna i SUB 0 och SUB 1 enskilt kan startas utan att 
spänningen sjunker under en kritisk nivå. 

Arbetets huvudsyfte – att utföra en analys av anläggningen, och dess primära mål – att 
förbättra anläggningskännedomen anses båda vara uppfyllda. 

De svagheter som uppdagats i anläggningen under detta arbete, går att komma till rätta med. 
Detta genom mindre justeringar såsom ändring av reläskyddsinställningar och drift-
omläggningar. 

7.1 Förslag på framtida arbete 
Framtagning av en helt fullständig nätmodell av anläggningen har ansetts vara ett allt för 
omfattande projekt för att rymmas inom ramarna för detta examensarbete. Önskvärt vore 
därför att komplettera modellen så att detaljnivån når samma grad som den detaljnivå som 
återfinns för SUB 0 och SUB 1. Detta arbete görs med fördel utifrån de premisser som 
beskrivs i kapitel 3. Vidare bör komponenter, vars data har ersatts med uppskattningsvis 
likvärdiga dito, justeras till exakta data. 

Efter att man gjort ovan nämnda kompletteringar vore det av intresse att fortsätta analys på 
anläggningens övriga delar. En av de analyser som vore intressant att utföra, är hur start av 
flera motorer samtidigt påverkar spänningsnivåerna i anläggningen. 

I analysen av kortslutningsströmmar har ställverket setts som den begränsande 
komponenten. I ett framtida arbete borde även övriga komponenters tålighet analyseras. 
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Bilaga A:1 

A: Enlinjeschema 
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Bilaga B:1 

B: Enlinjeschema för avgränsad del av anläggningen 
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Bilaga C:1 

 
C: Selektivitet - Resultat 
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Bilaga C:2 

Selektivitet SUB 1; 3,15 kV A5 
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Bilaga C:3 

Selektivitet SUB 1; 3,15kV A6 
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Bilaga C:4 

Selektivitet SUB 1; 3,15kV A7 
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Bilaga C:5 

Selektivitet SUB 1; 3,15kV A8 
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Bilaga C:6 

Selektivitet SUB 1; 3,15kV B4 
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Bilaga C:7 

Selektivitet SUB 1; 3,15kV B5 
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Selektivitet SUB 1; 3,15kV B6 
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Selektivitet SUB 1; 3,15kV B7 
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Selektivitet SUB 1; 3,15kV B8 
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