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Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för 
Preemraff Lysekils VGO-anläggning 

 

Sammanfattning 

Preem AB har för oljeraffinaderiet Preemraff Lysekil begärt en uppdatering av deras 

beräkningsmodell i Vision Network Analysis som blivit inaktuell till följd av att en ny 

processdel tillkommit - VGO-anläggningen. Beräkningsmodellen är tänkt att användas vid 

beräkning av spänningsfall och kortslutningsströmmar, simulering av olika driftsituationer 

samt selektivplaner. Vid utbyggnationer används modellen för att kontrollera den förväntade 

påverkan på befintligt nät samt tillkommande effektbehov. 

De funktioner som Preem AB önskade erhålla är beräkning av kortslutningsströmmar, 

spänningsfall och motorstart, kontroll av selektivitet samt simulering av lastflöden och olika 

driftförhållanden. I samråd med utsedd handledare på företaget kartlades de väsentliga 

parametrar som behövdes inhämtas för att uppdatera beräkningsmodellen. Insamling av data 

gjordes med hjälp av VGO-projektets förbrukarlista, fältstudier, motorskyltar, beräknade 

värden och interna databaser. Sammanställning gjordes i en underlagslista som användes för 

uppdateringen.  

Vid färdigställande av beräkningsmodellen genomfördes en kontroll i samråd med företagets 

handledare och innefattade simuleringar och beräkningar. De värden som erhölls av 

modellen diskuterades och bedömdes med hjälp av tidigare erfarenheter och sunt förnuft. 

De presenterade värdena ansågs som rimliga och modellen därmed som adekvat. 

Exempelanvändande av modellen genomfördes och presenterades i rapporten för 

godtyckliga spänningsfall, motorstarter, kortslutningsströmmar, selektivitet och driftfall. 

För att verifiera modellens validitet genomfördes i slutskedet av arbetet manuella beräkningar 

av kortslutningsströmmar. Dessa sammanställdes i tabeller och jämfördes med 

beräkningsmodellens. Handberäkningen gjordes på en radiellt utvald sektion i nätet för två 

olika driftfall: maskat och radiellt nät. Vid handberäkningen användes 

delkortslutningsmetoden. Det är en förenklad metod som inte tar hänsyn till de resistiva 

komponenter som förekommer i anläggningen, exempelvis kablar. 

Resultatet vid jämförande av kortslutningsströmmarna påvisade en viss differens men som 

ansågs förekomma på grund av den förenklade beräkningsmetoden. Beräkningsmodellens 

validitet bedömdes som adekvat till de efterfrågade funktionerna. Uppdragets syfte och 

huvudmål uppfylldes därmed.
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Modeling of Preemraff Lysekil’s VGO-site in Vision 
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Summary 

Preemraff Lysekil has requested an update for their model in Vision Network Analysis, which 

has been outdated due to an additional processing unit – the VGO plant. The model can be 

used to analyze, calculate and control the industrial network. Before expanding the existing 

electrical distribution system simulations can be done for the expected demand and addition 

in power. 

The functions requested by Preemraff Lysekil for the updated model are calculation of short-

circuit currents, voltage drops, motor starts, control of selectivity and simulation of load 

flows as well as different operating situations. In coordination with Preem’s mentor a 

selection has been made on parameters that shall be gathered to update the model. The 

collection of data was made by studying the consumer list made for the VGO-project. In 

addition to that field visits, reading of motor plates and calculation of values were made. The 

company’s digital database also served as a source of information. The gathered data was 

compiled in an excel-list and used as a core to update the model. 

When the model was completed a verification was done in consultation with the mentor. 

Simulations and calculations were executed and the presented values from the model 

discussed and evaluated. With the help of previous experience and a mentor with expertise 

in the area the model was considered adequate. Examples of usage with the model was done 

and presented for voltage drops, motor starts, short-circuit currents, selectivity and load 

flows. 

As a last step of the assignment a validation of the model was made by manually calculating 

the short-circuit currents. For comparison of the currents calculated by hand to the model’s 

they were set into tables. The manual calculations were made for a radial selection in the 

electrical grid. This was done for two different situations: mesh and radial operation of the 

grid. The manual calculation was done by using a simplified method which does not take the 

electrical resistivity into account, for example from cables. 

Comparison of the hand calculated short-circuit currents to the model’s showed a small 

difference in the values. An assumption is being made that the usage of the simplified method 

is contributing to this. The model is considered adequate to its requested functions by Preem 

and the assignment’s purpose and main goal is there for carried out. 
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Vokabulär 
ACB = Air Circuit Breaker, högspänningsbrytare med luft som 

brytmedium 

ATEX = Av EU fastställda direktiv för anläggningar med 
explosionsområden 

Delkortslutnings 

-metoden = Förenklad metod för beräkning av kortslutningseffekt 

EMC = Electromagnetic Compability, elektromagnetisk kompabilitet 

EX-klassning = Explosionsklassning 

Felström = Ström i som flyter i krets till följd av fel 

Förbrukarlista = Ett samlingsdokument med omfattande information om förbrukare 

GIS = Gasisolerat ställverk 

Högspänning = Huvudspänning överstigande 1000 Volt växelsspänning (AC) 

IEC = International Electrotechnician Comission, utgivare av 
internationella standarder 

IIC = Klassning av explosionsgrupp där vätgas kan förekomma 

Impedansmetoden = Metod som används vid kortslutningsberäkning. Ingående 
komponenters impedans beräknas och hänförs till en gemensam 
enhetsspänning 

Korrektionsfaktor = Faktor för korrigering av beräknat värde. Erhålls vanligtvis från 
utgiven standard beroende på vad för typ av 
beräkningssammanhang som avses 

Kortslutningsström = Överström som orsakas av fel med försumbar impedans, oavsiktlig 
förbindelse mellan en eller flera ledare 

Kortslutningsskydd = Skydd avsett att bortkoppla en-, två- och trefasiga 
kortslutningsströmmar 

Lågspänning = Huvudspänning upp till 1000 Volt växelsspänning (AC) 

Lågspännings 

-ställverk = Ställverk som normalthar en nominell spänningpå 420 V 

MCCB = Molded Case Circuit Breaker, Isolerkapslad effektbrytar 

Märkström = Nominellt strömvärde, den högsta ström som apparat eller 
utrustning kontinuerligt kan belastas med  

Märkvärde = En apparats eller utrustnings högsta kontinuerliga driftförhållande 

N-1 = Säkerhetskriterie som medger fortsatt drift trots bortfall av en 
väsentlig komponent, exempelvis transformator 

NO = Normally Open 

Nominellt  
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spänningsvärde = Den spänning för vilken en apparat eller installation är avsedd för. 
Anges normalt med index n. 

Nominellt  

Strömvärde  = Det högst tillåtna strömvärde för en ledare i en kabel vid angivet 
förläggningssätt och förutsättningar 

NC = Normally Closed 

Oljeraffinaderi = Anläggning där råolja raffineras och delas upp i olika beståndsdelar 
med hänsyn på dess kokpunkt, t.ex. diesel och bensin 

PC = Power Control, lågspänningsställverk på 400 V 

Petrokemi = Samlingsnamn på verksamheter som producerar kemiska produkter 
med hjälp av petroleum, d.v.s. med olja och/eller naturgas som 
råvara 

PEX = Kabel med isolering av typen tvärbunden polyeten 

p.u = Per unit, ett värde sätts i relation till ett givet basvärde. Anges 
generellt i procent 

Redudans = Reservkraft i form av exempelvis en extra transformator eller 
motor 

Riskområde = Område där fastställda zoner och klasser kan råda enligt ATEX-
direktivet 

SCADA = Supervisory Control And Data Acquisition, datorsystem för 
insamling och analys av real-tidsdata. Används för att övervaka 
och styra industrianläggningar. 

Selektivitet = Endast bortkoppling av felbehäftade del 

Selektivplan = Samordning av flera skydd för att koordinera dessa selektivt 

SS = Stationsbyggnad för bland annat ställverk 

SF6 = Svavelhexaflourid, gas som används som isolermedium 

VGO = Vakuumgasolja, komponent för framställning av bensin och diesel 

VGO-anläggning = Produktionsanläggning av ovanstående komponent 

Vision = I rapporten anses produkten Vision Network Analysis som skapats 
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beräkning av elnät 

Värmekabel = Värmekabel, används i anläggningen för att exempelvis motverka 
förfrysning av rör. 

Zon 1 = Explosiv gasblandning förväntas förekomma tillfälligt 

Zon 2 = Explosiv gasblandning förväntas inte förekomma eller endast sällan 
och kortvarigt. 

Överlastström = Överström som uppstår i en strömkrets som inte är orsakad av 
kortslutning eller jordfel 

Överström = Ström större än märkström 
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Symboler 

𝐶 = Kapacitans    [Ω] 

𝑐𝑜𝑠(𝜑) = Effektfaktor, förhållandet mellan aktiv och reaktiv effekt 

𝑒= Elektromotorisk spänning (inducerad)    [V] 

𝑓 = Frekvens    [Hz] 

𝐼𝑘= Effektivvärde av stationär kortslutningsström   [A] 

𝐼 ′′
𝑘
 = Sub-transient del av kortslutningsström   [A] 

𝐼𝑘1𝑠= Den kortslutningsström som en kabel tål under en sekund   [A] 
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𝐼𝑠 = Stötströmmen, kortslutningsströmmens högsta momentanvärde 
(amplitud)    [A] 

𝐼 > = Inställt värde för överströmsskydd  [A] 

𝐼 >> = Inställt värde för kortslutningsskydd  [A] 
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𝑛 = Asynkronmotorns varvtal   [r/min] 
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𝑃𝑛 = Märkeffekt    [W] 
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𝑃𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 = Av motor uttagen axeleffekt   [W] 

𝑃0 = Transformators tomgångsförluster  [W] 

𝑄𝑓 = Reaktiva förluster    [VAr] 

𝑅 = Kabels total resistans baserat på dess längd  [Ω] 

𝑅0 = Transformators nollföljdsresistans  [Ω] 

𝑟 = Kabeltillverkares resistans   [Ω/km] 

𝑠 = Asynkronmotorns eftersläpning   [%] 

𝑈ℎ = Huvudspänning    [V] 

𝑈𝑒 = Enhetsspänning för beräkning av impedanser  [V] 

𝑢𝑘 = Relativ kortslutningsimpedans, per unit  [%] 
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𝑆𝑘 = Kortslutningseffekt   [VA] 

𝑆𝑘𝑡𝑜𝑡 = Den totala kortslutningseffekten  [VA] 

𝑆𝑛 = Nominellt värde för skenbar effekt  [VA] 

𝑋 = Kabels totala reaktans baserat på dess längd  [Ω] 

𝑥 = Kabeltillverkares reaktans   [Ω/km] 

𝑍𝑘 = Total impedans vid kortslutningsberäkning  [Ω] 

𝑍0 = Transformators nollföljdsimpedans  [Ω] 

 

𝜑 = Fasvinkel, förhållandet mellan spänning och ström [°] 

∅ = Magnetiskt flöde    [Wb] 
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1 Inledning 

Denna rapport redovisar ett examensarbete som utförts på uppdrag av Preem AB på 

anläggningen Preemraff Lysekil. Uppdraget avser att uppdatera befintligt inaktuell 

beräkningsmodell för dess eldistributionssystem till följd av att en ny anläggningsdel 

tillkommit. 

Oljebolaget Preem AB är Sveriges största raffinör av råolja och företaget äger sammanlagt 

två anläggningar; Preemraff Göteborg och Preemraff Lysekil. Anläggningarna är geografiskt 

frånskilda men arbetet sker inom en gemensam organisation [1]. Anläggningen i Lysekil 

processerar högsvavlig råolja för att producera svavelfria fordonsbränslen såsom bensin och 

diesel. Preems vision är att satsa på miljön och företaget gör det genom att exempelvis 

återvinna svavel från förädlingsprocessen, effektivisera befintliga ugnar samt från och med 

år 2014 ta emot naturgas från Norge för framställning av vätgas [2]. 

En väsentlig råvara vid framställning av bensin och diesel är vaakumgasolja, kort kallat VGO. 

Tidigare importerades råvaran från Ryssland men för att bli självförsörjande på VGO valde 

företaget år 2016 att investera i den så kallade VGO-anläggningen. Investeringen uppgick till 

1,6 miljarder kronor och invigdes officiellt fyra år senare, år 2019. Ur miljösynpunkt anser 

företaget att investeringar likt denna är väsentliga för att säkerställa raffinaderiernas 

miljöanpassning och se till att de förblir moderna [3]. 

Tidigare relevanta examensarbete med liknande innehåll har studerats och fungerat som 

referenser vid detta arbete. Två exempel på dessa är Analys av total felbortkopplingstid för 20–

10/0,4 kV nätstationer med reläskydd och Systemanalys av eldistributionssystemet på Preemraff Göteborg 

[4], [5]. Grunderna i arbetena är likartade och gör dem användbara som referens till bland 

annat rapportstruktur. 

1.1 Bakgrund 

Eldistributionssystem för industrianläggningar som Preemraff Lysekil består av en stor 

mängd elförbrukare såsom exempelvis värmekablar eller motorer till kompressorer, fläktar 

och pumpar. Motorerna utgör det största effektbehovet eftersom de används i de olika 

processdelarna. Elförsörjningen till dessa samt allmän belysning och kraft sker via 

transformatorer, ställverk, underställverk och el-centraler. För att öka elsäkerheten används 

bland annat effektbrytare, säkringar och reläskydd. Till följd av det stora antalet elektriska 

komponenter och dess egenskaper blir eldistributionssystemets snabbt komplext. 

För att analysera och utföra beräkningar skapas en beräkningsmodell i ett datorprogram för 

eldistributionssystemet och dess ingående komponenter. Det program Preem använder för 

detta ändamål är Vision Network Analysis som skapats av det nederländska företaget Phase-

to-phase. Beräkningsarbete för hand är generellt mer tidskrävande och därför väljs den 

förstnämnda lösningen. På Preemraff Lysekil finns en befintlig beräkningsmodell 

konstruerad i Vision men till följd av den nya VGO-anläggningen har denna modell blivit 

inaktuell. Baserat på modellen går det att beräkna kortslutningsströmmar, spänningsfall, 
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motorstarter, simulering av lastflöden och driftsituationer samt att kontrollera selektivplaner. 

Eftersom anläggningen kontinuerligt byggs ut eller förändras är det dessutom önskvärt att 

effektmässigt kunna simulera den förväntade påverkan på befintligt nät. 

1.2 Problembeskrivning 

Användning av en inaktuell version av beräkningsmodellen kan medföra missvisande 

beräkning av exempelvis kortslutningsströmmar, spänningsfall och selektivplaner. Det 

innebär att lastsituationer inte längre stämmer och att industrinätets egenskaper avviker från 

verkligheten. 

1.3 Syfte & mål 

Uppdragets syfte var att uppdatera den befintliga beräkningsmodellen med den nya VGO-

anläggningen så att modellen återigen avspeglar verkligheten och därmed kan användas 

tillförlitligt. Denna rapport dokumenterar och presenterar resultatet av utfört arbete. 

Huvudmålen vid färdigställande av arbetet är att beräkningsmodellen skall: 

• Konstruerats på en tillräckligt god detaljnivå för att den skall anses som adekvat till 

de ändamål som uppdragsgivaren efterfrågat. 

• Anses tillräckligt tillförlitlig då den tar fram diverse beräkningsvärden.  

Den metod som användes för att uppnå syfte och huvudmål gjordes i följande etapper:  

1. Grundläggande teori sammanställdes och studerades. 

2. Beskrivning togs fram över anläggningen och dess eldistributionssystem. 

3. Insamling och presentation av relevanta data. 

4. Uppdatering och presentation av beräkningsmodellen. 

5. Användningsexempel av beräkningsmodell togs fram. 

6. Validering av beräkningsmodellen utfördes. 

1.4 Avgränsningar  

Följande avgränsningar gjordes för att tydliggöra och begränsa arbetet i enlighet med angiven 

tidsram: 

• Befintligt skapad beräkningsmodell användes och kompletterades endast med den 

nya VGO-anläggningen. 

• För att följa anläggningens regelverk gällande sekretess framställdes bilagor i form av 

förenklade skisser. Det innebär att samtliga komponenter inte illustrerats. 

Transformatorer, motorer och övrig last framställdes med maskade namn, 

exempelvis motor 6. 

• Där data saknades antogss värden i samråd med företagets handledare. 
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• Motorer och övriga lasters felfrekvens, övertonshalt och förväntade effektökning 

angavs ej i beräkningsmodellen. 

• Endast överlast- samt kortslutningssteg angavs för reläskydd och övriga skydd såsom 

jordfel inkluderades ej. 

• Exempelanvändning av beräkningsmodellen och handberäkning begränsas i kapitel 

4 och 5 till av författaren utvalda sektioner. 

• De handräkningar som utfördes i kapitel 5 använde delkortslutningseffektmetoden och ett 

försummande av kraftkablar och skenor gjordes.  
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2 Beskrivning av anläggningen 

För att skapa en djupare förståelse för Preemraff Lysekils anläggning och 

eldistributionssystem redovisas i detta kapitel de mest väsentligt ingående elektriska 

komponenterna. Till hjälp används företagets interna dokument över anläggningen samt 

litteratur. Detta ligger till grund för senare arbete då insamling av data och uppdatering av 

beräkningsmodellen sker. De symboler som framställs i beräkningsmodellen förklaras enligt 

bilaga A:. 

I rapporten beskrivs aktuell spänningsnivå med dess benämnda värde (exempelvis 130 kV) 

medan de elektriska komponenterna anges vid det nominella värdet (exempelvis 132 kV). 

Vid beräkningar i Vision och för hand används det nominella värdet. 

2.1 Preemraff Lysekil 

Anläggningen Preemraff Lysekil klassas som ett komplext raffinaderi på grund av sina många 

avancerade anläggningsdelar för framställning av olika produkter. Oljeraffinaderiet är 

Skandinaviens största med en raffineringskapacitet av 11,4 miljoner ton råolja per år. För att 

beskriva import och export av framställda drivmedel i kommande stycke används bilaga B:. 

Importen av råolja sker huvudsakligen från Ryssland och tas emot via fartyg i hamnområde 

1. Råoljan lagras i tankar vid tankområde 1 för därefter förädlas i processområdet. Den 

förädling som sker innebär att en mängd olika drivmedel och kemiska komponenter 

framställs för att därefter lagras i någon av tankområdena 1–4 eller för att vidareanvändas i 

en annan delprocess. Företagets huvudprodukter inom drivmedel är bensin, diesel 

eldningsolja och propan (gas). Export av färdiga produkter sker vid hamnområde 2 medan 

inrikes leveranser till depåer runtom i landet sker i form av lastbilstransport från 

anläggningsområdet [2]. 

På grund av de petrokemiska produkter som produceras förekommer frekvent en explosiv 

gasatmosfär vilket innebär att en klassningsplan för anläggningen måste tas fram enligt 

fastställda ATEX-direktiv. De krav som ställs är bland annat klassning av särskilda 

riskområden runtom på anläggningen. På Preemraff Lysekils är dessa riskområden främst vid 

tankar samt vid hamn- och processområdena. De riskområden som förekommer är 

huvudsakligen av typen zon 2 samt zon 2 i kombination med explosionsgrupp IIC. Utöver 

detta finns klassning av zon 1 kring tankar och hamnområde 2. Klassning av explosionsgrupp 

IIC innebär potentiell förekomst av vätgas. Med hjälp av den klassningsplan som tagits fram 

för anläggningsområdet bestäms vilken utrustningskategori de komponenter som huseras 

inom respektive riskområde skall ha [6]. 

De lokala stationsbyggnader som strategiskt utplacerats runtom anläggningsområdet har till 

uppgift att husera utrustning för att tillgodose de olika delprocesserna med elförsörjning. De 

mest väsentliga stationsbyggnaderna för uppdraget är SS01, SS02, SS15 samt SS29 och dessa 

visas geografiskt i bilaga B: [6]. 
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2.2 Eldistributionssystemet 

Inkommande matning till eldistributionssystemet sker i form av anslutning till Vattenfall 

Eldistribution ABs regionnät på spänningsnivån 130 kV. Anslutande nät tas via luftledning in 

till raffinaderiets mottagningsställverk beläget i SS01. Ställverket är av typen GIS och samägs 

av Preem samt Vattenfall. Konstruktionsmässigt är ställverket utfört med dubbel 

samlingsskena benämnd A och B samt en sektioneringsbrytare mellan dessa. I normalt 

driftläge är sektioneringsbrytaren sluten och nätet är i maskad drift. Det innebär att två 

matningspunkter finns tillgängliga och möjlighet till omkopplingar finns via gaffelkoppling, 

se bilaga C: för ett mer detaljerat enlinjeschema. På spänningsnivån 130 kV används separat 

frånskiljare och högspänningsbrytare för att erhålla högre tillgänglighet. På spänningsnivån 

20 kV och lägre används frånskiljande inkommande brytare, exempelvis golvutförd 

truckbrytare med rullbara hjul [7], [8]. 

Vidarefördelning av matande nät sker via markförlagd kabel till de två 

huvudfördelningsställverken PCH2-1 och PCH15-1. Detta sker via två 

huvudtransformatorer av storleken 50 MVA som transformerar spänningsnivån ned till 20 

kV enligt figur 2.1. De krafttransformatorer som används på mellanspänningsnivå 

högimpedansjordas via ett nollpunktsmotstånd kopplat till dess nollpunkt. Den 

transformatortyp som huvudsakligen används på anläggningen är oljeisolerad. Utöver denna 

typ används ungefär 25 % gjuthartsisolerade transformatorer. Vid normal driftläggning är 

sektioneringsbrytarna i huvudfördelnings- och underfördelningsställverken i frånslaget läge 

och skiljer därmed A- och B-sida åt [7]. Denna principiella uppbyggnad av ställverken är till 

för att klara n-1 kriteriet som beskrivs vidare i avsnitt 2.3.1. För Preemraff Lysekil är det 

väsentligt att denna principiella struktur används från 20 kV och nedåt i 

eldistributionssystemet för att minimera ekonomiskt kostsamma driftstopp som ej är 

planerade. 
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Figur 2.1 Förenklat enlinjeschema över Preemraff Lysekils eldistributionssystem. 

Anläggningens effektförbrukning varierar beroende på vilken kapacitet som krävs för att 

genomföra aktuellt produktionsbehov. Som högst uppgår den totala förbrukningen år 2019 

till cirka 67 MW men möjlighet finns för effektuttag upp till 135 MW. De effektmässigt störst 

förekommande förbrukarna är motorer till processområdet som står för 80–90 % av den 

totala förbrukningen. Vilka motortyper som främst förekommer i anläggningen beskrivs mer 

ingående i avsnitt 2.5. De övriga lastförbrukarna som förekommer på anläggningen är i 

värmekabel, elcentraler, allmän kraft och belysning. Värmekablar används för att motverka 

exempelvis förfrysning av rör och står för cirka 5 MW, vilket motsvarar 7,5 % av den totala 

effektförbrukningen [7]. 

2.3 Kopplings- och skyddsutrustning 

2.3.1 N-1 kriteriet och redundans 

Driftsäkerhetsnivån n-1 innebär att bortfall av en enskild huvudkomponent kan ske utan att 

det leder till ett avbrott. En högre driftsäkerhets nivå är exempelvis n-2 som medför att två 

huvudkomponenter kan falla bort utan att ett avbrott inträffar. Dessa huvudkomponenter 

kan exempelvis vara ledningar, transformatorer, samlingsskenor eller motorer. Begreppet 

redundans hänger ihop med n-1 kriteriet och innebär att eldistributionssystemet konstrueras 

för att erhålla reservkraft att nyttja vid oförutsedda bortfall. Rent praktiskt görs detta normalt 

i form av dubbla ledningar, transformatorer och samlingsskenor. Till följd av denna 
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redundanta struktur kan långvariga avbrott undvikas då exempelvis en transformator 

havererar (genom att lägga över hela driften på den andra).  På så sätt säkerställs en fortsatt 

drift av anläggningen [8]. 

2.3.2 Frånskiljare 

En frånskiljare skall klara att föra normal driftström och stora felströmmar men kan inte 

bryta dessa. Om brytning sker i slutet tillstånd och under drift kommer en ljusbåge att uppstå, 

vilket kan orsaka termiska och mekaniska skador såväl som personskador. Komponenten 

används för att isolera en anläggningsdel och normalt i kombination med arbetsjordning. 

Frånskiljaren ser till att arbete kan utföras säkert och ger dessutom ett synligt brytställe [9].  

2.3.3 Effektbrytare 

En effektbrytare skall kunna sluta, föra och bryta strömmar under normal drift men 

dessutom vid kortslutning kunna sluta samt under angiven tid föra och bryta strömmar. 

Dessa brytare är normalt utrustade med ett överlastskydd i kombination med ett fördröjt och 

ett momentant kortslutningsskydd [8]. 

De effektbrytare som främst förekommer på Preemraff Lysekil är [9]: 

• MCCB – isolerkapslad effektbrytare som används i lågspänningsställverk till drifter 

och motorgrupper. 

• ACB – högspänningsbrytare med luft som brytmedium, vanligt förekommande som 

inkommande brytare eller för större högspänningsmotorer. Finns i utförandet 

frånskiljande brytare och vevas då fysiskt ut för att frånskiljas från sin anslutning i 

ställverksfacket. 

• Truckbrytare i golvutförande – frånskiljande brytare som använder olja, SF6-gas eller 

vakuum som brytmedium. Har inbyggd effektbrytare men kan också fysiskt särskiljas 

från sina anslutningsklämmor och ge en ett okulärt brytställe. Oljeminimumbrytaren 

är främst förekommande på anläggningen i detta utförande. 

2.3.4 Ställverk 

Ställverk är den kopplingsutrustning vars uppgift är att fördela den matande elektriska 

energin till dess avsedda laster eller objekt. Där sker dessutom planerade kopplingar, 

automatiska bortkopplingar av fel, mätningar av värden, transformering av spänningsnivå 

samt kommunikation med driftcentral [8]. Ställverk på Preemraff Lysekil ansluts stundvis till 

belastningar med ett effektbehov tillräckligt stort för att orsaka nämnvärda spänningsfall på 

skenan. Det innebär att avsedd spänningsnivå sjunker vilket kan ge upphov till att utrustning 

inte fungerar enligt tänkt utförande. För att motverka detta har interna regelverk fastställts 

där en spänningssänkning om högst 10 % får förekomma på ställverksskena vid start av 

enskild motor eller en grupp [7]. 
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Vid konstruktionsutförande av ställverk vägs normalt kostnad mot driftsäkerhet. En högre 

driftsäkerhet ger också högre kostnader eftersom behovet av fler komponenter och mer 

komplexa strukturer erfordras. Inom industrianläggningar används normalt två huvudskenor 

och en sektioneringsbrytare mellan dessa. Förflyttning av belastningsobjekt från den ena 

sidan till den andra görs med hjälp av brytaren och möjliggör underhållsarbete utan att 

avbryta driften. Separerade skenor ger önskad selektivitet och begränsar omfattning av en 

eventuell störning [8]. 

Två konventionella utförandetyper vid dubbelt skensystem är gaffelkoppling (separat brytare 

och frånskiljare) och enskild ledning med frånskiljande brytare enligt figur 2.2. Vilken typ av 

utförande som är lämpligast avgörs baserat på önskad drifttillgänglighet. Exempelvis 

möjliggör ett gaffelutförande mer flexibilitet med hänseende på driftomläggning [10]. 

Gaffelutförandet används på Preemraff Lysekil för ställverksstrukturen i SS01 där kraven på 

god drifttillgänglighet och minimering av driftfel är hårdast [7]. 

 

Figur 2.2 Schema visande dubbelt skensystem med gaffelkoppling (vänster) och frånskiljande brytare (höger) 

Som isolationsmedium i ställverk används främst luft eller gas. De luftisolerade ställverken 

används vid distribution av Sveriges elnät och utförandet är vanligtvis utomhus uppställt för 

att bidra till en större överskådlighet. De gasisolerade ställverken är fyllda med SF6-gas och 

ger ett mer kompakt utförande än det för luft. Fördelen med GIS är dess mindre 

utrymmeskrävande storlek och de huseras därmed inomhus. Detta leder till minskad 

störningskänslighet. Nackdelar är en dyrare prisklass och mer komplicerade arbeten vid ut- 

eller ombyggnad [8]. 

2.3.5 Reläskydd och selektivitet 

Ett bra skyddssystem av typen säkring eller relä skall uppfylla två väsentliga huvudsyften: 

1. Skyddsfunktion: Snabbt koppla bort fel för att begränsa och minimera skador i 

felstället. 

2. Selektivitet: Enbart koppla bort den del av kraftsystemet som berörs av felet. 

Skyddsfunktionen består vanligtvis av en kombination av olika typer av skydd såsom 

överströms- och jordströmsskydd. I uppdraget ingår endast överströmsskydd och de är 

därför främst dessa som kommer att behandlas i detta avsnitt [9].  
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Typen överströmsskydd delas upp i överlast- och kortslutningsskydd. På Preemraff Lysekil 

används överströmsskydd av mekanisk eller numerisk typ. Dessa skydd används vid måttliga 

överströmmar och ställs in på motorns märkström. Skyddet motverkar fel i anläggningen av 

typen för högt effektuttag. Kortslutningsskyddet har till uppgift att bryta en-, två- och 

trefasiga kortslutningsströmmar orsakade av oavsiktlig förbindning mellan fasledare eller fas- 

och jordledare. Felet skall bortkopplas innan det kan förorsaka skador på anläggning eller 

utrustning [10]. 

För att uppnå selektivitet mellan olika skydd samordnas de i en selektivplan med hänseende 

på dess tidsinställningar och inställda strömnivåer. Beroende på vilken typ av selektivitet som 

önskas finns exempelvis tids- och strömselektivitet. Tidsselektivitet innebär att tillräckligt 

avsatt tid ges till närmast liggande skydd för att det skall hinna lösa ut snabbare än ett 

överliggande skydd. I de olika skyddens inställningar anges vilken strömnivå som önskas och 

på så sätt upp byggs ett skyddsområde inom vilket skyddet kommer att lösa ut för fel. Genom 

att koordinera de olika skydden så att de inte verkar inom samma strömområde uppnås 

strömselektivitet [9], [10]. 

Fastställt genom den internationella standarden IEC-60255 [11] definieras de olika kurvornas 

inverttids-karaktäristiker enligt figur 2.3. Förekommande karaktäristiker är Normal inverse, 

Very inverse och Extremely Inverse. Vilken typ som används väljs baserat på skyddets ändamål, 

exempelvis bör normal inverse användas i nät där kortslutningseffekten varierar . I de fall där 

variationen är begränsad är det lämpligt att använda de två sistnämnda karaktäristikerna. För 

kortslutningsskydden anges kurvan i fasta tidssteg [10]. 

 

Figur 2.3 Illustration av tre olika typer av inverttids-karaktäristik samt en konstanttidskurva. 
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2.4 Transformatorer 

En transformator är en statisk elmaskin som saknar rörliga delar och vars huvudsakliga 

uppgift är att omvandla en given spänningsnivå upp eller ned till en annan spänningsnivå. 

Till följd av sina statiska egenskaper erhålls en hög verkningsgrad och ofta en livslängd på 

upp till 50 år. Trots sin höga verkningsgrad förekommer förluster i form av tomgångs- 

(järnförluster) och belastningsförluster. 

En transformator utnyttjar induktionslagen som matematiskt ges av [12]: 

𝑒 = −
𝑑∅

𝑑𝑡
∙ 𝑁 (2.1) 

där 

𝑒 = 𝑒𝑙𝑒𝑘𝑡𝑟𝑜𝑚𝑜𝑡𝑜𝑟𝑖𝑠𝑘 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 (𝑖𝑛𝑑𝑢𝑐𝑒𝑟𝑎𝑑) [𝑉] 

𝑁: 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑎𝑟𝑣 

∅: 𝑚𝑎𝑔𝑛𝑒𝑡𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑊𝑏] 

2.4.1 Uppbyggnad 

I detta teoriavsnitt antas transformatorn för enkelhetens skull vara ideal och därmed ej 

anbringa förluster, vilket medför att den inducerade spänningen 𝐸 blir av samma 

storleksordning som 𝑈. Vid anslutning av sinusformad primärspänning 𝑈1 passerar en 

alstrad ström 𝐼1 i uppsida lindningshärva med varvtal 𝑁1. Ett magnetiskt flöde ∅ uppstår och 

cirkulerar runt i kärnan. vilket inducerar en sekundärspänning 𝐸2 då den passerar nedsida 

lindningshärvan med varvtal 𝑁2 som då fungerar som en spole. En sekundärspänning 𝑈2 

erhålls och kan anslutas för vidare transportering enligt figur 2.4 [12].  

 

Figur 2.4 Principskiss för nedtransformering av spänning via en enfastransformator. 

Index 1 betecknar för transformatorer dess uppsida och index 2 nedsida. 

Spänningsomsättningsformeln ges av [12]: 

𝑈1

𝑈2
=  

𝑁1

𝑁2
 (2.2) 
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där 

𝑈: 𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑉] 

𝑁: 𝑎𝑛𝑡𝑎𝑙 𝑙𝑖𝑛𝑑𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑣𝑎𝑟𝑣 

2.4.2 Typer och isolationsmedium 

De två vanligaste transformatortyper som används vid distribution och produktion är kraft- 

och distributionstransformatorer. Krafttransformatorn används normalt på 

spänningsnivåerna 400–36 kV och dess märkeffekt varierar från ett fåtal kVA upp till ett 

hundratal MVA. Distributionstransformatorer används på spänningsnivåerna 24–10 kV för 

att transformera ned spänningen till 230/400 V och dess märkeffekt överstiger normalt ej 

3150 kVA [9], [13]. 

De isolationsmedium som används delas in i två huvudutföranden där den ena använder 

vätska och den andra luft. Vätskan som används är normalt olja och transformatorn kallas 

därmed oljeisolerad. Typen används normalt vid höga spänningar och stora märkeffekter och 

kan på grund av sin kylning från olja och fläktar motstå höga överlaster. Eftersom haveri kan 

medföra läckage av kylmedium krävs skyddsanordningar i form av exempelvis oljegropar [9]. 

En torrisolerad transformator använder luft som direkt kylnings- och isolationsmedium och 

behöver således ingen oljegrop eller extra hänsyn till brandfara. Istället ställs högre krav på 

inkapsling som skall skydda mot exempelvis snö och havsvatten. De fördelar som erhålls 

med typen torrisolerad transformator är i form av lägre brandrisk som leder till färre 

skyddsanordningar och inget krav på betongväggar som brandskyddsutrymme [8], [13]. 

På Preemraff Lysekil används främst oljeisolerade transformatorer men cirka 25 % av 

transformatorerna är gjuthartsisolerade [7]. Detta är en förstärkt typ av torrisolerad 

transformator som används i tuffare miljöer. Processindustrier i kustnära områden och 

förekommande luftföroreningar är exempel på en sådan miljö. Typen är avsevärt dyrare än 

de två övriga alternativen och används därmed endast där de är mest fordrade [9]. 

2.4.3 Systemjordning 

Val av systemjordning görs främst för att undvika stora potentialskillnader i omgivningen vid 

jordfel. Dessa potentialskillnader kan snabbt uppgå till höga värden och därmed medföra 

personskada. Huruvida en transformators eller generators neutralpunkt ansluts till 

jordpotential (eller inte) anger dess systemjordning. Nollpunkten kan således vara isolerad, 

direkt- eller impedansjordad. Systemjordningen ser till att en jordfelsström eller spänning 

uppträder i tillräcklig stor omfattning för att lösa ut avsedda skydd eller trigga larmsignaler 

vid jordfel. Reläskydd och felsökningsautomatik baseras i stor utsträckning på valet av 

jordningssystem [9], [10]. 

Vilken typ av systemjordning som används baseras på vilken spänningsnivå som är ansluten 

till apparaten. En direktjordad nollpunkt innebär en avsaknad av en impedans och medför 

att felströmmen vid jordfel snabbt löser ut skyddens jordfelsskydd. De icke-direktjordade 
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systemen finns i olika utföranden där impedans består av antingen en reaktans, resistans eller 

en kombination av båda enligt figur 2.5. Reaktansen motverkar den kapacitiva 

jordfelsströmmen och resistansen ger en resistiv felström som hjälper reläskydden att 

detektera felet genom fasvridning [10]. 

 

Figur 2.5 Två typer av systemjordningar: direkt- och impedansjordning (kombinerad resistans och reaktans). 

2.5 Asynkronmotorer 

Preemraff Lysekils består främst av asynkronmotorer av kortsluten typ och därmed kommer 

dessa främst att behandlas. De uteslutande vanligaste startmetoderna för anläggningens 

motorer är direkt och via frekvensomriktarstart [6]. 

Asynkronmaskinen förekommer i en- och trefasutförande och är en av de mest industriellt 

använda elmotortyperna. Maskinens främsta egenskaper är bland annat dess robusta 

konstruktion, minimala underhållskrav och tålighet mot kortvariga överlaster. Inom 

petrokemisk industri är de vanligaste motordrifterna följande [12]: 

• Fläktar. 

• Blåsmaskiner. 

• Kompressorer. 

• Pumpar. 

2.5.1 Motordrift 

Asynkronmaskinen består av en stator- och rotorlindning där den sistnämnda antingen är i 

utförandet kortsluten eller släpringad. Det vanligaste utförandet inom industrier är av kortsluten 

typ på grund av sin höga driftsäkerhet och minimala underhåll. Om denna typ anses olämplig 
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för specifikt tillämpningsområde undersöks i regel om en släpringad sådan istället kan 

användas. 

Statorlindningarna i en trefasig asynkronmotor placeras 120º förskjutna i förhållande till 

varandra för att vid spänningssättning erhålla tre magnetflöden inbördes förskjutna enligt 

samma princip. De tre delflödena som uppstår skapar ett resulterande flöde ∅𝑟𝑒𝑠 som roterar 

medurs med konstant hastighet och amplitud. Genom att placera rotorlindningarna i det 

roterande flödet ∅𝑟𝑒𝑠 kommer en spänning att induceras i rotorledarna med det synkrona 

varvtalet 𝑛𝑠. Då ledarna är kortslutna erhålls en sluten krets varpå en ström 𝐼 flyter, vilket 

medför att även en kraft 𝐹 uppträder, se figur 2.6. Kraften vill motverka sin egen uppkomst 

och därmed den inducerade spänningens uppkomst. Induktionen upphör om rotorn roterar 

med samma riktning och hastighet som det roterande flödet, alltså det synkrona varvtalet 

[12]. 

 

Figur 2.6 Principskiss för det roterande flödets frambringande av vridande kraft på en kortsluten rotor 

Generellt gäller att det synkrona varvtalet erhålls genom sambandet: 

𝑛𝑠 =
2∙𝑓

𝑝
∙ 60 (2.3) 

där 

𝑛𝑠 = 𝑠𝑦𝑛𝑘𝑟𝑜𝑛𝑎 𝑣𝑎𝑟𝑣𝑡𝑎𝑙𝑒𝑡 [𝑟/𝑚𝑖𝑛] 

𝑝 = 𝑝𝑜𝑙𝑡𝑎𝑙 

𝑓 = 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠 [𝐻𝑧] 

Exempelvis roterar det synkrona varvtalet med 1500 𝑟/𝑚𝑖𝑛 vid 50 𝐻𝑧 och poltal 4 enligt: 

𝑛𝑠 =
2∙50

4
∙ 60 = 1500 𝑟/𝑚𝑖𝑛  (2.4) 
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Notera att till följd av friktion kommer rotorn aldrig att uppnå flödets hastighet och motorn 

roterar därmed med en viss eftersläpning 𝑠. Motorns faktiska varvtal 𝑛 blir således alltid lägre 

än det teoretiskt synkrona varvtalet 𝑛𝑠 – därav namnet asynkronmotor. Dess eftersläpning 

beräknas: 

𝑠 = (
𝑛𝑠−𝑛

𝑛𝑠
) (2.5) 

som således leder till asynkronmaskinens varvtalsformel [12]: 

𝑛 = 𝑛𝑠 ∙ (1 − 𝑠) (2.6) 

2.5.2 Direktstartad motor 

För kortsluten asynkronmotor är den vanligaste och enklaste startmetoden direktstart. Om 

matande nät anses stabilt i kombination med ett väldimensionerat axelsystem är denna metod 

att föredra. Via en kontaktor kopplas motorn direkt till nätet och de startströmmar som 

uppträder blir alltid högre än motorns märkström [12]. På Preemraff Lysekil blir de normalt 

i storleksordningen 5–7 ggr motorns märkström för högspänningsmotorer. För 

lågspänningsmotorer uppgår startströmmen många gånger till 8–15 ggr motorns märkström. 

Är nätet starkt blir spänningsfallet begränsat trots en hög initial ström. Upphov till 

spänningssänkningar kan dock i vissa fall bli av betydande karaktär och en annan startmetod 

bör då användas[12]. Preem har via sina interna regelverk fastställt att vid direktstart av 

motorer får en spänningsavvikelse större eller mindre än +10 % eller -20% ej överskridas vid 

motorplint [7].   

2.5.3 Motorstart med frekvensomriktare 

Genom att styra asynkronmaskinens varvtal 𝑛 kan höga startströmmar undvikas. Detta sker 

via ändring av motorns poltal, eftersläpning eller frekvens enligt sambandet: 

𝑛 =
2∙𝑓

𝑝
∙ 60 ∙ (1 − 𝑠) (2.7) 

Frekvensomriktare utnyttjar detta genom att ändra frekvensen 𝑓. Eftersom 𝑈  är 

proportionell mot 𝑓 minskar också spänningen då frekvensen gör det. De omriktare som 

normalt används inom industrianläggningar konstrueras för att hålla spänning och frekvens 

konstant i relation till varandra, det vill säga att  
𝑈

𝑓
 är konstant upp till nätfrekvens. En ökning 

av frekvensen över nätets innebär att momentet minskar medan spänningen hålls konstant. 

Frekvensomriktardrift har under lång tid använts för exempelvis pumpar och fläktar och 

därmed ersatt den oekonomiska strypregleringen [12]. 

Installation av frekvensomriktardrifter kan ge upphov till störningar av utrustning inkopplad 

till samma nät. Dessa störningar uppträder i form av spänningsövertoner och kan exempelvis 

orsaka problem för spänningskänslig apparatur och genom termisk påfrestning. Det är 

därmed väsentligt att följa de regelverk som fastställts inom EU där EMC-direktivet är ett av 

dessa. Direktivet klargör bland annat hur utrustning skall konstrueras för att få godkänd CE-

märkning och hur fysisk installation av dessa skall utföras. För att undvika problem till följd 
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av bristfällig installation måste exempelvis skärmad motorkabel användas vid användning av 

frekvensomriktardrift [14]. 

2.6 Kablar 

På Preemraff Lysekil används uteslutande markförlagd kabel för matning av ställverk, 

motorer och förbrukare. De vanligaste kablarna på anläggningen är av utförandet PEX, 

exempelvis AXQJ eller FXQJ. För den nya VGO-anläggningen används uteslutande denna 

typ. För de övriga delar i anläggningen som stått orörda sen 1975 återfinns även äldre 

kabeltyper [6]. 

2.6.1 Nominellt strömvärde och korttidsströmtålighet 

För att beräkna kabelns högsta tillåtna belastningsgrad används nominella strömvärden. 

Dessa beräknas med hjälp av standarden SS-4241424 [15] vid olika förläggningssätt och 

kabeltyper. Som tidigare påpekats används kabeltypen PEX och den högst förekommande 

begynnelsetemperaturen anges i standarden vara 90 °C [6]. Detta görs för att få fram värden 

för värst tänkbara felfall. På Preemraff Lysekil används främst förläggning på kabelstege och 

i mark. Vid förläggning på kabelstege antas den omgivande resistiviteten vara 0,8 
𝐾⋅𝑚

𝑊
 och 

vid markförläggning 1,0 
𝐾⋅𝑚

𝑊
. Resistiviteten i marken är främst beroende av dess fuktighet 

men antas i Sverige generellt vara enligt detta värde. 

Eftersom värdena på kortslutningsströmmen 𝐼𝑘 (se avsnitt 2.7) och bortkopplingstiderna för 

felströmmen kan variera har standarden SS-4241407 [16] tagit fram ekvivalenta strömvärden, 

så kallade korttidsströmtålighet 𝐼𝑘1𝑠. Denna märkkortslutningsström ger under 

märkkortslutningstiden 1 sekund samma uppvärmning som kortslutningsströmmen under 

given tid. Beroende på kabeltyp anges olika maxvärden för korttidsströmtåligheten. Denna 

parameter används därmed för att termiskt kontrollera kabelns tålighet [10]. 

2.6.2 Spänningsfallsberäkning med PI-modellen 

I Vision modelleras kraftkablar med hjälp av PI-modellen. Metoden är tillämpbar för 

kabellängder upp till 50 km och används därför ofta inom industrianläggningar. Den 

förenkling som sker i metoden innebär att kapacitansen inte fördelas jämnt längs kabeln utan 

istället koncentreras den till kabelns början och slut enligt figur 2.7 [17]. Den inmatande 

spänningen 𝑈1 alstrar en ström 𝐼1 som rör sig i ledningen. Till följd av kabelns resistans 𝑅 

och reaktans 𝑋 uppstår aktiva förluster 𝑃𝑓 och reaktiva förluster 𝑄𝑓. Detta sker för de aktiva 

förlusterna exempelvis i form av värmeavgivning. Ett spänningsfall sker över ledningens 

sträcka och uttagen spänning 𝑈2 blir mindre än den inmatande. Halva linjekapacitansen 𝐶 

ansätts till vardera änden av ledningen [10].  
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Figur 2.7 En illustrativ skiss över PI-modellens uppbyggnad. 

Beräkningsmodellen används exempelvis för att beräkna förekommande spänningsfall eller 

förluster. Preem har via sina interna regelverk fastställt hur stor avvikande spänning som får 

erhållas i kablar vid motorstart samt vid kontinuerlig belastning. Kablar avsedda för 

växelspänning får därför inte erhålla en spänningssänkning större än 5 % vid kontinuerlig 

maximal belastningsström [6]. 

2.7 Kortslutningsberäkningar 

En kortslutning innebär att en oavsiktlig elektrisk förbindelse sker mellan två eller flera 

ledare. Vid dimensionering av anläggningens elektriska komponenter samt inställning av dess 

skyddssystem beräknas och används dessa felströmmar: kortslutnings- och 

jordfelsströmmar. Generellt delar man upp den momentana felströmmen i två delar enligt 

figur 2.8. Likströmskomponenten betecknas normalt 𝑖𝑙 och AC-komponenten 𝑖𝑘.  

De  termiska påkänningar som erfaras av kortslutningsströmmen bestäms av dess 

effektivvärde 𝐼𝑘, normalt kallad för den stationära delen av felströmmen. Den initiala delen 

kallas sub-transient och benämns generellt 𝐼′′𝑘. Vid beräkning av den sub-transienta delen 

tillkommer även kortslutningsbidrag från anläggningen motorer, vilket innebär att den 

storleksmässigt blir större. Vid beräkning av det stationära värdet försummas generellt 

stötströmmen och likströmskomponenten. De mekaniska krafterna bestäms med hjälp av 

stötströmmen 𝐼𝑠 enligt figur 2.8. Stötströmmen anges som kortslutningsströmmens största 

momentanvärde (amplituden) och sker vid början av kortslutningen. Normalt sjunker den 

avsevärt ju längre ut i nätet man kommer. Detta till följd av att allt större dämpning av 

likströmskomponenten från exempelvis kabelsträckor. Den kortslutningsström som uppstår 

på ställverkens samlingsskenor blir dimensionerande för kabeln eftersom den är som störst 

vid dess början [10]. 
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Figur 2.8 Kortslutningsströmmens momentana tidsförlopp med växelströmskomponenten ik och DC-komponent il. 

I ett symmetriskt trefassystem blir felströmmarna lika stora i varje fas samt förskjutna 120 ° 

till varandra. En trefasig kortslutning 𝐼𝑘3 orsakar störst påkänningar och används därmed 

som dimensionerande för maximal felström. För inställning av skydd används ofta det lägst 

tänkbara felvärdet. 

Beräkningsprogrammet Vision Network Analysis använder sig av den internationella 

standarden IEC-60909 vid beräkning av kortslutningsströmmar. Den metod som anges i 

standarden använder sig utav vissa förenklingar som till följd av detta justeras med 

korrektionsfaktorer för spänningen. Dessa faktorer väljs med hänseende på avsedd 

spänningsnivå [18]. 

2.7.1 Impedansmetoden 

På anläggningar med förekomst av långa kabellängder bör inte den resistiva delen 

försummas. Detta gäller framförallt på lägre spänningsnivåer och då används istället 

impedansmetoden vid beräkning av kortslutningsströmmar, för att ta hänsyn till dess resistiva 

inverkan. Metoden går ut på att beräkna samtliga ingående komponenters impedans för att 

sedan hänföra dessa till en gemensam spänningsnivå genom impedanstransformering. 

Spänningsnivån betecknas enhetsspänning 𝑈𝑒 och väljs godtyckligt för att därefter 

tillsammans med den totala impedansen 𝑍𝑘 beräkna kortslutningsströmmen 𝐼𝑘 [10]. 
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2.7.2 Delkortslutningsmetoden 

Delkortslutningsmetoden är en förenklad beräkningsmetod som kan användas om nätets 

komponenter huvudsakligen är av induktiv karaktär. Metoden tar följaktligen inte hänsyn till 

de resistiva komponenterna som förekommer och resultaten av utförda kan beräkningar bli 

missvisande. Som tumregel kan den tillförlitligt användas om de resistiva komponenternas 

totala värde understiger en tredjedel av de reaktiva, alltså [10]: 

𝑅 ≤
𝑋

3
 (2.8) 

𝑅: 𝑟𝑒𝑠𝑖𝑠𝑡𝑎𝑛𝑠 [Ω] 

𝑋: 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑎𝑛𝑠 [Ω] 

Vid manuell beräkning av kortslutningsströmmar används ofta metoden som innebär att en 

storhet benämnd kortslutningseffekt 𝑆𝑘 införs. Denna parameter är ingen fysikalisk storhet 

som går att fysiskt mäta upp utan har som matematiskt syfte att förenkla beräkningar.  

Kortslutningseffekten kan ses som ett mått på hur starkt ett nät anses vara, ju högre värden 

desto starkare är generellt ett nät. För att beräkna kortslutningseffekten används följande 

formel: 

𝑆𝑘 = √3 ∙ 𝑈ℎ ∙ 𝐼𝑘3 (2.9) 

där 

𝑆𝑘: 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [M𝑉𝐴] 

𝑈ℎ: ℎ𝑢𝑣𝑢𝑑𝑠𝑝ä𝑛𝑛𝑖𝑛𝑔 [𝑘𝑉] 

𝐼𝑘3: 𝑡𝑟𝑒𝑓𝑎𝑠𝑖𝑔 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑠𝑡𝑟ö𝑚 [𝑘𝐴] 

 

Summering av parallellkopplad utrustnings delkortslutningseffekter beräknas enligt: 

𝑆𝑘𝑡𝑜𝑡 = 𝑆𝑘1 + 𝑆𝑘2 + ⋯ + 𝑆𝑘𝑛 (2.10) 

Summering av seriekopplad utrustnings delkortslutningseffekter beräknas enligt: 

𝑆𝑘𝑡𝑜𝑡 =
1

(
1

𝑆𝑘1
+

1

𝑆𝑘2
+⋯+

1

𝑆𝑘n
)
 (2.11) 

För att beräkna kortslutningseffekten för transformatorer används formeln: 

𝑆𝑘𝑇 =
𝑆𝑛

𝑢𝑘
 (2.12) 

där 

𝑆𝑛: 𝑚ä𝑟𝑘𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡 [𝑀𝑉𝐴] 

𝑢𝑘: 𝑘𝑜𝑟𝑡𝑠𝑙𝑢𝑡𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑖𝑚𝑝𝑒𝑑𝑎𝑛𝑠 [𝑝. 𝑢] 
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3 Insamling och presentation av data 

I detta kapitel redovisas vilken data som inhämtats för respektive elektrisk komponent samt 

arbetsgången för inhämtningen. I samråd med utsedd handledare på Preemraff Lysekil 

diskuterades det vilka funktioner som skulle inkluderas i beräkningsmodellen. För att få en 

djupare insikt i den nya anläggningsdelen togs en beskrivning fram. Respektive komponents 

valda parametrar presenteras i avsnitt 3.3. I slutet av kapitlet presenteras sammanställda data, 

exempelvis hur mycket effekt som tillkom befintligt nät och totalt antal förbrukare. För en 

fullständig förteckning över förbrukarnas utvalda parametrar se bilaga D:. Notera att en del 

data endast dokumenterats i beräkningsmodellen för att minska arbetets tidsomfång. 

3.1 Beskrivning av ny anläggningsdel 

Den nya VGO-anläggningen kategoriseras som en delprocess eftersom den framställda 

råvaran vidare används inom huvudprocessen. Det innebär att råvaran nyttjas vid 

framställning av drivmedel såsom bensin och diesel. Anläggningen är geografiskt placerad 

inom det blåmarkerade området i bilaga B: och dess riskområde har främst förekomst av zon 

2 och explosionsklass IIC. Den utrustning som installeras på anläggningen måste till följd av 

fastställd klassningsplan ha korrekt utrustningskategori för att klara av de krav som ställs [3], 

[6]. Samtliga motorer och centraler på anläggningen är därmed EX-klassade och märkta enligt 

ATEX-direktiv och SS-EN 60079–0 [19]. 

Stationsbyggnaden SS29 har geografiskt placerats i närheten av VGO-anläggningen för att 

bland annat minimera kabellängder. I byggnaden huseras underfördelningsställverket PC29-

1 som via två distributionstransformatorer får sin elförsörjning. Dessa benämns TR29-1A 

och TR29-1B med en märkeffekt på 2 MVA vardera och som på nedsida är direktjordade. 

De inkommande brytare som används är av typen frånskiljande luftbrytare (ACB) [6]. 

Lågspänningsställverket är på 400 V och utrustat med en öppen sektioneringsbrytare som 

skiljer A- och B-sida åt enligt figur 3.1. Ställverkets principiella uppbyggnad är i enlighet med 

n-1 kriteriet, se avsnitt 2.3.1. Redundans gäller även för de motorer som förekommer på 

anläggningen och ungefär hälften av dessa är i dubbelt utförande. Det innebär att det finns 

två identiska motorer avsedda för samma ändamål men att endast en av dessa är i drift. För 

att förse samtliga laster med matning används kraftkablar av typen EXQJ, FXQJ och vid 

frekvensomriktardrift FXQJ-EMC [6]. 
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Figur 3.1 Förenklat enlinjeschema över Preemraff Lysekils eldistributionssystem med SS29. 

3.2 Arbetsgång 

När VGO-anläggningen konstruerats och dimensionerats elektriskt skapades en 

förbrukarlista som kontinuerligt uppdaterades under hela projektets livslängd. En 

förbrukarlista är vanligtvis ett Excel-dokument som förtecknar data för respektive drift och 

förbrukare, exempelvis system-ID, märkström, systemspänning, brytartyp och storlek samt 

tillhörande kablage. Detta projektdokument användes som kärna i den nyskapade 

underlagslistan. Listan jämfördes mot den digitala informationen som återfanns i företagets 

interna databaser och dokumentationer, bland annat scheman och datablad [6]. 

Underlagsdokumentet kan ses som en avskalning av förbrukarlistan där all information som 

ej ansågs som relevant togs bort och endast data nödvändig för uppdateringen av 

beräkningsmodellen inkluderades. 

Där data saknades gjordes antaganden i samråd med företagets handledare. I de fall där data 

från projektets förbrukarlista inte stämde överens med databas och/eller dokumentation 

gjordes en kontroll i verkligheten för att öka tillförlitligheten av underlagslistan. Fältstudier 

av den nya anläggningsdelen och dess ställverk innefattade bland annat  avläsning av 

märkskyltar på motorer samt okulära kontroller av ställverksfacken och dess brytare. Även i 

de fall där data stämde överens med databasen utfördes stickprov i fält för att kontrollera 
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och säkerställa data. Underlagsdokumentet uppdaterades kontinuerligt under arbetsgången 

och sammanställdes då kontroll och antaganden slutförts enligt figur 3.2.  

 

Figur 3.2 Översikt av arbetsgångens struktur för framtagning av underlagslista. 

3.3 Utvalda parametrar 

För att göra det mer begripligt för läsaren presenteras figurer i samband med 

komponenternas avsnitt. De illustrationer som visas är estetiskt redigerade och visar därmed 

ej samtliga parametrar från Vision. 

3.3.1 Ställverk 

Den data som inhämtats för ställverkets A- och B-skena är enligt figur 3.3: 

• Nominell spänning 𝑈𝑛 och ström 𝐼𝑛. 

• Dynamisk kortslutningshållfasthet, 𝐼𝑘,𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 (stötströmmen, 𝐼𝑠). 

• Termisk kortslutningshållfasthet, 𝐼𝑘,𝑡ℎ𝑒𝑟𝑚𝑎𝑙 (𝐼𝑘). 

 

Figur 3.3 Illustration av inmatning av data i Vision för en exempelskena. 

3.3.2 Transformatorer 

Data för transformatorerna TR29-1A och TR29-1B fanns sedan tidigare inlagt i befintlig 

beräkningsmodell. En avläsning av märksskyltar gjordes vid fältbesök för att kontrollera dess 

giltighet. Inmatning av nedanstående parametrar visas i figur 3.4 där följande inhämtades: 

• Nominell primärspänning 𝑈𝑛1 och sekundärspänning 𝑈𝑛2. 
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• Kopplingsart och klockslag. 

• Märkeffekt, 𝑆𝑛. 

• Tomgångsförluster, 𝑃0. 

• Kortslutningsimpedans, 𝑢𝑘. 

• Nollföljdsimpedans 𝑍0 och resistans 𝑅0. 

 

Figur 3.4 Illustration av inmatning av data i Vision för en exempeltransformator. 

3.3.3 Kablar 

Med hjälp av information om respektive kabels tillverkare, grovlek och modelltyp erhölls 

dess elektriska egenskaper. Dessa inhämtades via tillverkarens datablad från deras webbsida 

[20]. Kabelns angivna resistansvärden är tillämpbara vid 20 °C och en nätfrekvens av 50 Hz, 

se figur 3.5. Plus- och nollföljdsdata för reaktans samt kapacitans kunde inte erhållas och 

istället användes värden för liknande kabelmodeller från befintlig beräkningsmodell, se bilaga 

E: för fullständig förteckning. För de nominella strömvärdena antogs en korrektionsfaktor 

om 0,7, vilket ansågs som adekvat. 

De parametrar som beräknades och inhämtades var följande: 

• Längd. 

• Kabeltyp: modellbeteckning och grovlek, exempelvis FXQJ 3x150/70. 

• Plusföljdsdata; resistans 𝑅, reaktans 𝑋 och kapacitans 𝐶. 

• Nollföljdsdata; resistans 𝑅0, reaktans 𝑋0 och kapacitans 𝐶0. 

• Nominell ström vid förläggning i luft, 𝐼𝑛𝑜𝑚0. 
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• Nominell ström vid förläggning i mark, 𝐼𝑛𝑜𝑚1. 

• Nominell spänning, 𝑈𝑛 

• Korttidsströmstålighet, 𝐼𝑘1𝑠 vid 90 °C. 

 

Figur 3.5 Illustration av inmatning av data i Vision för en exempelkabel. 

3.3.4 Motorer 

Med hjälp av trender från Preemraff Lysekils SCADA-system erhölls ett medelvärde för 

motorernas effektförbrukning [6]. Detta angavs i Vision enligt figur 3.6 med hjälp av 

belastningsgrad, alltså den procentuella förbrukningen av dess märkeffekt. I de fall där trend-

data saknades antogs en belastningsgrad på 30–40 % eftersom de övriga motorerna 

belastades kring dessa procent. Notera att de redundanta motorerna har samma 

belastningsgrad.  

Följande parametrar inhämtades: 

• Nominell spänning 𝑈𝑛 och effekt 𝑃𝑛. 

• Verkningsgrad. 

• Effektfaktor i märkdrift, 𝐶𝑜𝑠(𝜑)𝑛𝑜𝑚. 

• Effektfaktor vid start, 𝐶𝑜𝑠(𝜑)𝑠𝑡𝑎𝑟𝑡. 

• Poltal. 



Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning  

 24 

• Belastningsgrad, 𝑃𝑠ℎ𝑎𝑓𝑡 . 

• Startström 
𝐼𝑆

𝐼𝑛𝑜𝑚
 samt typ av motorstart; direkt eller frekvensstyrd. 

 

Figur 3.6 Illustration av inmatning av data i Vision för en exempelmotor. 

Till hjälp för att ange verkningsgraderna och effektfaktorer vid olika belastning avlästes 

märksskyltar. Dessa värden angavs vid belastningsgraderna 0 % (start), 50 %, 75 % och 100 

% av uttagen axeleffekt. För samtliga frekvensomriktardrifter angavs 𝐶𝑜𝑠(𝜑) och startström 

i relation till märkström (
𝐼𝑆

𝐼𝑛𝑜𝑚
) till 1,0. Notera att detta inte visas i figur 3.6 utan angavs i 

Vision i separat ruta. 

3.3.5 Övriga laster 

De övriga lasterna som förekommer är i form av värmekabel, belysning och allmän kraft 

samt ventilationssystem. Som utgångspunkt användes respektive förbrukares märkeffekt för 

att därefter jämföras mot dess verkliga belastning. På samma sätt som i avsnitt 3.3.4 erhölls 

trenddata för respektive lasts effektförbrukning, vilket angavs som 𝑃 i figur 3.7 [6]. För de 

laster som ej återfanns till följd av saknad loggning antogs belastningen vara cirka 20–35 % 

av dess märkeffekt. 

De parametrar som inhämtades till beräkningsmodellen är följande: 

• Nominell effekt, 𝑃𝑛 (märkeffekt) 

• Medelvärde av effektförbrukning baserat på interna trender. 

• Effektfaktor 𝐶𝑜𝑠(𝜑) antas för samtliga grupper vara 0,8. 
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Figur 3.7 Illustrativ inmatning av data i Vision för en exempel-last. 

3.3.6 Skyddsutrustning 

Beroende på förbrukartyp och dess ändamål används olika skyddsutrustningar för grupperna. 

För samtliga drifter används en effektbrytare med kortslutningssteg som kombineras med 

överlastskydd på ett av tre följande sätt: 

1. Ett numeriskt skydd, totalt ett överlastskydd. 

2. Två numeriska skydd, totalt två överlastskydd. 

3. Ett mekaniskt skydd med magnetisk utlösning, totalt ett överlastskydd. 

För ett erhålla effektbrytarens och det numeriska skyddets inställda värde studerades digitala 

datablad från tillverkarens webbsida [21]. I de fall där data saknades antogs dessa i samråd 

med utsedd handledare på företaget. Bland annat angavs den mekaniska frånslagstiden för 

samtliga effektbrytare vara 10 ms enligt figur 3.8. För de två inkommande effektbrytarna 

studerades digitala provningsprotokoll som återfanns i de interna databaserna [6].  

För effektbrytare inhämtades följande data: 

• Brytartyp. 

• Nominell spänning 𝑈𝑛 och ström 𝐼𝑛. 

• Dynamisk kortslutningshållfasthet, 𝐼𝑘,𝑑𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑐 (𝐼𝑠). 

• Mekanisk frånslagstid. 
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Figur 3.8 Illustration av inmatning av data i Vision för en exempelbrytare. 

Vid användning av fler än ett överlastskydd angavs dessa i separata skyddssteg. Alternativt 

kunde endast det lägst ställda skyddet matats in i beräkningsmodellen men skyddens 

helhetsbild hade då försämrats. I de fall där ett sekundärt skyddssteg används har inställt 

strömvärde för överlast multiplicerats med förutbestämda faktorer vid tio fasta tidssteg, 𝑡1 

till 𝑡10. Exempelvis som i figur 3.9 multiplicerades strömvärdet 276 A (överlast) med de av 

tillverkaren fastställda faktorerna för strömvärde 𝐼1 till 𝐼10. Detta gjordes för att modellera 

skyddets inverttids-karaktäristik för önskat strömvärde. 

Följande data samlades in för skydden: 

• Nominell ström, 𝐼𝑛. 

• Inställt strömvärde för överlast, 𝐼 >. 

• Inställt strömvärde för kortslutning, 𝐼 >>. 
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Figur 3.9 Illustration av inmatning av data i Vision för två exempelskydd. 

3.4 Sammanställning av data 

Distributionstransformatorerna TR29-1A och TR29-1B som försörjer ställverk PC29-1 med 

kraft är belastade till ungefär en tredjedel av dess märkeffekt. Från de totalt 78 stycken 

förbrukare som matas av ställverket tillkommer en effektförbrukning på cirka 1 MW till 

befintligt nät. Effektförbrukningen är ungefär fördelad till hälften på respektive ställverkssida 

men något lägre på B- än A-sidan. Märkeffekten 𝑃𝑛  för den minsta förbrukaren är 0,25 kW 

(motor) och den största 386 kW (elcentral). Belastningsgraden på dessa är mellan 20–40 % 

av dess märkeffekt vilket innebär att ingen förbrukare går på märklast. De effektmässigt 

största lasterna (med hänsyn till dess belastningsgrad) är motor 6 på A-sidan och motor 28 

på B-sidan [6]. Det totala antalet ställverksfack uppgår till 16 stycken där hälften placeras på 

respektive A- och B-sida, se en förenklad illustration i bilaga F: och G:.  

Av samtliga förbrukare är 46 stycken motorer och 32 stycken övrig last, vilket innebär att 

den procentuella mängdfördelningen av dessa är 59 % motorer och 41 % övrigt. Ungefär 65 

% av motorerna är av typen frekvensomriktardrift och matas med kraftkabeltypen FXQJ-

EMC. Det redundansbehov som finns på anläggningen innebär att 20 stycken motorer är i 
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dubbelt utförande. Hälften av dessa är därmed anslutna till A- och B-sida av ställverket. I 

figur 3.10 presenteras mängdfördelningen av de motorutföranden som används samt vilken 

typ av övrig last som förekommer. Notera att för de redundanta motorparen räknas endast 

en av dessa med i cirkeldiagrammet, för en rättvisare representation. Det är därmed främst 

fläktar som förekommer och därefter pumpar. För den övriga lasten är det främst värmekabel 

och därefter en blandning av belysning och kraft, elcentraler samt ventilationssystem för 

SS29 [6].  

 

Figur 3.10 Cirkeldiagram som visar mängdfördelningen av motorer (vänster) och övriga lasttyper (höger). 

Samtliga kablar är av utförandet PEX och av de tre typerna EXQJ, FXQJ och FXQJ-EMC. 

Förbrukarnas kabellängder varierar från 20–330 m beroende på dess placering inom 

processområdet. De allra längsta kabellängderna är de värmekablar som används längs 

rören i anläggningen för att motverka bland annat förfrysningar vid kyla. I övrigt är både 

motorer och elcentraler de längder som varierar kraftigast. 
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4 Uppbyggnad och användning av 
beräkningsmodellen 

Med hjälp av den framtagna beskrivningen samt den skapade underlagslistan i kapitel 3 

uppdaterades beräkningsmodellen. Vid fullbordande av uppdateringen genomfördes en 

kontroll i samråd med företagets handledare [22]. För att ge läsaren en djupare inblick i 

beräkningsmodellens användningsområden och vidare använda denne framställdes diverse 

exempel i avsnitt 4.2.  

Preemraff Lysekil önskade erhålla följande funktioner av beräkningsmodellen: 

• Beräkning av kortslutningsströmmar. 

• Beräkning av spänningsfall. 

• Beräkning av motorstart (startströmmar). 

• Kontroll av selektivitet. 

• Simulering av lastflöden och olika driftförhållanden. 

4.1 Modellens uppbyggnad 

I Vision representeras ställverksskenorna i form av en fetmarkerad horisontell linje för 

respektive A- och B-sida. För att separera dem åt används en öppen switch som representerar 

sektioneringsbrytaren [17]. Till följd av de många förbrukare som används i den nya 

anläggningsdelen modelleras ställverksskenorna i tre horisontella nivåer enligt bilaga H: (A-

sida) och J (B-sida). Detta ger en bättre överskådlighet över de ingående elektriska 

komponenterna som matas av ställverket PC29-1. 

De kablar som ansluts mellan ställverksskena och förbrukare modellerades med hjälp av två 

mellanliggande noder enligt figur 4.1. Detta gjordes för att möjliggöra kortslutningsberäkning 

i början och slutet på kabeln (närmast belastning). Kablarna representeras i form av en 

prickad linje för att enklare särskilja dem från övrigt utritade linjer. De brytare som används 

i modellen representeras av kryss med lodräta streck till vänster om dem. Antalet streck talar 

om hur många skydd som används för respektive brytare. För en mer utförlig förteckning av 

de symboler som används hänvisa till bilaga A:1 [17]. 
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Figur 4.1 Förklaring av komponenters sammansättning i Vision. 

Vid granskning av trender från Preemraff Lysekils SCADA-system tydliggjordes det att den 

totala effektförbrukningen för ställverk PC29-1 fördelades 50 % på respektive A- och B-sida 

[6]. För att modellera detta, med hänseende på de redundanta motorparen som förekommer 

i anläggningen, försågs en utav dessa med en öppen switch vilket åskådliggörs i figur 4.2. Det 

innebär att dessa motorer inte erhåller någon spänning och därmed inte heller bidrar med 

någon effektförbrukning i modellen [17]. Eftersom motorerna är av effektmässigt varierande 

storlekar fördelades de på respektive A- och B-sida så balanserat som möjligt. Detta gjordes 

för att undvika snedbelastning av ställverksskenor och därmed återspegla verkligheten så 

korrekt som möjligt. 

 

Figur 4.2 Skärmdump i Vision på godtycklig del av beräkningsmodellen. 



Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning  

 31 

4.2 Kontroll och exempelanvändning av beräkningsmodellen 

Tillsammans med utsedd handledare på företaget genomfördes en kontroll av 

beräkningsmodellen för att verifiera dess tillförlitlighet. Godtyckliga lastflödessimuleringar 

och driftsituationer granskades, spänningsfall kontrollerades och beräkningar utfördes av 

kortslutnings- och startströmmar. Vidare granskades selektivitetsplaner över utvalda laster 

och motorer. De värden som tillhandahölls av beräkningsmodellen diskuterades verbalt och 

bedömdes med hjälp av tidigare erfarenheter. De beräknade och presenterade värdena ansågs 

som rimliga och modellen som adekvat [22]. 

För att vidare använda beräkningsmodellen samt presentera exempel genomfördes 

godtyckliga beräkningar och kontroller. De kommande exempel som presenteras är då 

anläggningens eldistributionssystem är i normalt driftläge, det vill säga nätet är i maskad drift 

och sektioneringsbrytare i SS01 sluten. 

4.2.1 Spänningsfall 

För kontroll av spänningsfall användes A-sidans effektmässigt största motor, det vill säga 

motor 6. Dess nominella effekt uppgår till 155 kW men belastas vid normaldrift ej till 100 

%. Den ström som förbrukades vid 30 % belastning uppgick till 128 A enligt figur 4.3 och 

orsakade ett spänningsfall över kablaget om 4 V. Spänningen sjönk därmed med 0,95% 

fram till motorplint (kabelns ände). 

 

Figur 4.3 Spänningsfall för största motor med belastningsgrad 30%. 

För att vidare simulera huruvida spänningsfallen håller sig inom det fastställda regelverket 

som är uppsatt av Preem genomfördes ytterligare ett exempel i beräkningsmodellen enligt 

figur 4.4. Motor 6 ställdes i Vision istället in på full belastning, det vill säga 100 %, och den 

ström som förbrukades uppgick till 270 A. Detta medförde ett spänningsfall över kablaget 

om 9 V, vilket innebar en spänningssänkning om cirka 2,14 % fram till motorplint. Som 

framställts i avsnitt 2.6.2 får ett spänningsfall större än 5 % vid kontinuerlig maximal 

belastningsström inte uppstå för kablar avsedda för växelspänning. 
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Figur 4.4 Spänningsfall för störst motor med belastningsgrad 100%. 

4.2.2 Motorstart 

För att utvärdera det spänningsfall som sker vid motorstart används motor 6 av samma 

anledning som i tidigare avsnitt. Som visas i figur 4.5 erhölls en startström på 1738 A vid 

direktstart av motorn. Ställverksskenans avsedda nominella spänning på 420 V sjönk med 19 

V, vilket är en spänningssänkning på cirka 4,5 %. Motorplintens spänningsfall uppgick till 64 

V från nominell spänning och medförde procentuellt en spänningssänkning på 15,2 %. Enligt 

beskrivningen i avsnitt 2.3.4 får ett spänningsfall på skena högst uppgå till 10 % vid 

motorstart. På motorplint får en sänkning inte motsvara mer än 20 % (vid direktstart av 

motor), enligt avsnitt 2.5.2. 

 

Figur 4.5 Start av störst motor: startström och spänningsfall. 

Som jämförelse togs ytterligare ett exempel fram, vilket illustreras i figur 4.6. Motor 6 anges 

i Vision som frekvensomriktardrift. Startströmmen blev nu istället av samma storlek som 

motorns nominella strömvärde. Det innebar att ställverksskenans spänning sänktes med 3 V, 

motsvarande 0,7 %. På motorplinten sänktes spänningsnivån med 10 V, alltså ungefär 2,4 

.också spänningsfalletblev så avsevärt mindre blev Eftersom startströmmen  %.  
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Figur 4.6 Frekvensomriktarstart av motor: startström och spänningsfall. 

4.2.3 Kortslutningsberäkning 

I följande avsnitt presenteras de stationärt beräknade kortslutningsströmmarna 𝐼𝑘3. Dessa 

valdes för att främja en mer rättvis bedömning vid jämförelse med de manuellt beräknade 

strömmarna. Hade man istället valt de sub-transienta felströmmarna 𝐼′′𝑘3 så skulle även 

motorbidrag tillkomma, både från den befintliga och nya anläggningen [17]. Beräkningarna 

utfördes på spänningsnivåerna 130, 20 och 0,4 kV och som avgränsning endast på A-sidan 

av ställverket PC29-1. 

I figur 4.7 är anläggningens elnät i radiell drift. De kortslutningsströmmar som uppstår vid 

ett fel blir storleksmässigt lägre än de för ett maskat nät. Ur figuren påvisas spänningens 

inverkan på kortslutningsströmmens storlek enligt sambandet i ekvation 1.9. Anläggningens 

nätdrift är normalt inte radiell utan detta uppstår då exempelvis en transformator på B-sida 

av ställverket i SS01 bortfallit [7]. 

 

Figur 4.7 Kortslutningsströmmar i radiellt nät med öppen huvudsektioneringsbrytare. 

De kortslutningsströmmar som visas i figur 4.8 är med nätet i maskad drift, det vill säga 

Preemraff Lysekils normala driftläge [7]. De värden som presenteras är storleksmässigt större 

än i det tidigare fallet. Kortslutningseffekten blir till följd av sluten sektioneringsbrytare nu 

sammanslagen för A- och B-sida. Vid termisk dimensionering av exempelvis kablar är det 

kortslutningsströmmarna i denna drift som används.  
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Figur 4.8 Kortslutningsströmmar i maskat nät med sluten huvudsektioneringsbrytare. 

4.2.4 Selektivitet 

I följande avsnitt visas en kontroll av en godtycklig selektivplan där tre olika skydd jämförs. 

I avsnittets exempel användes motor 2, vilken illustreras i bilaga H:1. Dess utförande är i 

form av en fläkt i frekvensomriktardrift. Motorns två numeriska skydd jämförs med  

inkommande effektbrytares. 

Det ena skyddet är i kombination med dess effektbrytare och det andra är inbyggt i 

frekvensomriktaren. Normalt önskas det skydd närmast motorn bryta för överlast först. 

Eftersom matning sker via omriktaren är det dennes strömvärde för överlast som är ställt 

lägst, det vill säga skydd 1. Skulle ett fel uppstå som medför att skydd 1 inte bryter används 

istället skydd 2. Detta är en typ av bonusskydd eftersom det medföljer vid inköp av 

effektbrytaren. För väsentligt högre felströmmar slår inkommande brytare ifrån och matning 

till ställverkssida A bortfaller. Normalt är detta ej önskvärt och skyddet är därmed högst 

inställt [6].  

Effektbrytarens kortslutningsskydd är i figur 4.9 inställd på att bryta från cirka 160 A och 

uppåt inom 40 ms. Inkommande brytarens skydd är på samma sätt inställt att verka från cirka 

17 kA och uppåt med en frånslagstid inom 70 ms. Det innebär att skydd 2 kommer att bryta 

innan inkommande brytares. Skydden är således både tids- och strömselektiva mot varandra. 

De streckade linjerna inom respektive box visar den tid det tar för skyddet att upptäcka felet 

fram tills dess att frånslag genomförts. 
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Figur 4.9 Selektivitetsplan: ström-tiddiagram innehållande inverskurvor för två numeriska skydd och en 
inkommande brytare. 

4.2.5 Driftfall: transformator TR29-1B havererar 

För att illustrera den redundans som berörs i avsnitt 2.3.1 utfördes en simulering där en av 

transformatorerna havererar. Det betyder att den kvarvarande tog över samtliga belastningar 

och därmed matade både A- och B-sida av ställverket. För att klara detta bör respektive 

transformator ej vara belastade över 50 % av sin märkeffekt. En viss överskridning av detta 

riktvärde kan göras då transformatorerna under en kortare period kan gå med överlast [6]. 

I följande avsnitt angavs samtliga förbrukare ha sin belastningsgrad omkring 30–40 %. Detta 

motsvarar den data för effektförbrukningen som angavs för motorer och övrig last i kapitel 

3. Samtliga belastningar på A- och B-sida visas illustrativt i form av två aggregerade laster. 

Båda transformatorer är belastade till ungefär en tredjedel av sin märkeffekt på 2 MVA. I det 

exempelfall då TR29-1B havererar slöts sektioneringsbrytaren och TR29-1A tog över samtlig 

belastning. Detta ledde till att den enskilda transformatorn på A-sidan belastades till cirka 63 

% av sin märkeffekt enligt figur 4.10. Simuleringen påvisade därmed att det finns kapacitet 

till extra belastning på båda transformatorerna, vilket innebär att förbrukarnas 

belastningsgrad ytterligare kan öka. Detta skulle exempelvis kunna vara i händelse av en 

produktionsökning i anläggningen. 
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Figur 4.10 Normal drift med öppen sektioneringsbrytare (vänster) övergår till onormal drift med sluten (höger). 
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5 Validering av beräkningsmodellen 

För att validera den uppdaterade beräkningsmodellen utfördes handberäkning av de 

stationära trefasiga kortslutningsströmmarna 𝐼𝑘3 som jämfördes med de som uträknades av 

beräkningsmodellen. Detta är ett väsentligt steg vid slutförande av uppdraget för att avgöra 

hur tillförlitlig modellen anses blivit samt om de uppsatta huvudmålen uppnåtts. Vid 

handberäkningarna användes delkortslutningseffektmetoden eftersom denna anses adekvat nog 

för genomförandet av valideringen. En försummelse av de resisitiva komponenterna i form 

av kablar och skenor gjordes därmed. I avsnitt 5.3 sammanställs de manuellt beräknade 

strömmarna med de erhållna av beräkningsmodellen. 

5.1 Manuell kortslutningsberäkning av radiellt nät 

Den maximala kortslutningseffekt som kan erhållas av matande nät på respektive 

ställverkssida angavs som 𝑆𝑘𝑚𝑎𝑥 och erhölls av Vattenfall Eldistribution AB. Detta värde fanns 

sedan tidigare inlagt i befintlig beräkningsmodell och benämns på A-sida 𝑆𝑘𝑚𝑎𝑥,𝐴 och vid 

beräkning 𝑆𝑘𝑛ä𝑡,𝐴. Samma utvalda radial som i avsnitt 4.2.3 användes för manuell beräkning 

av kortslutningsströmmarna enligt figur 5.1. 

  

Figur 5.1 Utvald beräkningssektion av nät i radiell drift. 

Transformatorers märkdata erhölls via datainsamling i kapitel 3 och delkortslutningseffekten 

beräknades för respektive komponent och spänningsnivå enligt följande: 
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𝑆𝑘132 = 𝑆𝑘𝑛ä𝑡,𝐴 = 708,0 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆01, 132 𝑘𝑉 (5.1) 

𝑆𝑘𝑇15−1𝐴 =
𝑆𝑛

𝑢𝑘
=

50

0,0596
= 838,82 ≈ 838,8 𝑀𝑉𝐴 (5.2) 

𝑆𝑘22 =
1

(
1

𝑆𝑘132
)+(

1

𝑆𝑘𝑇15−1𝐴
)

=
1

(
1

708
)+(

1

838,8
)

= 383,93 ≈ 383,9 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆15, 22 𝑘𝑉

 (5.3) 

𝑆𝑘𝑇29−1𝐴 =
𝑆𝑛

𝑢𝑘
=

2

0,065
= 30,76 ≈ 30,8 𝑀𝑉𝐴 (5.4) 

𝑆𝑘0,42 =
1

(
1

𝑆𝑘22
)+(

1

𝑆𝑘𝑇29−1𝐴
)

=
1

(
1

383,9
)+(

1

30,8
)

= 28,48 ≈ 28,5 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆29, 0,42 𝑘𝑉

 (5.5) 

Med hjälp av beräknade kortslutningseffekter på respektive spänningsnivåer kunde de olika 

kortslutningsströmmarna beräknas enligt: 

𝐼𝑘3 =
𝑆𝑘132

√3∙𝑈ℎ
=

708∙106

√3∙132∙103
= 3,096 ≈ 3.10 𝑘𝐴 @𝑆𝑆01, 132 𝑘𝑉 (5.6) 

𝐼𝑘3 =
𝑆𝑘22

√3∙𝑈ℎ
=

383,9∙106

√3∙22∙103 = 10,074 ≈ 10,07 𝑘𝐴 @SS15, 22 𝑘𝑉 (5.7) 

𝐼𝑘3 =
𝑆𝑘0,42

√3∙𝑈ℎ
=

28,5∙106

√3∙0,42∙103 = 39,177 ≈ 39,18 𝑘𝐴 @SS15, 22 𝑘𝑉 (5.8) 

5.2 Manuell kortslutningsberäkning av maskat nät 

För B-sidan benämns kortslutningseffekten för inkommande nät 𝑆𝑘𝑚𝑎𝑥,𝐵 och vid manuell 

beräkning 𝑆𝑘𝑛ä𝑡,𝐵. Detta värde erhölls på samma sätt som i ovanstående avsnitt. Den utvalda 

beräkningssektionen är densamma som i avsnitt 4.2.3 men i maskad drift. 

Huvudsektioneringsbrytaren i SS01 är i slutet läge enligt figur 5.2 och de parallella 

delkortslutningseffekterna slogs därmed samman för inkommande nät. Detta är Preemraff 

Lysekils normala driftläge av anläggningens eldistributionssystem [7]. 
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Figur 5.2 Utvald beräkningssektion av nät i maskad drift. 

Transformatorers märkdata erhölls via datainsamling i kapitel 3 och delkortslutningseffekten 

beräknades för respektive komponenter och spänningsnivåer enligt följande: 

𝑆𝑘𝑛ä𝑡,𝐵 = 842,0 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆01, 132 𝑘𝑉 (5.9) 

𝑆𝑘132 = 𝑆𝑘𝑛ä𝑡,𝐴 + 𝑆𝑘𝑛ä𝑡,𝐵 = 708 + 842 = 1550,0 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆01, 132 𝑘𝑉  (5.10) 

𝑆𝑘𝑇15−1𝐴 =
𝑆𝑛

𝑢𝑘
=

50

0,0596
= 838,82 ≈ 838,8 𝑀𝑉𝐴 (5.11) 

𝑆𝑘22 =
1

(
1

𝑆𝑘132
)+(

1

𝑆𝑘𝑇15−1𝐴
)

=
1

(
1

1550
)+(

1

838,8
)

= 544,26 ≈ 544,3 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆15, 22 𝑘𝑉

 (5.12) 

𝑆𝑘𝑇29−1𝐴 =
𝑆𝑛

𝑢𝑘
=

2

0,065
= 30,76 ≈ 30,8 𝑀𝑉𝐴 (5.13) 

𝑆𝑘0,42 =
1

(
1

𝑆𝑘22
)+(

1

𝑆𝑘𝑇29−1𝐴
)

=
1

(
1

544,3
)+(

1

30,8
)

= 29,15 ≈ 29,2 𝑀𝑉𝐴 @𝑆𝑆29, 0,42 𝑘𝑉

 (5.14) 

Med hjälp av de beräknade kortslutningseffekterna på respektive spänningsnivåer kunde de 

olika kortslutningsströmmarna beräknas enligt: 

𝐼𝑘3 =
𝑆𝑘132

√3∙𝑈ℎ
=

1550∙106

√3∙132∙103 = 6,779 ≈ 6,78 𝑘𝐴 @𝑆𝑆01, 132 𝑘𝑉 (5.15) 
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𝐼𝑘3 =
𝑆𝑘22

√3∙𝑈ℎ
=

544,3∙106

√3∙22∙103 = 14,284 ≈ 14,28 𝑘𝐴 @SS15, 22 𝑘𝑉 (5.16) 

𝐼𝑘3 =
𝑆𝑘0,42

√3∙𝑈ℎ
=

29,2∙106

√3∙0,42∙103 = 40,139 ≈ 40,14 𝑘𝐴 @SS15, 22 𝑘𝑉 (5.17) 

5.3 Sammanställning av kortslutningsströmmar 

I tabell 5.1 redovisas de kortslutningsströmmar som beräknades för hand samt de som erhölls 

ur beräkningsmodellen. Tabellen sammanställer samtliga strömmar för den radial som valdes 

ut i nätet i avsnitt 5.1. Respektive strömvärde anges i tabellen för aktuell nominell 

spänningsnivå. 

Tabell 5.1 Kortslutningsströmmar i radiellt nät. 

 Manuell beräkning Beräkningsmodell 

𝑈ℎ [𝑘𝑉] 𝐼𝑘3 [𝑘𝐴] 𝑆𝑘 [𝑘𝐴] 𝐼𝑘3 [𝑘𝐴] 𝑆𝑘 [𝑀𝑉𝐴] 

132 3,10 708,0 3,68 841,4 

22 10,07 383,9 11,48 437,4 

0,42 39,18 28,5 39,32 28,6 

På samma sätt som ovanstående redovisar tabell 5.2 de kortslutningsströmmar som 

beräknades manuellt i förhållande till de som datorberäknades. Den utvalda 

beräkningssektionen i nätet var i maskad drift enligt avsnitt 5.2. Strömmarna anges även i 

denna tabell för respektive spänningsnivå. 

Tabell 5.2 Kortslutningsströmmar i maskat nät. 

 Manuell beräkning Beräkningsmodell 

𝑈ℎ [𝑘𝑉] 𝐼𝑘3 [𝑘𝐴] 𝑆𝑘 [𝑀𝑉𝐴] 𝐼𝑘3 [𝑘𝐴] 𝑆𝑘 [𝑀𝑉𝐴] 

132 6,78 1550 6,31 1442,7 

22 14,28 544,3 14,65 558,2 

0,42 40,14 29,2 39,93 29,0 
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6 Diskussion 

Vid arbetets påbörjan kartlades den grundläggande teori som ansågs som relevant för att 

genomföra uppdraget. Detta gjordes tillsammans med en beskrivning av anläggningen 

Preemraff Lysekil samt dess eldistributionssystem. För att efterlikna dess uppbyggnad 

studerades denna information för att ge en god förståelse av befintlig beräkningsmodell. Inga 

ändringar gjordes i den befintliga modellen då detta varken var önskvärt av uppdragsgivaren 

eller ansågs som behövligt. Tidsmässigt hade arbetet dessutom blivit alltför stort för att 

rymmas under angiven tidsram. Modellen kompletterades istället med den nya VGO-

anläggningens elektriska komponenter. För att hålla beräkningsmodellen enhetlig 

konstruerades den kompletterande delen likadant som den befintliga. 

För att säkerställa en hög detaljnivå lades stor vikt vid att erhålla så korrekt data som möjligt. 

Som vid de allra flesta datainsamlingar spelar den mänskliga faktorn en stor roll vid eventuellt 

erhållande av felaktiga data. För att minimera detta användes den metod som beskrivs i 

kapitel 3. Arbetsgången konstruerades medvetet för att kontrollera och fånga upp de 

eventuella felaktigheter som uppstod. I de fall där data saknats gjordes antaganden i samråd 

med företagets handledare som har expertis inom området. Den påverkan i tillförlitlighet 

som skulle kunna uppstå till följd av detta anses därmed som obetydlig. Antaganden gjordes 

med hjälp av tidigare erfarenheter från anläggningen. Tidsmässigt var datainsamlingen det 

arbetsmoment som var mest krävande men som ansågs som det mest väsentliga steget i 

arbetet för att inte mata in felaktiga data i beräkningsmodellen. Skulle arbetet istället ha 

påskyndats under denna fas hade modellen i slutändan kunnat resultera i stora felaktigheter. 

Tillförlitligheten av slutprodukten hade då ansetts som låg och syftet och huvudmålen som 

ej uppfyllda. 

Med hjälp av den slutgiltiga och sammanställda underlagslistan uppdaterades den befintliga 

beräkningsmodellen. Tidsmässigt gick detta arbetsmoment snabbare än ovanstående men en 

stor noggrannhet lades nu istället på att mata in data i Vision korrekt. Det vill säga återigen 

minimera den mänskliga faktorn genom eventuella felinmatningar. För att säkerställa att den 

data från Excel-dokumentet skrivits in rätt i modellen kontrollerades detta mot listan ett 

flertal gånger. Vid färdigställande av arbete utfördes en kontroll tillsammans med företagets 

handledare. Kontrollanvändningen gjordes i form av beräkningar av felströmmar, 

spänningsfall, motorstarter, lastflöden samt kontroll av selektivitet mellan effektbrytare. De 

beräknade värdena diskuterades och bedömdes som tillförlitliga och icke avvikande från 

resterande anläggning. Den kompletterade beräkningsmodellen ansågs som välkonstruerad. 

Exempel togs i kapitel 4 fram för att ge läsaren en bättre inblick i modellens användning. 

Dessutom sattes dessa i relation till de regelverk som fastställts av Preemraff Lysekil gällande 

exempelvis spänningsfall vid direktstart av motor. Detta är ett användningsområde som 

företaget använder modellen den till. Ytterligare användning är exempelvis i förstudier och 

projekteringar av nya utbyggnationer för att se hur dessa kan komma att påverka befintligt 

nät i anläggningen. 
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Vid arbetets avslutande del validerades modellen genom jämförande av handberäknade 

kortslutningsströmmar för två olika driftfall i anläggningen. Det ena är radiell drift och är då 

anläggningen är i onormalt läge (öppen sektioneringsbrytare i SS01). Den andra är med nätet 

i maskad drift, vilket är Preemraff Lysekils normala läge (sluten sektioneringsbrytare). 

Handberäkningen utfördes med delkortslutningseffektmetoden som inte tog hänsyn till de 

resistiva bidragen som återfinns hos exempelvis kablar. Detta gjordes för att hålla den 

angivna tidsramen men också då dess förenkling ansågs påverka valideringen marginellt. 

Syftet med valideringen i form av jämförande av beräkningsmodellens beräknade 

kortslutningsströmmar med de för hand var för att granska huruvida dessa värden låg i 

ungefär samma härad. Tabellen i avsnitt 5.3 påvisar som förväntat en viss skillnad av 

kortslutningsströmmarnas värden, framförallt på de högre spänningsnivåerna. Denna 

skillnad antas bero på exempelvis dämpning i kablar och transformatorer samt en annorlunda 

beräkningsmetod i Vision (IEC-60909) [11]. Mjukvaruprogrammet använder sig av olika 

korrektionsfaktorer som beskrivits i avsnitt 2.7. Valideringen anses ha uppfyllt sitt syfte, det 

vill säga att kontrollera i vilken grad tillförlitligheten av slutprodukten blivit. 

Rapporten fungerar för arbetsgivaren som en djupare inblick i det faktiska arbetet som 

utfördes för att uppfylla uppdragets syfte och huvudmål. Den utgör dokumentation av vad 

som inkluderades i den uppdaterade beräkningsmodellen samt dess detaljnivå. I framtiden 

skulle rapporten kunna användas av en nyanställd på avdelningen för att utföra liknande 

arbetsuppgift. Ur ett mer generellt perspektiv kan läsaren erhålla kunskap i form av 

exempelvis en djupare inblick i tillvägagångssättet för ett liknande arbete eller hur en 

beräkningsmodell för ett eldistributionssystem kan byggas upp och användas. 
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7 Slutsatser 

Uppdragets syfte var att uppdatera beräkningsmodellen med den tillkommande VGO-

anläggningens elektriska komponenter. Huvudmålen fastställdes vid arbetets början till att 

uppdatera modellen på en tillräckligt god detaljnivå för att erhålla de av Preemraff Lysekil 

efterfrågade funktionerna. Dessa innefattade möjlighet till kontroll av selektivitet, beräkning 

av felströmmar, spänningsfall, motorstarter samt simulering av lastflöden och diverse 

driftsituationer. Det andra huvudmålet var att den slutgiltiga produkten skulle beräkna och 

presentera tillräckligt tillförlitliga data vid användning. För att säkerställa att detaljnivån blev 

tillräcklig granskades relevant littera och en beskrivning av anläggningen togs fram för att 

förstå dess helhet. En gedigen datainsamling utfördes och befintlig beräkningsmodell 

studerades för att därefter konstruera den kompletterade efter önskemål. Då slutprodukten 

färdigställdes kontrollerades den med handledaren på företaget, vilket bidrog till ett 

säkerställande av att de efterfrågade funktionerna inkluderats och att de presenterade värdena 

var rimliga. Slutkontrollen tillsammans med den utförda valideringen (handberäkningen) 

betryggade modellens tillförlitlighet. Arbetets syfte och de båda huvudmålen anses därmed 

som fullt uppfyllda. 

Som förslag på framtida arbete skulle man kunna använda beräkningsmodellen för att utföra 

en djupgående systemanalys av Preemraff Lysekils eldistributionssystem. Detta har tidigare 

utförts på Preemraff Göteborg genom examensarbetet Systemanalys av eldistributionssystemet på 

Preemraff Göteborg [5]. Det torde av författaren vara intressant att göra detsamma för 

anläggningen i Lysekil och fokus skulle kunna ligga på analysdelen av arbetet istället för att 

konstruera beräkningsmodellen. Den kompletterade beräkningsmodellen skulle vidare kunna 

utvecklas genom att man exempelvis lägger till jordfelsskydden och förbrukarnas fullständiga 

symmetriska komponenter för möjlighet till beräkning av jordfel. Notera att detta är gjort på 

vissa delar i den befintliga beräkningsmodellen.  

De användningsexempel som tagits fram i kapitel 5 är endast grundligt utförda. De bör 

därmed användas med en viss försiktighet då en mer noggrann analys kan vara nödvändig. 

Notera att beräkningsmodellen effektmässigt baseras på 2019 års förbrukningsläge. 

Författaren rekommenderar att uppdragsgivaren justerar förbrukarnas belastningsläge i 

modellen om det i framtiden skulle ske avsevärda förändringar. Modellen återspeglar då 

eldistributionssystemets nuläge och kan fortsatt användas tillförlitligt. Detta är något som 

uppdragsgivaren är medveten om från tidigare erfarenheter men som ändå är värt att påpeka, 

om inte minst för läsaren. 
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Bilaga A:1 

A: Symbolförteckning i Vision Network Analysis 
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Bilaga B:1 

B: Anläggningsområde med riskområdesklassning 
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Bilaga C:1 

C: Enlinjeschema: översikt av eldistributionssystemet 
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Bilaga D:1 

D: Underlagslista över samtliga förbrukare 
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Bilaga D:2 
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Bilaga E:1 

E: Sammanställning av kabeldata till Vision 

 



Beräkningsmodell i Vision Network Analysis för Preemraff Lysekils VGO-anläggning  

Bilaga F:1 

F: Enlinjeschema: förenklad översikt av PC29-1, A-sida 
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Bilaga G:1 

G: Enlinjeschema: förenklad översikt av PC29-1, B-sida 
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Bilaga H:1 

H: Enlinjeschema: fullständig översikt av PC29-1, A-sida 
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Bilaga I:1 

I: Enlinjeschema: fullständig översikt av PC29-1, B-sida 

 
 


