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1. Företagspresentation 

 
1.1 Fläkt Woods AB 

 
Bild 1, anläggning för fläktprov i Växjö 

 
Fläkt Woods AB är ledande företag i Europa på ventilationssystem till industri, sjukhus, 
kontor, skolor m.m. och världsledande på utveckling och tillverkning av axiella fläktar för 
industri, tunnlar och tunnelbanor. Som exempel på den omfattande verksamheten kan nämnas 
att företaget har levererat fläktar och ventilationssystem till  

• 300 sjukhus i 18 länder. 
• 60 kryssningsfartyg som t.ex. nya Queen Mary II. 
• Över 100 tunnlar i 36 länder, t.ex. Södra Länken i Stockholm och tunneln under 

Engelska kanalen. 
• 300 höghastighetståg, t.ex. TGV med kolfiberfläktar. 
• 30 % av världens cementindustri. 
• Turning Torso i Malmö. 
• Petronas Towers i Kuala Lumpur. 
• Wiens opera. 

Fläkt Woods bildades 1992 efter en sammanslagning mellan de båda företagen Svenska Fläkt 
och Woods Airmovment. Fläkt var specialist på ventilation, luftbehandling och fläktar och 
Woods var världsledande på fläktar. I koncernen ingår även en del andra företag som t.ex. 
Solyvent Ventec och American Fan. 
I dag har Fläkt Woods 20 tillverknings- och utvecklingsavdelningar runt om i världen, 
försäljningskontor i 30 länder, återförsäljare i 95 länder och en omsättning på ca 500 miljoner 
euro. 
Man har ca 230 ingenjörer som bedriver forskning och utveckling inom t.ex. aerodynamik, 
akustik, luftfiltrering och värmeavledning m.m. Testlaboratorier för fläktar finns i Växjö, 
Jönköping och Colchester i Storbritannien. Man är noga med miljö och kvalitet och är därför 
certifierade inom både ISO 9001 och ISO 14001. 
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1.2 SWECO Energuide 

 
Bild 2, SWECO:s kontor i Växjö 

 
SWECO-koncernen är nordens ledande konsultföretag inom teknik, miljö och arkitektur och 
har 3700 anställda som utför uppdrag både nationellt och internationellt. 
I denna koncern ingår Energuide som erbjuder konsulttjänster till verksamheter inom 
energisektorn och omfattar elproduktion, värmeproduktion, elnät, energiutredning, 
driftövervakning m.m. 
Projektledning, upphandlingar, provning och idrifttagningar, besiktningar, utbildning, status 
och riskanalyser och avancerade mätningar är bara några de tjänster som erbjuds. 
Några av SWECO Energuids största kunder är Eon, Vattenfall, Svenska Kraftnät, Fortum och 
Banverket. Energuide har t.ex. varit med vid upprustning av ett antal vattenkraftverk och även 
inom järnvägsområdet har man efterfrågat SWECOs tjänster. Exempelvis har efterfrågan på 
tjänster inom förvaltning och underhåll ökat och Energuide utarbetar bl.a. strategier för 
förvaltning av befintliga anläggningar som ägs av Fortum, Eon och Banverket. 
 
Energuides historia kan sägas vara hundra år gammal. Allting startade 1902 då ingenjören 
David Bergman startade en konsultbyrå under namnet  
Ingenjörsfirman David Bergman som 1907 övergick till ett aktiebolag, Ingenjörsfirman 
Bergman & Co AB. På 100 år har ju stora förändringar skett när det gäller elektricitet och så 
även inom detta företag som idag har ett starkt marknadsvärde.  
Eftersom nästan all utrustning och hjälpmedel är beroende av el och att alla människor på vår 
jord inte har tillgång till el så finns det en efterfråga på konsulttjänster inom detta område då 
elektrifiering fortfarande pågår på många ställen. 
Energuides internationella uppdrag är huvudsakligen förlagda till Östeuropa, Mellanöstern, 
Afrika och Sydostasien där verksamheten för det mesta bedrivs i U-länder och finansieras av 
en tredje part. Man satsar på att växa på den internationella marknaden främst inom 
eldistribution och driftövervakning och man utför uppdrag i ca 20 länder runt om i världen 
varje år. De internationella uppdragen utgör ca 15-30 % av den totala verksamheten. 
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2. Bakgrund 
 
I Växjö bedriver Fläkt Woods AB en verksamhet för testkörningar och leveransprov av 
axiella fläktar med möjligheten att köra test i utemiljö eller i en värmekammare där 
omgivningstemperaturen kan varieras mellan 50- och 400°C.  
Elkraftmatningen på 11 kV kommer från VEAB’s nät via ett ställverk i D-huset (station A23 
ABB) bestående av ett fack som innehåller brytare med motormanövrering och reläskydd. 
Detta motordon har ett antal gånger förorsakat problem vid testkörningar och kundprov. Även 
tillgängligheten är ett problem. 
Enligt en utredning som VEAB har gjort är den största motor man kan tillåtas köra idag  
900 kW med en transformator på 2,5 MVA. För körning av lågspänningsmotorer används 
idag olika provplatser med varierande typer av startutrustning och dess storlek.  
Spänningsfall vid direktstart är ett problem som bl.a. nyligen orsakade en sönderbränd 
transformator när en 500 kW-motor skulle startas. Möjligheter att kunna köra 
lågspänningsmotorer med avvikande märkspänning från 400 V är begränsade och befintlig 
frekvensomriktare klarar upp till 110 kW vilket betyder att möjligheterna till varvtalsstyrning 
är begränsade. 
För rusningsprov av fläktar används en likströmsmotor på 769 kW som kan modifieras så att 
en släpringad synkrongenerator med extern magnetiseringsutrustning kan anslutas för 
varvtalsreglerad drift av fläktar.  
Elkraftförsörjningen löser man idag tillfälligt från fall till fall där arbetet oftast startar sent 
vilket leder till att tillförlitligheten inte alltid är den bästa. Då är det inte så konstigt att 
driftproblem och oförutsedda kostnader uppstår.  
 
 

3. Syfte 
 
Syftet med detta examensarbete är att undersöka möjligheterna för förstärkning och ökad 
tillgänglighet/tillförlitlighet för elkraftmatning till fläktprov så att säkra och tillförlitliga kund- 
och leveransprov kan genomföras inom ett brett effekt- och spänningsområde.  
 
 

4. Genomförande 
 
Ett 11 kV-ställverk köps in och installeras i närheten av testplatsen och en ny matningskabel 
förläggs direkt från Sandviksverket till ställverket. Detta ställverk ska ha minst två st. 
utgående fack med effektbrytare och reläskydd dör det ena används för att kunna köra 
motorer med märkspänningar över 1 kV som anpassas för varje enskilt fall med en hyrd 
transformator. Till det andra facket installeras en fast transformator med två uttag på 
sekundärsidan dvs. 400 V och 690 V. 
Projektet kan förslagsvis delas in i tre etapper så möjlighet finns att dela upp ombyggnaden 
efter behov och budget. 

• Etapp 1 - Ny matningskabel från VEAB och montering av nytt ställverk. 
       Uppställning av hyrtransformator 
       Transformator 11/0,69/0,4 installeras 
       Befintligt lågspänningställverk och brytare installeras 
    
• Etapp 2 - Frekvensomformare 690 V, 900 kW köps in och installeras 
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• Etapp 3 - Synkrongenerator med släpringar och extern magnetisering installeras. 
 

5. Avgränsningar 
 
Etapp 2 och 3 kan utföras oberoende av varandra och är en förutsättning för att kunna köra 
varvtalsreglerad drift. Etapp 3 är dock inte berörd i detta examensarbete  
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6. Allmän teori 
 

6.1 Ställverk 
Vanligaste spänningsnivån för mellanspänningsställverk är 7,2- och 12kV i 
industritillämpningar och alla ställverk som säljs idag i Sverige är ljusbågsprovade enligt en 
ställverksnorm, SS-IEC 298. Stora mängder gas utvecklas vid uppkomst av ljusbåge och 
dessa måste evakueras för att inte tryckskador ska uppstå på ställverket. Gasen ska ledas bort 
från manövergången via en tryckavlastningskanal och ut i fria luften. Gasen som bildas 
innehåller nämligen giftiga ämnen och det tryck som uppstår vid en kortslutning kan uppgå 
till flera ton per m². Tryckavlastningskanalerna ska monteras så att de inte kan utsätta 
personal för fara och luckorna utomhus ska placeras på en minimihöjd av 2,1 meter.   
Metallkapslade ställverk för inomhusbruk delas in i tre olika kategorier: 

• Metallindelade – komponenter placeras i skilda celler med mellanväggar av metall. 
• Cellindelade – alla komponenter placeras i skilda celler där mellanväggarna inte är av 

metall. Ur säkerhetssynpunkt är denna variant lika säker som metallindelade ställverk 
men fördelen är att cellindelade ställverk kan göras kompaktare och har större 
överskådlighet. 

• Skåpkapslade – här finns kablar, brytare m.m. i samma utrymme och uppfyller alltså 
inte kraven för de två ovanstående. Sämre personsäkerhet. 

 

6.2 Frånskiljare 
Frånskiljare saknar bryt- och slutförmåga och får endast manövreras i spänningslöst tillstånd. 
Brytaren måste dock tåla, förutom märkströmmen, kortslutningsströmmen dvs. korttidsström 
och stötström. Det finns krav på isolationen när brytaren är öppen där ett överslag hellre ska 
ske till jord än över frånskiljningssträckan, som helst ska vara synlig. Det är dock inget krav 
på synlighet om manöverkontakten indikerar tydligt vilket läge den står i. 
 

6.3 Lastfrånskiljare 
Dessa kan bryta full märkström men inte några kortslutningsströmmar. I vissa fall används 
påbyggda säkringar som kortslutningsskydd som då är försedda med ett slagstift som öppnar 
frånskiljaren även vid fel på bara en fas. Lastfrånskiljaren manövreras oftast med en 
fjädermekanism som spänns med motor eller för hand. 
 

6.4 Kontaktorer 
Inom t.ex. industrin förekommer fall då man kopplar in och ur strömmar flera gånger per 
timme. Effektbrytare och lastbrytare som är byggda med en motormanövrerad 
fjädermekanism har en mekanisk livslängd begränsad till ca 10 000 till 20 000 till/frånslag. 
Detta medför att livslängden blir ganska kort och därför väljer man en kontaktor istället. 
Dessa finns i två olika utföranden; vakuum- och SF6-isolerade där vauumkontaktorn oftast har 
längre livslängd men den nackdelen att den kan alstra överspänningar. Över en miljon 
manövrar är inget ovanligt.  
 

6.5 Effektbrytare 
Inom industrin är effektbrytaren den vanligaste kopplingsapparaten. Den klarar av att bryta 
och sluta en fullständig kortslutningsström och har en motormanövrerad fjädermekanism. Det 
finns tre olika varianter av effektbrytare: 

• Oljeminimumbrytare 
• Vakuumbrytare 
• SF6-brytare 
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Oljeminimumbrytaren fungerar så att när en ljusbåge uppstår mellan kontakterna så 
sönderdelas oljan inuti och vätgas med högt tryck(ca 100 bar) bildas. Eftersom det är ett slutet 
utrymme, där det enda utsläppet som finns är tvärs över ljusbågen (ett antal slitsar friläggs en 
efter en då kontakterna rör sig till öppet läge) så sprutar gasen in och släcker denna. 
Denna brytare kräver ett underhåll då olja och kontakter måste bytas efter hand. 
 
I en vakuumbrytare bildas det metallånga när kontakten bryts och i med hjälp av denna kan 
ljusbågen brinna. Vid varje ände av ljusbågen blir kontakterna så heta att mer metallånga 
avges så att ljusbågen kan fortsätta brinna tills strömmen når sin nollgenomgång då ångan 
kondenseras och ljusbågen släcks. 
 
SF6-brytarens funktion är den att vid belastning flyter strömmen genom driftströmskontakter 
via en cylinder som innehåller SF6-gas. När frånslag sker så dras cylindern nedåt, 
driftströmskontakterna öppnar och strömmen förflyttas till ljusbågskontakterna samtidigt som 
gasen i cylindern komprimeras. 
När sedan ljusbågskontakterna börjar öppna sig så uppstår en ljusbåge men då öppnar 
cylindern och gasen blåser ut längs med ljusbågen och släcker den. 
 
Vakuumbrytaren har generellt den längsta livslängden då den klarar närmare 100 fullständiga 
kortslutningssbrytningar. Efter det måste kontakterna bytas ut. 
Antalet märkströmsbrytningar uppgår dock till ca 10- 20 000.  
Näst längst livslängd har SF6-brytaren som tillsammans med vakuumbrytaren har lägre 
underhållskostnader jämfört med oljeminimumbrytaren.  
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6.6 Frekvensomriktare 
6.6.1 Allmänt 
Principen för en frekvensomriktare är att först likriktas växelströmmen med hjälp av en ostyrd 
diodbrygga eller en styrd tyristorbrygga. Dessa består antingen av 6 eller 12 stycken 
dioder/tyristorer och kallas därför för 6-puls respektive 12-puls likriktning. Vid användning 
av 12-pulsbrygga kan man nästan eliminera 5:e och 7:e övertonen (som ju är de största efter 
grundtonen) som en 6-pulsbrygga normalt genererar. Nackdelen är att det då krävs en 
matande transformator som har två sekundärsidor med olika kopplingar t.ex. D/D och D/Y. 
För att få motorn att rotera måste likströmmen växelriktas igen med hjälp av effekthalvledare 
som växelvis släpper igenom ström från likspänningens positiva respektive negativa pol.    
Till detta krävs en styrenhet för att effekthalvledarna ska kunna skapa rätt typ av 
pulsmönster/frekvens. För att kunna använda motorn optimalt räcker det inte med att bara 
styra frekvensen utan spänningen måste också regleras. Detta för att inte förlora moment. 
I PWM-omvandlaren (Pulse Width Modulation) som är den vanligaste frekvensomvandlaren 
styrs både spänning och frekvens med transistorer eller tyristorer. Spänningen släpps igenom i 
korta pulser och genom att styra antalet pulser och dess längd alstrar man en spänning som 
avviker i utseende från en sinuskurva men där medelvärdet är detsamma. Det är denna 
avvikelse som ger upphov till övertonsströmmar i motorn men de går att minska genom att 
öka pulsfrekvensen. 

 

6.6.2 Typer av frekvensomriktare 
Det finns tre typer av frekvensomriktare: 

• Omriktare med likströmsmellanled - CSI-omriktare (Current Source Inverter). 

• Omriktare med likspänningsmellanled och styrd likspänning - VSI-PAM-omriktare 
(Pulse Amplitude Modulation-Voltage Source Inverter). 

• Omriktare med likspänningsmellanled och konstant likspänning - VSI-PWM-
omriktare (Pulse Width Modulation). 

CSI är den enklase varianten som består av en helstyrd nätkommuterad tyristorlikriktare som 
alstrar en variabel likspänning som via en induktans i mellanledet bildar en likström som är 
konstant. Växelriktaren efter mellanledet består av 6 tyristorer, 6 dioder och 6 
kommuteringskondensatorer. Uppgiften är alltså att hacka sönder strömmen och fördela 
strömpulserna till motorn. Tyristorerna tänds i tur och ordning vilket medför att strömmen 
flyttas mellan faserna. Energin till tyristorerna kommer från kondensatorerna som laddas 
mellan kommuteringarna med hjälp av den resonanskrets som motorns läckinduktans bildar 
tillsammans med kondensatorerna. Diodernas uppgift är att förhindra att kondensatorerna 
laddas ur via motorn mellan kommuteringarna. 
Nackdelen med denna typ av frekvensomriktare är att kondensatorn dimensioneras efter 
motorns läckinduktans och man kan därför inte ansluta vilken motor som helst till omriktaren. 
Vidare är denna typ av omriktare inte lämplig för motorer som kräver noggrann 
varvtalsreglering vid frekvenser under 20 Hz och den reagerar långsamt på 
belastningsförändringar. Däremot är det en fördel med ett strömstyrt mellanled eftersom det 
alltid lämnar konstant ström, även vid kortslutning. 
 
VSI-PAM styr spänningen istället för strömmen som belastningen bestämmer. Likspänningen 
är här styrd i mellanledet och detta kan ske på två olika sätt; antingen mha. En styrd 
tyristorlikriktare eller med en ostyrd diodbrygga följt av en chopperkrets som hackar sönder 
likspänningen med hjälp av tyristorer eller transistorer. Detta är den vanligaste metoden och 
fördelen är att effektfaktorn nästan blir 1. I en diodbrygga är alltid spänning och ström i fas 
och bara aktiv effekt tas från nätet. Om man däremot använder en tyristorbrygga som styrs 
ned så fasförskjuts strömmen jämfört med spänningen och reaktiv effekt kommer att belasta 
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nätet. Använder man istället chopperkretsen går hela belastningsströmmen genom tyristorn 
och detta gör att man kan belasta omriktaren med upp till ca 30kW. Den utstyrda spänningen 
blir inte sinusformad utan består av pulser vilket medför att övertonerna blir ganska höga.  
Fördelarna är att denna omriktartyp är lämplig för drift av flera parallella motorer anslutna till 
samma omriktare och att det är möjligt att använda en gemensam diodlikriktare till flera 
växelriktare om man använder sig av chopperkretsen. Observera dock att denna omriktartyp 
reglerar spänningen långsamt och är därför inte lämplig då krav ställs på hög reglerdynamik. 
 
VSI-PWM. Likriktning sker här i en passiv diodbrygga varvid spänningen i mellanledet blir 
konstant. Spänning och frekvens måste därför styras av växelriktaren som nu blir mer 
komplicerad då den konstanta spänningen måste ut till motorn och samtidigt kunna varieras. 
Med hjälp av transistorer eller tyristorer styrs pulsernas längd och på så sätt reglerar man 
medelvärdet på spänningen. Idag används effekttransistorer av typen IGBT (Insulated Gate 
Bipolar Transistor) i PWM-omriktare upp till ca 300kW med lågspänning. Fördelen med 
denna typ av transistor är att man kan använda en hög kopplingsfrekvens. För motorer upp till 
ca 55kW kan en frekvens upp till 12kHz användas och vid högre effekter är den oftast 
begränsad till 3kHz. 
Vill man kunna köra motorer med ännu högre effekt än 300kW används GTO-tyristorer   
(Gate Turn Off) och skulle motoreffekten vara högre än vad omriktaren klarar så kan man 
parallellkoppla 2 eller flera frekvensomriktare. 
Som jag nämnde tidigare är PWM-omriktaren den vanligaste förekommande omriktartypen 
på marknaden och fördelarna är flera: 

• Goda regleregenskaper och jämn motorgång, även vid låga varvtal. 

• Om diodlikriktare används blir effektfaktorn nästan 1 oavsett varvtal. 

• Möjlighet till gemensam likriktare för flera frekvensomriktare. 

• Hög verkningsgrad. 

• Vid höga kopplingsfrekvenser på 3kHz och högre så blir motorströmmen nästan 
perfekt sinusformad och motorns ljudnivå ökar inte. 

 

6.6.3 Funktioner 
Anledningen till att använda en frekvensomriktare är ju möjligheten att kunna varvtalsstyra en 
motor. Starta motorn gör man genom att från 0Hz öka frekvensen tills önskat varvtal nås. Att 
stoppa motorn kan däremot göras på två sätt; antingen genom att bromsa ner motorn till 
stillastående, eller att bara stänga av omriktaren och låta motorn snurra tills den stannar av sig 
själv.  
Bromsning kan ske på olika sätt och för omriktare under 100kW är det vanligast med ett 
separat bromsmotstånd och bromschopper. Vid snabb inbromsning kan motorn övergå till 
generatordrift beroende på hur stor rörelseenergin är och då matas energi tillbaka över 
växelriktaren. Likspänningen i mellanledet ökar till en viss nivå då bromschoppern tänds och 
matar ut ström genom bromsmotståndet. När bromsförloppet avtar sjunker likspänningen och 
bromschoppern släcks. Denna metod utvecklar en hel del värme varför detta blir oekonomiskt 
vid höga effekter. Lösningen på detta är att byta ut diodbryggan mot en dubbel tyristorbrygga 
och på så sätt kan bromsenergin återmatas till det matande nätet. CSI-modellen är den enda 
omriktartyp som klarar av detta utan någon extra utrustning. 
Förlusterna i en PWM-omriktare är i regel störst vid frekvenser mellan 30- och 40Hz.  
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7. Projektering 
 
7.1 Förutsättningar 
För att över huvudtaget kunna möjliggöra detta projekt krävs det att det finns ett ledigt fack i 
Sandviksverkets 10 kV-ställverk. Vid kontakt med VEAB och Örjan Kvist bekräftar han att 
ledig plats finns och att och att man ska räkna med att spänningen i anslutningspunkten är 
10,8 kV. Spänningsfallet i utgående ställverksfack får ej överstiga 3 % och i 
anslutningspunkten vid kundens anläggning är gränsen 4 %. Lägsta spänning blir alltså 
10,476 kV respektive 10,368 kV.  
I dagsläget har dock kraftigare spänningsfall förekommit men inga klagomål har kommit in 
från de kontor som matas på samma slinga som fläktlabet. 
Kortslutningseffekten i Sandviksverkets 10 kV-ställverk varierar beroende på årstid och om 
bakomliggande nät är omaskat, dvs. matning sker från fler än ett håll. 
Följande gäller när driftläget på 50 kV nätet är maskat och transformator T2 är i drift i 
Sandviksverket: 
November till april då generator MKA 10 är i drift, Sk = 136 MVA. 
Maj till oktober då MKA 10 är ur drift, Sk = 131,5 MVA. 
Vid omaskat 50kV-nät och med matning från F7 Haga är kortslutningseffekten 
126 MVA med generator och 115 MVA utan generator. 
Vinkeln mellan Sk och Pk kan antagas till 86°, dvs. cosφk=0,0697. 
 
 

7.2 Station/driftrum 
7.2.1 Planering 
Förslaget är att alla fläktar som testas utomhus ska manövreras och matas från en helt ny 
byggnad (se bilaga, Stationslayout). Denna ska placeras söder om ”pipelinen” och den 
betongplatta som finns där. Fördelen med denna placering är att man får ett utrymme fritt från 
kablar och tillfälliga kopplingsskåp mellan testplatsen och huvudbyggnaden där trafik 
förekommer. Med denna placering kan kablar ligga fritt på marken utan att riskera skador. 
Enligt gjorda observationer är testplatsen utomhus idag en potentiell fara för personer och 
egendom. Säkerhetsföreskrifterna uppföljs inte då t.ex. en hyrd transformator står uppställd 
med endast ett litet rep som avspärrning. Hyrda transformatorer placeras i framtiden på 
betongplattan (under ett skärmtak) som ska omgärdas av ett stängsel som är minst 1800 mm 
högt för att undvika kontakt med spänningsförande delar. Plattan måste också ha någon form 
av invallning som håller tätt, exempelvis en murad sockel. Detta för att olja vid ett eventuellt 
läckage inte ska rinna ut på marken. Högspänningshandboken SS 424 01 01 säger nämligen 
att ”om en transformator innehåller mer än 200 kg isolervätska skall åtgärder för 
vätskeuppsamling vidtagas”. 
Stationen är uppdelad i tre zoner; mellanspänning, transformatorrum och driftrum för 
lågspänning. I mellanspänningsdelen placeras 11 kV-ställverket som består av tre stycken 
Siemens NXAIR-skåp där det närmast ytterväggen är för inkommande kabel (undifrån) från 
Sandviksverket. Mittenskåpet matar transformatorn och lågspänningsställverket och skåpet 
till höger matar den hyrda transformatorn via fram/backkopplare i utrymmet jämte. Här 
används befintliga frånskiljare som idag är placerade i det gamla transformatorbåset. Dessa 
kan alltså placeras tätare än vad de sitter idag då föreskrifterna (SS 421 01 01, kapitel 4.3) 
säger att vid 10 kV nominell spänning ska minsta avståndet i luft mellan fas–fas eller fas–jord 
vara  
120 mm inomhus och 150 mm utomhus. När en kapsling används som skydd ska dock denna 
ha kapslingsklass IP2XB som lägst. För övrigt gäller att alla frånskiljare ska vara låsbara. 
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På utsidan av väggen placeras befintligt skåp som idag står till vänster om lilla dörren (andra 
sidan lagerhyllan) in till testhallen. Detta innehåller spänning/strömtransformator med 
tillhörande kopplingsutrustning och reläskydd. Här finns även viss plats för ytterligare 
utrustning och hit ansluts alltså högspänningsmotorer. På insidan av väggen monteras en 
kabelstege där genomföring av matande kabel sker ovanför kopplingsskåpet och utgående 
kabel till motorn ansluts underifrån. 
Utrymmet i mitten är tänkt till att placera en torrisolerad transformator för matning av 
lågspänningsställverket. Här behöver man alltså inte ta hänsyn till läckage av kylmedel. 
Kablar från mellanspänningsställverket till primärsidan kommer från golvet och förläggs på 
kabelstege monterad på vägg och i tak. Samma metod gäller på sekundärsidan där kabeln 
följer taket och väggen för att gå ner genom golvet bakom lågspänningsställverket. All 
anslutning till transformatorn sker alltså uppifrån och på detta sätt undviker man kablar som 
ligger på golvet och som hänger utmed transformatorns sidor. Dörrarna är placerade på 
södersidan av byggnaden och bör vara minst 2 meter breda. 
I driftrummet för lågspänning är utrymmet längs med väggen mot transformatorn tänkt att 
användas till befintliga lågspänningsställverk (se bilaga, Inventering). Mitt emot placeras 
frekvensomriktaren och till vänster om denna monteras en kabelstege för utgående kablar från 
golv till kopplingsskåpen på ytterväggen där inkommande kablar ansluts uppifrån och 
utgående till motor underifrån. Till vänster om stegen finns ledigt utrymme där ytterligare ett 
ställverk kan placeras exempelvis befintligt Trans El Matic (se inventering). 
Detta driftrum ska vara försett med installationsgolv för kabelförläggning från ena sida av 
rummet till den andra. 
Identifiering och märkning krävs för att undvika felaktig manövrering, dvs. alla viktiga delar i 
anläggningen som t.ex. skensystem och kopplingsutrustning ska vara försedda med klara och 
tydliga skyltar.   
 
7.2.2 Byggtekninska förutsättningar 
Stationens yttermått är beräknade till 8x5 meter och den inre takhöjden måste vara minst 3 
meter. Anledningen är att NXAIR-skåpen är 2 meter höga och till detta kommer en 
tryckavlastningskanal som bygger ytterligare 0,8 meter. Takhöjden måste då vara minst 2,9 
meter och då transformatorn med skyddskåpa bygger 2,85 meter rekommenderas minst 3 
meters inre takhöjd. Detta uppfyller kraven då takhöjden inte får understiga 2 meter. 
Den yttre luckan till tryckavlastningskanalen placeras på söderväggen där den är riktad bort 
från testplatsen. Enligt Svensk Standard gäller här att luckan ska placeras på minst 2,1 meters 
höjd till underkant för att inte orsaka personskador vid öppning. 
Bärande delar, skiljeväggar, beklädnader och inhägnader får inte bestå av brännbart material 
och i driftrum får inte vatten tränga in. Även vattenkondensation ska vara så minimal som 
möjligt. Betjäningsgångar ska vara minst 0,8 m breda och det ska alltid finnas minst 0,5 m 
ledigt utrymme för utrymningsväg om dörrar och liknande står öppna. Dörrar till 
ställverksfack ska vara upphängda så att stängning sker i samma riktning som 
utrymningsvägen och om betjäningsgångens längd inte överstiger 10 meter är en utgång 
tillräcklig. Om gången är längre än 10 meter ska det finnas en utgång i varje ände men detta är 
här inte aktuellt.  
Dörrarna ska vara försedda med lås, öppnas utåt och tillverkade av brandhämmande material 
samt vara försedda med skyltar som informerar om vad rummet innehåller och som anger 
förbud mot tillträde för obehöriga. Då detta är en liten anläggning där dörren till 
ställverksrummet normalt hålls öppen under manövrering krävs det ingen nödöppnare på 
insidan. Dörren ska dock vara minst 2 meter hög och 0,75 meter bred men Boverket 
rekommenderar att dörrbredden inte understiger 0,9 meter.  
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Enligt föreskrifterna ska anläggningar för inom- och utomhusbruk vara försedda med 
tillräcklig belysning för normala driftåtgärder och med detta menas en genomsnittsnivå av 
minst 300 lux. För alla inomhus är nödbelysning eller efterlysande markeringar, som är att 
föredra i detta fall, ett krav.     
För byggnaden räcker det med självventilation där alla ventilationsöppningar ska vara utförda 
så att de förhindrar kontakt med spänningsförande delar och inträngande av främmande 
föremål. 
Det rekommenderas att ska det finas en fri yta utanför ställverksrummet på minst 2x1,5 meter 
där höjdskillnaden mellan golvet och marken inte överstiger 25 centimeter. Anledningen är att 
man ska kunna släpa ut en skadad person och ta hand om denne efter en olycka. 
  
 

7.3 Matande kabel 
Förslag till matande jordkabel från Sandviksverket är en ensam 12kV AXKJ 3x240/72mm² 
som är en blyfri PEX-isolerad kabel med runda fåtrådiga aluminiumledare, kopparskärm och 
PVC-mantel. Minsta förläggningstemperatur är 0°C, maximal drifttemperatur på 90°C och 
den tål en kortslutningstemperatur på hela 250°C. 
Förslagsvis grävs kabeln ned parallellt med Granngårdens stängsel, en sträcka på ca 115 
meter plus 60 meter fram till testplatsen. Här krävs förberedelse i form av röjning av träd och 
buskar för att komma fram med maskiner. Vidare sträckning av kabeln får VEAB bestämma 
då den ska förläggas inne på Sandviksverkets område. Man kan välja att gå tvärs över 
Lantmannavägen eller parallellt (ca 72 meter) upp till Kvarnvägen och därifrån över till 
Sandviksverket. Den totala sträckan är svår att uppskatta då kabeln ska in till ställverket inuti 
Sandviksverket men en uppskattning är 520 meter. 
För en 12 kV PEX-kabel med tre aluminiumledare förlagd i mark är det nominella 
strömvärdet In = 400 A om fasledarens temperatur uppgår till 90 °C. Enligt Svensk Standard 
(SS) ska man utgå från att normal marktemperatur är 20°C och markens termiska resistans är 
1,0 K*m/W. 
Vidare antas att förläggningsdjupet blir 70 till 90 cm. 
ktemp = 0,96  
kmark = 1,0  
kdjup = 0,97  
Iz = 400*0,96*1,0*0,97 = 372,5 A 

Den största ström som kan tillåtas flyta i kabeln är alltså 372,5 A vilket räcker mycket väl när 
t.ex. en 11 kV-motor på 5 MW drar en märkström på ca 310 A. 
 
 

7.4 Mellanspänningsutrustning   
7.4.1 Ställverk 
Här rekommenderas att köpa (till budgetpris) ett ställverk av Siemens modell NXAIR och 
som består av 1 st. inkommande skåp (kabel från Sandviksverket) med effektbrytare samt 
reläskydd och 2 st. utgående med effektbrytare och reläskydd inklusive motorskyddsmodul.  
På samlingsskenan som tål hela 2,5 kA finns jordningskopplare och 
spänningstransformatorer. Jordningskopplare finns även på utgående kabel. 
Nominell spänning är 12 kV, 50/60 Hz och man kan ansluta upp till 4 st. 1-ledarkablar på 
500mm² per fas. 
Siemens NXAIR är moduluppbyggda vilket gör att det är lätt att bygga ihop fler skåp efter 
hand. Ställverken är kvalitetstestade enligt ISO 9001 och underhållsfria i minst 10 år med 
möjlighet att byta strömtransformator genom att enkelt öppna fronten. Det finns över 300 000 
ställverkskåp i drift runt om i världen och de kan monteras antingen mot en vägg eller fritt 
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stående med kabelanslutning från baksidan eller underifrån. Dörrar och luckor (som tål 
trycket vid kortslutning) kan hängas i både vänster- och högerkant och all manövrering sker 
enkelt och tryggt mha. självupplysande och förklarande kontrollsymboler där lägesindikering 
av samtliga brytare förekommer. 
På dörren finns även en kontrollpanel för styrning och avläsning av skydd resp. 
mätutrustning. 
Effektbrytaren med namnet NXACT är vakuumisolerad och underhållsfri om den används 
normalt. Den tål en märkström på 1,25 kA med ca 10 000 till/frånslag och en 
kortslutningsström på 25 kA med 25 till/frånslag. 
För uppbyggnad och tekniska detaljer se bilaga Siemens NXAIR. 
Måtten för 1 skåp: BxHxD = 800x2000x1350 mm. 
Tryckavlastningskanalen är 800x800 mm och längden beror på antalet ihopkopplade skåp, i 
detta fall 2400 mm. Luckan på utsidan av väggen måste ha en diagonal på minst 650 mm. 
 
7.4.2 Kortslutningsströmmar i ställverk 

 
 

Figur 1, förenklat schema för beräkningar av kortslutningsströmmar  

L1 = inkommande jordkabel från Sandviksverket 
L6 = kabel mellan utgående ställverksfack och hyrd transformator 

L7 = kabel mellan transformator och högspänningsmotor 
T2 = hyrd transformator 
M = högspänningsmotor 

Q1 = ”inkommande” effektbrytare 
Q2 = ”utgående” effektbrytare 

Nod A = samlingsskena i 11 kV-ställverk 
Nod E = anslutning på T2:s primärsida 

Nod F = anslutning på T2:s sekundärsida 
Nod G = anslutningsplint på motorn 

 

Anledningen till att göra dessa beräkningar är för att skydda utrustning från mekaniska och 
termiska verkningar vid en eventuell kortslutning. 
Kortslutningseffekt (Sk) är den totala skenbara effekt som utvecklas i ett 3-fasnäts impedanser 
vid en 3-fasig kortslutning. Delkortslutningseffekt är ett begrepp på den effekt som uppstår i 
en anläggningsdel (t.ex. en kabel) om trefasig kortslutning sker efter anläggningsdelen och 
om denna matas av ett oändligt starkt nät. Kortslutningsströmmen (Ik) är den ström som i det 
här fallet uppstår vid 3-fasig kortslutning.  
De dynamiska verkningarna som uppstår vid kortslutning beror på mekaniska krafter mellan 
de strömförande ledarna och det är dessa som i första hand bestäms av stötströmmen (Is) som 
är kortslutningsströmmens högsta momentanvärde. 
Med ekvivalent korttidsström (I1) menas den ström med varaktigheten 1 sekund och som ger 
samma energiutveckling i en resistans som kortslutningsströmmen (Ik) ger under tiden tk  
För kablar finns det angivet hur stor korttidsström de tål innan termisk skada uppstår och med 
hjälp av detta kan man beräkna hur snabbt en kortslutning måste brytas. 
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För att beräkna kortslutningseffekt, ström och frånkopplingstid vid en eventuell kortslutning 
direkt på samlingsskenan finns det två tillvägagångssätt; man kan summera impedanserna i de 
olika anläggninsdelarna och man kan räkna ut och summera delkortslutningseffekterna fram 
till den punkt som man vill beräkna. Kortslutningseffekten i Sandviksverkets 10 kV-ställverk 
är känd, så det enda som behövs är jordkabelns delkortslutningseffekt. 
Sk_L1 = (UL1)²/ZL1 där UL1 är den spänning till vilken jordkabeln (här kallad L1) är ansluten 
och där ZL1 är kabelns impedans. 
 
En 12 kV AXKJ 3x240mm² har en resistans (Rf) på 0,125 ohm/km, fas vid 20°C och en 
reaktans (Xf) på 0,085 ohm/km, fas. 
Eftersom normal omgivningstemperatur i mark är 25°C och resistansen är beräknad efter 
20°C så tillkommer en korrigeringsfaktor; k = 1+0,00403*(T-20) där T = 25. 
k = 1,02. 
Impedansen är angiven i ohm/km varför multiplikation med kabelns längd (i km) krävs 
eftersom man är intresserad av impedansen hos en 520 meter lång kabel. 
sqrt = kvadratroten 
Rf_L1 = 0,125*k*0,52 = 0,0663 ohm 
Xf_L1 = 0,085*0,52 = 0,0442 ohm 
ZL1 = sqrt((Rf_L1)²+(Xf_L1)²) = 0,0797 ohm     
UL1 = 10,8 kV 
UA = 10,4 kV (4 % spänningsfall antaget) 
Sk_L1 = (UL1)²/ZL1 = 1463,7 MVA 
SkN_min = bakomliggande näts minsta kortslutningseffekt, dvs. i anslutningspunkten i 
Sandviksverket 
SkN_max = bakomliggande näts största kortslutningseffekt 
SkA_min = minsta kortslutningseffekt i nod A 
SkA_max = största kortslutningseffekt i nod A 
 
Största och minsta kortslutningseffekt beräknas enligt följande: 
SkA_min = (SkN_min* Sk_L1)/( SkN_min+ Sk_L1) = 106,62 MVA 
SkA_max = (SkN_max* Sk_L1)/( SkN_max+ Sk_L1) = 124,44 MVA 
 
Utifrån detta kan nu största och minsta kortslutningsström på samlingsskenan beräknas enligt 
Ik = Sk/(sqrt(3)*UA) 
IkA_min = 5919 A  
IkA_max = 6908 A 
 
Stötströmmen vid kortslutning beräknas enligt Is = k*Ik. Vid systemspänningar över 1000 V är 
k = 2,5 om inte kortslutning sker direkt på generatorn (k = 3). 
Is_A = 2,5*IkA_max = 17,27 kA 

Enligt SS 424 14 07 tål en PEX-isolerad 3-ledarkabel på 240mm² hela 70 kA.  
 
En kabels tillåtna korttidsström bestäms av begynnelsetemperaturen, den maximalt tillåtna 
ledartemperaturen och kortslutningstiden. För att beräkna hur snabbt en kortslutning måste 
brytas för att inte termisk skada ska uppstå på kabeln måste man veta den ekvivalenta 
korttidsstömmen för respektive kabel och dessa finns i tabeller (Ericsson Cables har använts 
vid beräkningar av samtliga kablar med systemspänning över 1000 V) och anges i  
SS 424 14 07. 
I detta fall gäller det 12 kV PEX-kabel av aluminium, 240mm² och antagen 
begynnelsetemperatur på 65°C. 
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I1_L1 = 24800 A 
tk_L1 = (I1_L1/IkA_max)² = 12,88 s. 

Kortslutningen måste alltså brytas av Q1 inom 12 sekunder innan termisk skada uppstår på 
jordkabeln. För selektivitet, se längre fram. 
 
7.4.3 Funktionsbeskrivning för olika driftfall 
Anledningen till att hyra transformatorer för testkörning av högspänningsmotorer är att det 
finns flera spänningsnivåer att välja mellan som t.ex. 1 kV, 3 kV, 3,3 kV, 4,16 kV, 6 kV och  
6,6 kV. Det är därför inte ekonomiskt försvarbart att köpa in en transformator för varje 
spänningsnivå. Vid följande beräkningar används motordata (märkströmmar, cosφ, η, m.m.) 
från företaget WEG och gäller motorer för systemspänningar på 3,3 kV, 4,16 kV samt 6 kV. 
Dessa motorer tillhör produktfamiljen HGF – H Line TEFC (IP 55). 
 
När kablar för spänning över 1 kV dimensioneras efter kortslutningsströmmen så är minsta 
tillåtna area 50mm². 
Förslag till kabel från ställverket via fram/back-kopplarna till transformatorns primärsida är 
en 3x70mm² PEX med kopparledare alternativt en PEX-kabel på 3x95mm² aluminium. 
Största belastningsström för kopparkabeln efter korrigering för omgivningstemperatur (30°C) 
och förläggningssätt (stege, golv och på mark) blir för 3x70mm² PEX Cu följande: 
In = 205 A (vis fastemp. På 65°C) 
ktemp = 0,95 
kgolv = 0,94 
Iz = 205*0,95*0,94 = 183 A    
 
För 3x95mm² PEX Al blir motsvarande värden; 
In = 190 A (vis fastemp. På 65°C) 
ktemp = 0,95 
kgolv = 0,94 
Iz = 190*0,95*0,94 = 169 A   
 
Om man hyr en transformator på 11/3,3 kV blir omsättningen 11/3,3 = 3,333 och största 
belastningsström på sekundärsidan som då kan tillåtas är 183*3,333 = 610 A  

Som jämförelse kan nämnas att en 2 MW 6-polig motor ansluten till 3,3 kV drar en 
märkström på 417 A. 
Tabell 1 visar de olika fall som förekommer. 
 

  Cu Al 

3,3 kV 610 563 

4,16 kV 483 446 

6,0 Kv 335 309 
Tabell 1, största tillåtna sekundärström [A] 

 

Det som dock är dimensionerande här är spänningsfallet då dessa högspänningsmotorer 
kommer att direktstartas och vid för stort spänningsfall uppstår en strömrusning som kan 
skada motor och övrig utrustning. Spänningsfallet vid motorplinten får inte överstiga 15 % 
och att öka kabelarean eller antalet kablar minskar spänningsfallet marginellt. Det som 
däremot gör stor skilnad är valet av transformator där större märkeffekt (Sn) eller lägre uk 
(som dock ökar kortslutningsströmmen) kraftigt minskar spänningsfallet.                            
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Med uk menas den procentuella kortslutningsspänningen dvs. kvoten mellan spänningen vid 
kortslutning och transformatorns märkspänning. 
För att beräkna spänningsfallet vid motorns anslutningsplint måste man veta motorns 
märkeffekt (Pn), verkningsgrad (η), effektfaktor (cosφ) och förhållandet mellan startströmmen 
och märkströmmen dvs. In/Is som normalt brukar variera mellan 5 och 7. 
Man måste även känna till kortslutningseffekten vid anslutningsplinten (Sk). 
Spänningsfallet i procent (u) vid start beräknas sedan enligt följande tillvägagångssätt: 
kst = In/Is 

k = kst/(η*cosφ) 
u = 100*k*(Pn/Sk)  
Nedanstående tabeller visar vilka motorer man kan tillåta direktstartas vid val av olika 
transformatorer och vad man ska använda för kabel. Märkeffekt och procentuell 
kortslutningsspänning för transformatorerna är standardvärden tagna från företaget Unitrafo. 
Beräkningarna är gjorda efter Figur 1 under förutsättningarna att L6 utgörs av en PEX-kabel 
på 3x70mm² Cu på antagen längd 7 meter och där L7 (PEX) är antagen till 20 meter. 
Beräkningarna avser alltså fläktar som körs i ”pipelinen”. För beräkningar på fläktar som körs 
i värmeugnen, se bilaga Beräkningar för värmeugn, HSP. Figur 1 är något förenklad då 
tanken är att kabel L6 inte ska gå genom kopplingsskåpet utan raka vägen från fram/back-
kopplarna till transformatorns primärsida. Kabel L7 är däremot tänkt att ”mellanlanda” i 
kopplingsskåpet för anslutning till ström- och spänningstransformatorerna. Då det finns en 
mängd olika transformatorer att välja mellan förenklar det beräkningarna om kabeln mellan 
sekundärsidan och motorplinten är en och samma och som byts ut beroende på transformator 
och motor. Om man vill köra en 11 kV-motor lossar man bara L6 från transformatorn och 
ansluter den i kopplingsskåpet.   
 

  3300 V      Antal/Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=2500 kVA 250-450kW   1/50mm²   11.84%  

uk=6 % 250-500kW 1/50mm² 1/70mm² 14.37% 14.40%  

              

Sn=3150 kVA 250-450kW    1/50mm²   10.15%  

uk=6 % 250-560kW 1/50mm²  1/70mm² 13.76% 13.80%  

 630kW  2/120mm² 3/150mm² 15.1% 15.1%  

 630kW  2/150mm²  15.1%   

 630kW  3/150mm²  15.06%   

              

Sn=4000 kVA 250-450kW    1/50mm²   9.6%  

uk=7 % 250-560kW 1/50mm²  1/70mm² 13.0% 13.1%  

 250-630kW 1/70mm²  1/95mm² 14.5% 14.54%  

              

Sn=5000 kVA 250-450kW    1/50mm²   8.4%  

uk=7 % 250-560kW 1/50mm²  1/70mm² 11.4% 11.44%  

 250-630kW 1/70mm²  1/95mm² 12.66% 12.69%  

 250-710kW 1/70mm²  1/95mm² 14.17% 14.2%  

 800kW 3/185mm²  15.5%   

 800kW 3/240mm²  15.4%   

Tabell 2, spänningsfall och val av kabel vid 3,3 kV 
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  4160 V      Antal / Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=2500 kVA 250-500kW 1/50mm² 1/50mm² 14.25% 14.38%  

uk=6%          

              

Sn=3150 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 13.6% 13.7%  

uk=6% 630kW 2/70mm² 3/50mm² 15.0% 15.0%  

 630kW 1/95mm² 2/70mm² 15.15% 15.16%  

 630kW   2/95mm²   15.12%  

 630kW   1/120mm²   15.18%  

              

Sn=4000 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 12.88% 13.02%  

uk=7% 250-630kW 1/50mm² 1/70mm² 14.45% 14.49%  

              

Sn =5000 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 11.23% 11.37%  

uk=7% 250-630kW 1/50mm² 1/70mm² 12.61% 12.64%  

 250-710kW 1/50mm² 1/95mm² 13.90% 12.57%  

Tabell 3, spänningsfall och val av kabel vid 4,16 kV 

 
 

  6000 V      Antal / Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=2500 kVA 250-500kW 1/50mm² 1/50mm² 14.15% 14.21%  

uk=6%          

              

Sn=3150 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 13.49% 13.55%  

uk=6% 630kW 1/50mm² 1/50mm² 15.14% 15.12%  

  630kW 1/70mm² 2/70mm² 15.10% 15.09%  

  630kW   1/120mm²   15.10%  

             

Sn=4000 kVA 250-630kW 1/50mm² 1/50mm² 14.32% 14.4%  

uk=7%          

              

Sn=5000 kVA 250-710kW 1/50mm² 1/50mm² 13.8% 13.89%  

uk=7%          

Tabell 4, spänningsfall och val av kabel vid 6 kV 
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Om samtliga transformatorer istället har uk = 4 % kan man tillåtas köra ännu större motorer 
som tabell 5 visar. 
 

Trafo Största motor 

Sn=2500 kVA 710kW 

    

Sn=3150 kVA 800kW 

    

Sn=4000 kVA 1000kW 

    

Sn=5000 kVA 1120kW 

    

Tabell 5, största motor för direktstart med 

uk =4 % vid 3,3-, 4,16- och 6 kV 

 
7.4.4 Kortslutningsströmmar i Nod E, F och G 
Beräkningarna är gjorda utifrån Figur 1 och enligt förutsättningarna från Tabell 2, 3 och 4. 
Spänningen på primärsidan av transformatorn är antagen till 10,4 kV och SkN samt SkA är 
sedan tidigare kända. Kabel L6 är vald till 3x70mm² Cu, PEX och antagen till 7 meter. 
Kortslutningseffekten i Nod E beräknas på följande vis: 
SkE = 1/((SkN^-1)+(SkL1^-1)+( SkL6^-1)) 
SkE_min = 106,4 MVA 
SkE_max = 124,14 MVA 
Kortslutningsström, stötström och frånkopplingstid: 
IkE_min = 5,90 kA 

IkE_max = 6,89 kA 

IS_E = 17,23 kA  

tk = 2,5 s 

I fortsättningen kommer inga matematiska formler att redovisas då tillvägagångssättet är det 
samma för samtliga fall. För den som ändå är intresserad bifogas beräkningar gjorda i Matlab 
i form av programkod (se bilaga Beräkningar i Matlab). Där finns samtliga kortslutnings- och 
spänningsfallsberäkningar för både högspänningssidan och lågspänningssidan. 
Kortslutningsströmmen direkt på transformatorns sekundärsida (Nod F) redovisas i följande 
tabeller och även här är standardvärden på uk från Unitrafo valda. 
Tabell 6, kortslutningsström i Nod F vid 3,3 kV 

Trafo Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] 

Sn=2500 kVA 5,24 5,46 13,64 

uk=6%      

        

Sn=3150 kVA 6,15 6,45 16,14 

uk=6%      

        

Sn=4000 kVA 6,5 6,85 17,11 

uk=7%      

        

Sn=5000 kVA 7,48 7,93 19,83 

uk=7%      
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Trafo Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] 

Sn=2500 kVA 4,15 4,33 10,82 

uk=6%      

        

Sn=3150 kVA 4,88 5,12 12,8 

uk=6%      

        

Sn=4000 kVA      

uk=7% 5,16 5,43 13,58 

        

Sn=5000 kVA 5,93 6,29 15,73 

uk=7%      
Tabell 7, kortslutningsström i Nod F vid 4,16 kV 

 

Trafo Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] 

Sn=2500 kVA 2,88 3 7,5 

uk=6%      

        

Sn=3150 kVA 3,38 3,55 8,87 

uk=6%      

        

Sn=4000 kVA 3,58 3,76 9,41 

uk=7%      

        

Sn=5000 kVA 4,11 4,36 10,91 

uk=7%      
Tabell 8, kortslutningsström i Nod F vid 6 kV 

 
För kortslutningsströmmar och frånkopplingstider på motorplinten (Nod G) vid olika kablar 
och transformatorer se bilaga Kortslutningsströmmar vid HSP-motor. 
 
7.4.5 Selektivitet 
Inom denna anläggning där man bara kör en motor åt gången är selektiviteten inte så viktig. 
Skulle Q1 lösa ut före Q2 så har detta ingen betydelse men vad som däremot är viktigt är att 
ha selektivitet gentemot reläskydden i Sandviksverkets ställverk. Om en kortslutning sker vid 
fläktprov ska den ju givetvis brytas av Q1 eller Q2.    
Enligt beräkningarna gjorda i (Nod A) måste en kortslutning brytas inom 12,88 sekunder för 
att inte orsaka skada på jordkabeln men för att inte lösa ut något skydd i Sandviksverket 
reduceras denna tid till 0,05 sekunder. Se bilaga Selektivplan Sandviksverket.  
Detsamma gäller för kortslutning på transformatorns primärsida (Nod E) där en kortslutning 
måste brytas inom 2,5 sekunder. Även denna tid är alltså för lång och måste därför minskas 
till 0,05 sekunder. Om kortslutning sker på sekundärsidan så transformeras ju 
kortslutningsströmen ned men den blir ändå så pass stor att man måste rätta sig efter 
inställningarna på reläskydden i Sandviksverket om inte kortslutningen måste brytas ännu 
snabbare än 0,05 sekunder. Observera att bilagan gäller nuvarande inställningar och att 
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ändringar kan förekomma. Här gäller det att även ta hänsyn till startströmmar där 
startförloppet kan pågå uppåt 50 sekunder för riktigt stora fläktar. Om startströmmen är 
mindre än kortslutningsströmmen ställer man in skyddet så att det momentant tillåter 
startströmmen under en viss tid. 
 

7.5 Lågspänningsutrustning 
7.5.1 Transformator 
Förslagsvis inköps till budgetpris en gjuthartsisolerad transformator från Unitrafo med en 
märkeffekt på 3150 kVA och två spänningsuttag på sekundärsidan. Man kan därför köra 
motorer anslutna till 400 V eller 690 V och med möjlighet till direktstart upp till 710 kW. 
Tanken var först att välja en transformator med två st. skilda sekundärsidor (11/0,69/0,4 kV) 
men det visar sig att om märkeffekten är 3150 kVA så menar man i detta fallet 
genomgångseffekten. Alltså om man har två sekundära lindningar så kan dessa bara belastas 
med 1575 kVA (3150/2) även om man bara belastar en åt gången. Vill man då ha tillgång till 
3150 kVA krävs det en transformator med märkeffekten 6300 kVA (3150*2) och denna blir 
inte bara fysiskt större utan givetvis dubbelt så dyr. 
Väljer man däremot en transformator med två uttag på samma sekundärlindning kan man 
belasta denna upp till märkeffekten om man använder en spänning åt gången. 
Denna transformator blir också mindre till sin storlek än motsvarande med två 
sekundärlindningar. 
 
Gjuthartstransformatorerna från Unitrafo tillverkas i Vicenza, Italien och lindningsmaterialet 
är av aluminium. Fördelen med en torrisolerad transformator är att den är skonsammare för 
miljön och inte innehåller några isolervätskor, gifter eller gaser. Transformatorn kan inte 
självantända och orsaka någon brand och skulle det börja brinna runt om kring så är den 
självsläckande. Denna typ av transformator är ekonomisk på så sätt att den inte kräver några 
extra säkerhetsåtgärder som t.ex. uppsamlingsgrop för isolervätska och den kan oftast 
placeras nära den anslutna belastningen. Jämfört med en vanlig torrisolerad transformator så 
tål den fukt och aggressiva miljöer bättre.   
Den maximala omgivningstemperaturen får uppgå till 40°C och den är försedd med 
omsättningskopplare på 5 olika lägen (+/- 2x2,5 %): 
10,45 kV – 10,725 kV – 11,0 kV – 11,275 kV – 11,55 kV 
Transformatorn är försedd med termometer, jordningsbleck, lyftöglor och omställbara hjul. 
Storleken på transformatorn inklusive skyddskåpa (IP 21): 
Längd: 2500 mm 
Bredd: 1500 mm 
Höjd: 2850 mm 
Vikt: 5640 kg (utan skyddskåpa) 
 
Elektrisk data: 
Kopplingsart: D/Y 
Sn = 3150 kVA 
uk = 6-7 % 
P0 = 5400 W 
Pk (75°) = 22,9 kW 
Pk (120°) = 25,45 kW 
I0 = 0,4 % 
LPA: 66 dB 
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7.5.2 Val av kablar till/från transformator 
Kabeln från 11 kV-ställverket till transformatorn kan utgörs av en 3x50mm² PEX-kabel av 
koppar eller aluminium. Nominellt strömvärde för PEX 3x50mm² Cu är 165 A (vid 65°C 
fastemp.) och efter korrigering för omgivningstemperatur (30°C) och förläggningssätt 
(kabelstege) blir största tillåtna belastningsström (Iz) för kabeln 147 A. Motsvarande 
strömvärde för PEX 3x50mm² Al är 116 A då det nominella strömvärdet är 130 A vid en 
fastemperatur på 65°C. 
Omsättningen för transformatorn är 11/0,4 = 27,5 respektive 11/0,69 = 15,94 och för att 
beräkna största möjliga sekundära ström multiplicerar man den primära strömmen med 
omsättningen. Resultatet visas i tabellen nedan.    
 

  Cu Al 

690 V 2343 1849 

400 V 4042 3190 
Tabell 9, Största sekundära märkström [A] 

 
För kontroll kan den största strömmen som transformatorn tål beräknas enligt följande: 
Sn = U*I*sqrt(3) => I2 = 3150000/(400*sqrt(3)) = 4546 A => I1 = 4546/27,5 = 165 A 
I2 = 3150000/(690*sqrt(3)) = 2635 A => I1 = 2635/15,94 = 165 A 
sqrt(3) = roten ur 3. 
 
Eftersom två olika spänningsnivåer finns tillgängliga på transformatorns sekundärsida måste 
det därför förläggas dubbla spänningsmatningar till lågspänningsställverket där frånskiljarna 
för växling mellan 690- och 400 V placeras. Vilken area man ska välja till denna kabel beror 
till viss del på vilken frekvensomriktare man väljer att köpa in men förslagsvis väljs av rent 
praktiska skäl 3 parallella 240mm² PEX-kablar med kopparledare exempelvis FXQJ 
3x240mm². 
Kommande kortslutnings- och spänningsfallsberäkningar är dock gjorda under 
förutsättningarna att 3 parallella PEX-kablar på 300mm² Cu används. 
Från transformatorn till lågspänningsställverket förläggs på kabelstege sammanlagt 6 stycken 
240- eller 300mm² PEX-kablar (3 st. till 400 V och 3 st. till 690 V) och största 
belastningsström beräknas för 3st. 240mm² Cu på stege enligt SS 424 14 24: 
In = 538 A (förläggningssätt E) 
kstege = 0,82 (Ett lager på stege, 3 st. bredvid varandra) 
Iz = 538*0,82*3 = 1323A 

 

Motsvarande strömvärde för 3st. 300mm² Cu: 
In = 621 A (förläggningssätt E) 
kstege = 0,82 (ett lager på stege, 3 st. bredvid varandra) 
Iz = 621*0,82*3 = 1527A. 
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7.5.3 Ställverk 
Enligt inventeringen (se bilaga Inventering) finns det i dag 3 stycken lågspänningsställverk 
som inte används. Ett av dem är dock inkopplat och står i den gamla fläktfabriken men 
eftersom all elektrisk utrustning som t.ex. traversen är bortplockad är detta skåp 
överdimensionerat. I denna lokal finns också två mindre kopplingsskåp som matas från detta 
ställverk och ett förslag är att flytta inkommande kablar till ett av dessa eller att ersätta det 
inkommande ställverket med ett mindre.  
Observera att i detta fall måste fastighetsägaren kontaktas och godkänna flytt av ställverket. 
Anledningen till att använda just detta ställverk är att det är av samma fabrikat (Rittal) och 
likadant uppbyggt som ett av de andra ställverken som för nuvarande står utomhus under tak. 
Fördelen är att de ganska lätt kan byggas ihop efter önskemål och det är tänkt att väggen mot 
transformatorrummet (se bilaga Stationslayout) ska användas till dessa ställverk. Det tredje 
ställverket (Trans El Matic) från inventeringen kan vid behov placeras mot ytterväggen på 
andra sidan driftrummet. 
I lågspänningsställverket ska man nu kunna välja mellan ett antal olika konfigurationer för 
testkörningar av fläktar (se bilaga Enlinjeschema); direktstart med fram/back, mjukstart via 
frekvensomriktare eller synkrongenerator. 
Vid direktstart av motor sker manövrering med befintlig effektbrytare (se inventeringen) som 
klarar en märkström på 2,5 kA. Denna skyddar även motorn vid kortslutning och överlast. 
Eftersom man inte kan ställa in alltför låg motorström på effektbrytaren (kanske 800 A 
minimum) måste mindre motorer skyddas på annat sätt. Därför kan man montera ett antal 
motorskydd i utgående kopplingsskåp där man med hjälp av t.ex. en PLC och kontaktorer 
väljer vilket motorskydd som ska användas och ansluter utgående kabel till detta. 
Den andra brytaren i enlinjeschemat kan i verkligheten utgöras av den huvudbrytare som idag 
sitter monterad i Trans El MATIC-ställverket (se inventeringen). Denna klarar en märkström 
på 1,6 kA och en kortslutningsström på 80 kA vid 400 V. Denna huvudbrytare kan användas 
som backkopplare eller för tillkoppling av frekvensomriktaren. Det som däremot behövs 
köpas in är ett antal frånskiljare för att kunna göra olika omkopplingar (se bilaga 
Enlinjeschema). Frekvensomriktare brukar oftast vara försedda med inkommande 
huvudbrytare så frånskiljaren i enlinjeschemat på ingången till frekvensomriktaren kan anses 
som befintlig. Enligt uppgifter på frånskiljare från ABB är närmsta standardvärde på 
märkström, som passar denna installation, 1250 A. Brytarna är anpassade för skåpsmontering 
och kompletta med vred som alltså monteras på utsidan av luckan.  
Kablarna från transformatorn ansluts först till var sin frånskiljare där man alltså väljer 
systemspänning till ställverket. Tre stycken kablar från transformatorns 690 V-uttag ansluts 
till den ena frånskiljaren och vidare till samlingsskenorna. På samma sätt ansluts 3 kablar från 
400 V-uttaget till samlingsskenorna via den andra frånskiljaren. Sammanlagt kommer då sex 
stycken ledare vara anslutna till varje fasskena i ställverket. Förbindningar mellan skenor och 
brytare sker enklast med enledare av typen FK. 
Utgående kopplingsskåp där man ansluter kabeln till motorn består av två stycken skåp, där 
det enda innehåller befintliga strömtransformatorer (se inventering) och det andra motorskydd 
och kontaktorer. 
I byggnaden måste det finnas tillgång till 230 V 1-fas bl.a. för manöverkretsar i effektbrytare, 
mätutrustning och belysning mm. Enklast är att ansluta t.ex. en 6mm² FK på ingången till 
inkommande frånskiljare för 400 V och förlägga denna vidare till en normcentral (max 
säkring 25 A) på väggen mitt emot dörren. Vidare behövs också en neutralledare, i detta fall 
en PEN-ledare (gemensam jord och neutralledare) som ansluts i nollpunkten på 
transformatorns sekundärsida och förläggs till ställverkets jordskena. Härifrån går den sedan 
vidare till normcentralen som matar effektbrytare, belysning och mätutrustning i byggnaden.  
Enligt SS 436 40 00 Elinstallationsreglerna ska PEN-ledaren vara på minst 10mm² Cu.    
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7.5.4 Beräkningar av kortslutningsströmmar 

 
 

Figur 2, förenklat schema för beräkningar av kortslutningsströmmar 

L1 = inkommande jordkabel från Sandviksverket 
L2 = kabel mellan utgående ställverksfack och transformator 
L3 = kabel mellan transformator och lågspänningsställverk 

L4 = kabel mellan ställverk och kopplingsskåp 
L5 = kabel mellan kopplingsskåp och lågspänningsmotor 

Q1 = ”inkommande” effektbrytare 11 kV 
Q3 = ”utgående” effektbrytare 11 kV 

Q4 = effektbrytare för motor 400/690 V  
T1 = transformator 11/0,4 kV resp. 11/0,69 kV 

M = lågspänningsmotor 
Nod A = samlingsskena i 11 kV-ställverk 
Nod B = anslutning på T1:s primärsida 

Nod C = anslutning på T1:s sekundärsida 
Nod D = samlingsskena i lågspänningsställverk 

Nod H = utgående kopplingsskåp 
Nod I = anslutningsplint på lågspänningsmotor 

 
Ovanstående schema är förenklat där T1 antingen har omsättningen 11/0,69 kV eller  
11/0,4 kV och följande beräkningar gäller vid konfigurationen direktstart av motor. 
Frekvensomriktaren är inte med i detta schema men kortslutningsströmmen vid 
anslutningspunkten på frekvensomriktarens primärsida är mindre än i Nod D men högre än i 
Nod H. Beräkningarna är gjorda efter förutsättningarna att L2 är en PEX-kabel på 3x50mm² 
med kopparledare, T1 har omsättningen 11/0,69 respektive 11/0,4, märkeffekt på 3150 MVA 
och den procentuella kortslutningsspänningen är 6 %. 
L3 och L4 är valda till 3x300mm² Cu, PEX. 
L2, L3 och L4 är antagna till 5 meter vadera. 
Kortslutningsströmmen i Nod A är den samma enligt tidigare beräkningar med antagen 
spänning på 10,4 kV. Sammanställning av de beräknade värdena redovisas i följande två 
tabeller. 

  Nod A Nod B Nod C Nod D Nod H 

Ik min 5,92 5,9 50,74 48,8 47,1 

Ik max 6,91 6,89 53,25 51,2 49,26 

Is max 17,27 17,23 133.14 112,6 103,44 

tk 12,88 1,3   0,7 0,76 
Tabell 10, kortslutningsströmmar (kA) och frånkopplingstid (s)  vid 400 V sekundärspänning 

 

  Nod A Nod B Nod C Nod D Nod H 

Ik min 5,92 5,9 29,42 29,04 28,67 

Ik max 6,91 6,89 30,87 30,46 30,05 

Is max 17,27 17,23 77.18 63,96 63,11 

tk 12,88 1,3   2 2 
Tabell 11, kortslutningsströmmar (kA) och frånkopplingstid (s) vid 690 V sekundärspänning 
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Observera att största tillåtna belastningsström för L4 är lägre än L3 även om de har samma 
ledningsarea. Anledningen är att L4 delvis förläggs under golvet i driftrummet och detta 
medför sämre kylningsförhållanden. För tre st. PEX-kablar på 300mm² Cu, gäller då följande 
enligt SS 424 14 24: 
In = 576 A (förläggningssätt C) 
kgolv = 0,79 (Ett lager på golv, 3 st. bredvid varandra) 
Iz = 576*0,79*3 = 1365 A. (jfr. L3, 1527 A) 
 
Motsvarande strömvärde för 3 st. 240mm² PEX-kablar, Cu: 
In = 500 A  
kstege = 0,79  
Iz = 500*0,79*3 = 1185 A. (jfr. L3, 1323 A) 
 
7.5.5 Spänningsfall och val av kablar till motor 
Nedanstående beräkningar är gjorda efter figur 2 där L3 och L4 antas vara 3 parallellkopplade 
PEX-kablar på 300mm² Cu. L5 varierar givetvis beroende på motor och kablar markerade 
med fet stil i tabell 13 och 14 anger befintliga kablar som finns tillgängliga (se Inventering). 
Motordata för 400 V-motorer upp till 315kW är hämtade från WEG enligt följande: 
45-75 kW: Single Voltage Cast Iron IP55 
90-315 kW: Single Voltage Premium Efficiency Cast Iron Frame Motors IP55 – EFF1  
Motordata för 400 V-motorer från 400 kW till 630 kW är hämtade från ABB och avser 
standardmotorer av stål, IP55, IC 411, isolationsklass F och temperaturstegringsklass B. 
 
För 690 V-motorer från 45 upp till 160 kW är data hämtade från WEG och 
tillverkningsfamiljen Cast Iron Frame Motors IP 23 – EFF2. 
Motordata för motorer (690 V) från 200 kW upp till 900 kW är tagna från ABB i 
produktgruppen LV Process Performance Cast Iron Motors. 
 
L5 är antagen till 20 meter och för beräkningar på motorer som körs i värmeugnen (45 meter) 
se bilaga Beräkningar för värmeugn, LSP. 
     

PVC 
Största ström Iz 

[A] 

Area Cu Al 

6mm² 41 32 

10mm² 57 44 

16mm² 76 59 

25mm² 93 73 

35mm² 119 90 

50mm² 144 110 

70mm² 184 140 

95mm² 223 170 

120mm² 259 197 

150mm² 299 227 

185mm² 341 259 

240mm² 403 305 

300mm² 464 351 
Tabell 12, största ström (Iz) för PVC-kabel 
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Tabell 12 anger den största ström som en PVC-kabel får belastas med under förutsättningarna 
att den ligger löst ovanpå golv eller mark. Strömvärdena gäller vid en omgivningstemperatur 
på 30°C som idag är ”normal” omgivningstemperatur enligt SS 424 14 24. Om t.ex. 2 st. 
kablar ska parallellkopplas kan man belastningsströmmen fördubblas endast om kablarna 
ligger skilda med ett avstånd motsvarande minst 2 kabeldiametrar (ytterdiameter). I annat fall 
ska omräkningsfaktorer användas enligt SS 424 14 24. Detta måste beaktas om en större fläkt 
ska testköras i värmeugnen då kabeln delvis kommer att ligga i befintligt kabeldike. 
Strömvärdena i tabell 12  multipliceras då med en korrigeringsfaktor (gäller även PEX-kablar) 
enligt följande: 
2 parallellkopplade kablar - Iz*0,85 
3 parallellkopplade kablar - Iz*0,79 
4 parallellkopplade kablar - Iz*0,75 
 

  400 V      Antal/Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=3150 kVA 45kW 1/25mm² 1/35mm² 4.24% 4.86%   

uk=6 % 55kW 1/25mm² 1/50mm² 4.84% 4.41%   

  75kW 1/50mm² 1/70mm² 4.42% 4.81%   

  90kW 1/70mm² 1/95mm² 4.09% 4.48%   

  110kW 1/95mm² 1/150mm² 4.04% 4.15%   

  132kW 1/120mm² 1/185mm² 4.51% 4.62%  

    1/150mm²   4.22%    

    2/50mm²   4.83%     

  160kW 1/185mm² 2/95mm² 4.91% 5.49%  

    1/240mm²   4.65%     

  200kW 1/240mm²   5.99%    

    2/95mm²   5.99%    

    2/150mm²   5.43%     

  250kW 2/150mm²   6.09%     

  280kW 2/150mm²   6.71%     

  315kW 2/150mm²   7.55%     

  355kW 3/150mm²   9.42%    

    2/240mm²   9.54%     

  400kW 3/150mm²   11.05%    

    2/240mm²   11.20%     

  450kW 3/150mm²   11.44%    

    2/240mm²   11.59%     

  500kW 3/150mm²   13.45%     

  560kW 3/150mm²   13.62%     

  630kW 4/150mm²   15.34%    

    3/240mm²   15.26%     

Tabell 13, spänningsfall vid direktstart av 400 V- motor, L5 = 20 meter 
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  690 V      Antal / Kabelarea   Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=3150 kVA 45kW 1/10mm² 1/16mm² 3.19% 2.39%   

uk=6% 55kW 1/16mm² 1/25mm² 2.84% 2.92%   

  75kW 1/25mm² 1/50mm² 3.03% 2.84%   

  90kW 1/50mm² 1/50mm² 2.84% 3.51%   

  110kW 1/50mm² 1/70mm² 3.27% 3.44%   

  132kW 1/70mm² 1/95mm² 3.55% 3.73%   

  160kW 1/70mm²   4.30%    

    1/95mm²         

  200kW 1/120mm² 1/150mm² 4.97% 5.26%  

      1/185mm²       

  250kW 1/150mm²   5.40%     

  280kW 1/185mm²   5.80%     

  315kW 1/240mm² 2/95mm² 6.37% 6.87%   

  355kW 1/240mm²   8.61%    

    2/150mm²   8.26%     

  400kW 1/240mm²   10.11%    

    2/150mm²   9.69%     

  450kW 2/150mm²   10.03%     

  500kW 2/150mm²   11.79%     

  560kW 2/150mm²   11.94%     

  630kW 2/240mm²   13,66%    

    3/150mm²   13.59%     

  710kW 4/240mm²   15.06%    

Tabell 14, spänningsfall vid direktstart av 690 V-motor, L5 = 20 meter 

 
7.5.6 Kortslutningsströmmar vid motor 
Beräkningarna som är gjorda enligt figur 2 gäller kortslutning vid motorns anslutningsplint 
vid olika kablar enligt tabell 13 och 14. Kabel L3 och L4 är enligt tidigare antagna till tre 
parallellkopplade PEX-kablar på 300mm² Cu. 
Tabell 15 avser 400 V och tabell 16 gäller 690 V. 
I tabellerna finns även värden beräknade för L5 = 45 meter, dvs. det ungefärliga 
förläggningsavståndet till värmeugnen.   
Utifrån beräknade kortslutningsströmmar finns i bifogat ett diagram som visar den maximala 
kortslutningsströmmen i förhållande till ledarmaterial och area vid 400 V (se bilaga 
Kortslutningsdiagram).  
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Antal 
Area 

[mm²] Cu/Al Längd [m]  Ik min [kA]  Ik max [kA] Is max [kA] tk [s] 

1 25 Cu 45   5,9 5,93 8,9 0,2 

1 25 Cu 20   11,48 11,6 23,21 0,05 

          

1 35 Al 45   5,05 5,08 7,62 0,2 

1 35 Al 20   10,03 10,12 20,24 0,06 

          

1 50 Cu 45   9.89 9.98 16,96 0,3 

1 50 Cu 20   17,62 17,92 35,83 0,09 

1 50 Al 45   6,58 6,62 11,25 0,3 

1 50 Al 20   12,6 12,75 25,5 0,08 

          

1 70 Cu 45   12,9 13,05 26,11 0,3 

1 70 Cu 20   21,62 22,06 46,33 0,1 

1 70 Al 45   8,9 8,98 15,27 0,3 

1 70 Al 20   16,21 16,46 32,92 0,09 

          

1 95 Cu 45   15,87 16,11 32,22 0,4 

1 95 Cu 20   25,13 25,73 54,04 0,1 

1 95 Al 45   11,4 11,52 23,04 0,3 

1 95 Al 20   19,69 20,06 42,12 0,1 

          

1 120 Cu 45   18,04 18,35 36,69 0,5 

1 120 Cu 20   27,45 28,17 59,15 0,2 

          

1 150 Cu 45   19,92 20,29 42,61 0,6 

1 150 Cu 20   29,32 30,14 63,29 0,2 

1 150 Al 45   15,29 15,5 31,02 0,4 

1 150 Al 20   24,47 25,04 52,58 0,1 

          

1 185 Cu 45   21,76 22,21 46,64 0,8 

1 185 Cu 20   31,03 31,96 67,11 0,4 

1 185 Al 45   17,4 17,69 35,37 0,5 

1 185 Al 20   26,48 27,47 57,68 0,2 

          

1 240 Cu 45   23,75 24,28 50,99 1,1 

1 240 Cu 20   32,77 33,81 70,99 0,6 

          

2 50 Cu 20   25,65 26,27 55,18 0,04 

          

2 95 Cu 20   32,77 33,8 70,99 0,09 

2 95 Al 20   27,77 28,51 59,87 0,05 

          

2 150 Cu 45   27,99 28,74 60,36 0,3 

2 150 Cu 20   36,14 37,39 78,53 0,1 
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2 240 Cu 45   31,57 32,53 68,31 0,6 

2 240 Cu 20   38,65 40,09 84,2 0,4 

          

3 150 Cu 20   39,18 40,66 85,39 0,1 

          

3 240 Cu 45   35,47 36,68 77,03 0,5 

3 240 Cu 20   41,11 42,75 89,77 0,3 

          

4 150 Cu 20   40,9 42,52 89,28 0,1 
Tabell 15, kortslutningsberäkningar vid motorns anslutningsplint (Nod I), 400 V 

 

Antal 
Area 

[mm²] Cu/Al Längd [m]  Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] tk [s] 

1 10 Cu 45   3,99 4,02 6,03 0,08 

1 10 Cu 20   7,66 7,75 13,18 0,02 

          

1 16 Cu 45   5,87 5,93 8,89 0,09 

1 16 Cu 20   10,52 10,7 21,39 0,02 

          

1 25 Cu 45   8,28 8,39 14,26 0,1 

1 25 Cu 20   13,68 13,99 27,98 0,04 

1 25 Al 45   5,67 5,73 8,59 0,1 

1 25 Al 20   10,24 10,41 20,81 0,03 

          

1 50 Cu 45   12,31 12,56 25,13 0,1 

1 50 Cu 20   18,03 18,57 37,13 0,08 

1 50 Al 45   9,03 6,16 15,58 0,1 

1 50 Al 20   14,58 14,93 29,86 0,06 

          

1 70 Cu 45   14,81 15,17 30,34 0,2 

1 70 Cu 20   20,25 20,93 43,95 0,1 

1 70 Al 45   11,41 11,62 23,25 0,1 

1 70 Al 20   17,14 17,63 35,26 0,08 

          

1 95 Cu 45   16,92 17,4 34,79 0,3 

1 95 Cu 20   21,91 22,71 47,69 0,2 

1 95 Al 45   13,62 13,92 27,85 0,2 

1 95 Al 20   19,23 19,84 39,68 0,1 

          

1 120 Cu 45   18,28 18,83 37,66 0,4 

1 120 Cu 20   22,89 23,76 49,9 0,3 

          

1 150 Cu 45   19,35 19,97 39,94 0,6 

1 150 Cu 20   23,61 24,55 51,55 0,4 

1 150 Al 45   16,53 16,98 33,96 0,4 

1 150 Al 20   21,62 22,39 47,03 0,2 
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1 185 Cu 45   20,32 21 44,11 0,9 

1 185 Cu 20   24,24 25,22 52,97 0,6 

1 185 Al 45   17,89 18,43 36,84 0,3 

1 185 Al 20   22,62 23,47 49,28 0,2 

          

1 240 Cu 45   21,28 22,04 46,28 1,4 

1 240 Cu 20   24,84 25,87 54,3 1 

          

2 150 Cu 45   23,11 24 50,39 0,4 

2 150 Cu 20   25,9 27,02 56,74 0,3 
Tabell 16, kortslutningsberäkningar vid motorns anslutningsplint (Nod I), 690 V 

 
7.5.7 Frekvensomriktare 
Möjligheten att kunna varvtalsstyra större fläktar är idag ganska begränsad. Befintlig 
frekvensomriktare kan maximalt belastas med 110 kW (500 V) och denna är placerad inne i 
testhallen. Förslagsvis inköps därför en större frekvensomriktare som klarar av att belastas 
med 900 kW vid 690 V, alternativt 560 kW vid 400 V. För offerter på frekvensomriktare från 
ABB, WEG och Emotron se bilaga Offerter på frekvensomriktare. Rekommenderat är att 
investera i ABB:s frekvensomriktare ACS800-07-1160-7 som ansluts till 690 V och där 
största motor som kan köras är 900 kW. Fördelen med denna frekvensomriktare är att det är 
fullt möjligt att ansluta och köra en 400 V-motor även om frekvensomriktaren ska anslutas till 
690 V. Detta medför givetvis ett bredare användningsområde och lägre kostnader än om man 
istället väljer att köpa in två frekvensomriktare, en för 690 V och en för 400 V. 
Observera att det är endast omriktarna från ABB som klarar av detta. Med motsvarande 
frekvensomriktare från WEG och Emotron måste alltså motorns märkspänning 
överrensstämma med omriktarens anslutningsspänning. 
Den här egenskapen på ABB:s frekvensomriktare har dock en nackdel; då man kör en motor 
på 400 V blir utgående spänningsspikar lika höga som vid 690 V. 400 V-motorn utsätts med 
andra ord för spänningstoppar på ”roten ur två gånger 690 V”, dvs. 690*1,414 = 976 V.  
Detta påverkar motorlindningen negativt och minskar livslängden om man inte använder 
motorer med förstärkt isolation. Detta gäller alla motorer som är anslutna till en 
frekvensomriktare då spänningsspikar alltid förekommer, men det går att reducera dessa med 
hjälp av kondesatorbatteri. Påkänningarna blir dock större i detta fall när spikarnas 
spänningsnivå är mer än dubbelt så stor som effektivvärdet. 
Här får nu en avvägning göras; vill man köpa in två omriktare för respektive spänningsnivå 
och betala nästan dubbelt så mycket. Eller, ska man investera i en ACS800 och inneha 
möjligheten att även kunna köra en 400 V-motor då drifttiderna vid fläktprov inte är särskilt 
långa i jämförelse med antalet drifttimmar under fläktens livstid hos kunden. 
 
ACS800-07 sitter inbyggd i ett skåp och är alltså avsedd för industriell miljö. 
Frekvensomriktare upp till 560 kW sitter i en kompakt modul som innehåller både likriktare 
och växelriktare. Frekvensomriktare för större effekter, som i det här fallet, har separata 
likriktar- och växelriktarmoduler som är löstagbara för att underlätta underhåll. 
Likriktarmodulen för dessa frekvensomriktare går att få med 6- eller 12-pulsdrift, där det 
senare kräver en matande transformator med tre lindningar, alltså väljs i detta fall 6-puls. 
Till frekvensomriktaren medföljer manöverpanel, du/dt-filter, Common Mode Filter för 
motorskydd, EMC-filter miljöklass 2, kommunikationskort och inkommande huvudbrytare 
inklusive huvudsäkringar. 
När man kör motorer via frekvensomriktaren så är dessa alltså helt skyddade av denna.  
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ACS800-07-1160-7 levereras inbyggd i ett golvskåp IP21 med måtten (HxBxD) 
2130x2130x646 mm och med en vikt på 1410 kg. 
Den största kontinuerliga belastningsström som denna frekvensomriktare klarar är 953 A men 
den kan dock kortvarigt lämna 1426 A. Största motorn man kan tillåtas köra är 900 kW vid 
690 V och 500- 560 kW vid 400 V. För tekniska detaljer och data, se bilaga ACS800-07 
Det som nu är det intressanta är övertonernas inverkan på märkströmmen som är avgörande 
för kabeldimensionering. En simulering med ABB:s dataprogram DriveSize (se bilaga 

simulerning ACS800-07) ger en THD-faktor på ca 38 % (med enligt tidigare vald 
transformator och beräknad kortslutningseffekt på dess primärsida), dvs. märkströmmen ökar 
med 38 %. Vid samtal med en av ABB:s försäljare påstår dock denne att det räcker med att 
lägga på 10 % på den kontinuerliga ström som frekvensomriktaren tål. 
Slutsatsen blir att man bör göra strömmätningar under drift för att säkert veta hur stor 
inverkan övertonerna gör på märkströmmen. 
Detta är anledningen till att valet av kablar mellan transformatorn och ställverket, resp. mellan 
ställverket, frekvensomriktaren och kopplingsskåpet hålls ”svävande”.     
Enligt tidigare beräkningar gäller max belastning 1185 A för 3st. PEX 240mm² Cu  respektive 
1365 A för 3st. PEX 300mm² Cu.  
Största kontinuerliga ström beräknas då till 953*1,38 = 1315 A enligt DriveSize och  
953*1,10 = 1048 A enligt försäljaren. Troligtvis stämmer det senare och man kan då välja 
240mm². 
Anslutning av kablar från ställverket sker underifrån då dessa ligger under golvet och från 
omriktarens utgång går sedan tre kablar tillbaka till ställverket och frånskiljare  
(se enlinjeschema). Från frånskiljaren går sedan kablarna tillbaka än en gång för anslutning 
till utgående kopplingsskåp. Alternativet är att från frekvensomriktarens utgång förlägga 
kablarna till ställverket vid sidan om och montera frånskiljaren där. 
 
Nedanstående tabell anger största tillåtna märkström för motorer vid val av olika PVC-kablar. 
Skillnaden från tabell 12 är att hänsyn är nu tagen till övertonernas inverkan och kablarnas 
största belastningsström (Iz) är därför nedräknad med 15 % för marginal.     
Förutsättningarna är desamma som för tabell 12 med förläggning på mark eller golv och 30°C 
omgivningstemperatur. Vid flera parallellkopplade ska de ligga med avstånd emellan.   
 

PVC    Största ström 

Antal/Area Cu Al 

1/6mm² 35 27 

1/10mm² 48 37 

1/16mm² 65 50 

1/25mm² 79 62 

1/35mm² 101 76 

1/50mm² 122 93 

1/70mm² 156 119 

1/95mm² 190 144 

1/120mm² 220 167 

1/150mm² 254 193 

1/185mm² 290 220 

1/240mm² 343 259 

1/300mm² 394 298 
Tabell 17, max tillåten märkström för motor vid frekvensomriktardrift (A). 
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7.5.8 Selektivitet 
Vid körning av motorer via frekvensomriktaren skyddar denna ansluten motor helt och hållet. 
Mindre motorer för direktstart skyddas av motorskydden i utgående kopplingsskåp och de 
större av effektbrytaren Q4 där man ställer in förhållandet mellan kortslutningsströmmen och 
märkströmmen och hur snabbt denna ska brytas. Q4 ställs in så att den bryter före Q3 och Q1. 
Man måste dock ta hänsyn till startströmmar vid direktstart och ställa in denna ström 
momentant på Q4, Q3 och Q1 så att de inte löser ut.  
En kortslutningsström på lågspänningssidan räknas enkelt om till motsvarande på primärsidan 
med transformatorns omsättning; U1/U2 = I2/I1  
Än en gång är det allra viktigaste att ha selektivitet gentemot Sandviksverket.     
 
 

7.6 Jordningssystem 
 
I denna installation kommer lågspännings- och högspänningssystemet att använda gemensamt 
jordningssystem vilket rekommenderas. Sandviksverkets jordningssystem kommer att 
användas då jordlinan som grävs ned parallellt med jordkabeln ansluts till detta. Fördelen är 
att man slipper gräva ned jordelektroder eller liknande vid testanläggningen. En gemensam 
anslutningsplint för jordledare monteras exempelvis i transformatorrummet och till denna 
ansluts inkommande jordlina, jordkopplarna i mellanspänningsställverket, jordledare från 
jordpunkten på transformatorns sekundärsida samt alla skyddsjordningar av utsatta delar som 
t.ex. ställverksskåp. Enligt SS 421 01 01 Högspänningshandboken är förutsättningarna för ett 
gemensamt jordningssystem följande: 
I lågspänningsnätet får inga farliga beröringsspänningar uppstå och dessa måste frånkopplas 
inom en viss tid, se kapitel 9.4.1 fig. 9.1. Om t.ex. beröringsspänningen uppgår till 100 V vid 
jordfel måste denna brytas inom 1 sekund. Om felströmmens varaktighet överstiger 10 
sekunder får beröringsspänningen maximalt uppgå till 75 V. 
Dessutom gäller att spänningspåkänningen i lågspänningsutrustningen som uppstår till följd 
av en potentialstegring i lågspänningens neutralpunkt inte överstiger beröringsspänningen. 
Motsvarande nämns även i SS 436 40 00 (Elinstallationsreglerna) kapitel 442.3 där det står att 
lågspänningsställverkets PEN-ledare får anslutas till transformatorns jordning om 
felspänningen mellan utsatta delar och jord kopplas ifrån inom rätt tid (se ovan). 
Den hyrda transformatorn kan däremot väljas med D/D-koppling då man får ett helt isolerat 
system eftersom ingen nollpunkt finns. 
Eftersom denna anläggnings lågspänningssystem är beläget inom området för 
jordningssystemet för högspänning ska enligt SS 421 01 01 alla skyddsjordningar anslutas till 
ett gemensamt system. Man kan därför betrakta ovanstående förutsättningar som uppfyllda 
och behöver alltså inte räkna på dessa. 
Normalt ska en transformator vara försedd med anordning för kortslutning och jordning på 
uppställningsplatsen men i detta fall är dock transformatorerna placerade så nära ställverket 
att jordkopplaren i mellanspänningsställverket kan användas.   
För övrigt ska mättransformatorers sekundärkretsar vara jordade så nära sekundäruttaget som 
möjligt. Minsta area är 2,5mm² Cu med mekaniskt skydd. 
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7.7 Ekonomi 
7.7.1 Kostnader för Etapp 1 
 

• Jordkabel PEX 3x240 12 kV, 500 meter. 
Inklusive arbete, material, maskin och övrigt   190 000 kr 1) 

 
• Tillägg för ombyggnad 12 kV JK i tätort     80 000 kr 

 
• Avverkning och uppröjning         3000 kr 

 
• Förberedande markarbete för ställverksbyggnad.  

Uppbrytning av asfalt, schaktning,  
grundläggning, dränering och gjutning av betongplatta 5x8 m   45 000 kr 

 
• Gjutning, transport och montering av  

prefabricerat ställverkshus (väggar av betong) enligt ritning  440 000 kr 2) 
 

• Iordningställande av befintlig betongplatta 
för uppställning av hyrtransformator. 
Enkelt skärmtak och murning av sockel       5 000 kr  

 
• Ställverk 12 kV Siemens NXAIR   430 000 kr 3) 

 
• Gjuthartsisolerad transformator 3150 MVA   350 000 kr 4) 

 
• Tillhörande skyddsskåp till transformator     30 000 kr  

 
• Lastfrånskiljare 2 st. 1250 A, 1 KV     29 400 kr 5) 

 
• Kontaktorer och överströmsrelä (LSP)     71 000 kr 6) 

 
• PLC          3 000 kr 

 
• Lågspänningskabel (L3, L4) FXQJ 3x240mm²  

uppskattat till totalt 84 meter      46 200 kr 7) 
 

• Högspänningskabel (L2, L6) AXKJ LT 3x95mm² 
uppskattat till totalt 12 meter        1 260 kr 7) 

 
• Högspänningskablar (L7) för anslutning av 

HSP-motor       42 000 kr 8) 
 

• Kabelstegar uppskattat till totalt 13 meter       3 000 kr 
 
• Övrigt som t.ex. FK för förbindningar i LSP-ställverk .   

            Normcentral och belysning med tillhörande installationsmaterial      6000 kr 
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7.7.2 Kostnader för Etapp 2 
 

• Frekvensomriktare ACS800-07-1160-7   947 380 kr 5) 
 
• Lågspänningskabel FXQJ 3x240mm²  

uppskattat till totalt 30 meter      16 500 kr 
 

• Lastfrånskiljare 2 st. 1250 A, 1 KV     29 400 kr 5) 
 
7.7.3 Beräknad totalkostnad 
Etapp 1 1 773 860  
Etapp 2    993 280  
Summa 2 767 140 SEK 
 
Totalkostnaderna ovan är inte någon exakt summa utan en fingervisning på vad detta projekt 
kan komma att kosta. Kabelpriserna varierar och rabatter ges på flertalet produkter, 
exempelvis frekvensomriktaren, efter överenskommelse. Tillkommer gör även VEAB’s 
anslutningsavgift (se bilaga Anslutningsavgift, VEAB) som motsvarar den effekt som är tänkt 
att tas ut, dvs. den innefattar en fast avgift plus den förstärkning och arbete som behövs göras 
från VEAB:s sida. 
Priserna är angivna exklusive mervärdesskatt.  
 
7.7.4 Intäkter och besparingar 
Med en tillförlitligare och mer tillgänglig elkraftmatning för fläktprov erhålls besparingar i 
form av goodwill vid lyckade provkörningar, ingen väntetid för kunden och större säkerhet 
där man får mer tid till förberedelser. Dagens osäkerhet med val av elektrisk utrustning har 
orsakat ofrivilliga kostnader och väntetider men dessa kommer att minska med en helt ny 
systemuppbyggnad som både är tydligare och säkrare.  
Med en ny anläggning kan Fläkt Woods även bredda sin marknadsföring då andra tillverkare 
och leverantörer kan vara intresserade av att provköra motorer med varierande spänningar och 
höga temperaturer.      
 
 
 
 
 
 
 
 
1) 

Kabel, jordlina, kabelgrav, skarv, ändavslutning, täckmaterial och rör ingår. 
2) 

Budgetpris från Prefab Construction. 
3) 

Budgetpris, endast materialleverans med standardritningar.  
4) 

Budgetpris från Unitrafo, emballage för vägtransport ingår och priset gäller fritt på bil till leveransort inom   
    Sverige. 
5) 

Listpris från ABB, rabatt tillkommer  
6) 

Listpriser från Schneider 
7) 

Listpris från Nexans, se bilaga Kabelpriser 
8) 

En grovt beräknad klumpsumma, då en mängd olika kablar och kabellängder kan förekomma.  
    Det finns befintliga HSP-kablar men det är inte utrett vilken längd eller area dessa har.   
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8. Diskussion 

 

När det gäller byggnaden där den elektriska utrustningen ska placeras i så var det från början 
tänkt att Holtab skulle stå för den delen men försäljaren meddelade i sista sekund att de inte 
kunde hjälpa oss utan rekommenderade ett prefabricerat hus i betong. Detta fördyrar givetvis 
projektet när man kanske kan få 3 st. ”Holtab-hus” för samma pris som ett stort i betong.  
På grund av tidsbrist har därför inget alternativ tagits fram då en stor del av detta projekt är 
anpassat efter en byggnad med planlösning enligt stationslayouten i bilagan. 
Ytterligare en viktig faktor som tillkommit efter färdigställandet av denna rapport är VEABs 
krav på icke samtidig tillkoppling av mellantransformator och motor. Kabeln från 
mellanspänningsställverket måste alltså förläggas direkt till den hyrda transformatorn och 
därifrån tillbaka till frånskiljarna och ut till motorn. Frånskiljarna måste nu bytas ut mot 
effektbrytare eller lastbrytare vilket ökar kostnaden ytterligare. 
Det finns även en del praktiska detaljer som har utelämnats pga. tidsbrist och detta projekt är 
bara ett förslag på hur man kan bygga upp en ny elkraftanläggning för fläktprov och en 
fingervisning om vad denna kan komma att kosta. 
Verkligheten blir aldrig densamma…    
 
Oavsett om en ny anläggning blir verklighet eller inte, så är jag övertygad om att 
inventeringen som gjordes kommer att vara guld värd både nu och i framtiden. 
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Inventering hos Fläkt Woods 
 
 

• Säkerhetsbrytare  660V   Ie=250A, Max säkring In=400A  

54x37,5 cm                                                                              

  

• Säkerhetsbrytare  690V, 55-80kW 500V - Max säkring In=200A, Ik=50kA 

660V - Max säkring In=160A, Ik=50kA 

60x38 cm 

 

• Säkerhetsbrytare 690 V, 32-45kW Max säkring In=125A, Ip=50kA 

230, 400V - Ie=90A,  

500V - Ie=70A 

690V - Ie=50A 

20x40 cm  

 

• Huvudbrytare 500V  Ith=200A kont. 

160A knivsäkringar sitter i.     Ith=250A kont. 

Iis=3,2kA, Imake=3,2kApeak, 1,6kArms 

Iis=4,1kA, Imake=3,2kApeak, 1,6kArms 

60x38 cm 

 

• Skåp med utrustning för direktstart Max 125A 

av 690V motor. Fram/back. 
Komplett med relä, knivsäkringar 
och två kontaktorer.  

 
• Låda med uttag   Max 63A 
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• Uttag 3-fas, 4 poler, 380-415V  Max 100A   

                                                                                        
 

 

• Uttag 3-fas   Max 16A, 32A, 63A 

                                                                                  
 

 

• 3-fas handske   Max 125A   

                                                                                  
 



 43 

• Nödstopp med skylt, saftblandare 

och varningslampor. 

       
 

 

• Containerinstallation med jordfelsbrytare.                                                                

 
 

 

• 3 längder á 15 meter RK 1x50mm², svart 
 

• 10 meter RK 1x150mm², svart 
 

• 15 meter RK 1x25mm², grön/gul 
 

• 15 meter RK 1x16mm², grön/gul 
 

• 15 meter REVE – gummikabel 4x16mm² 
 

• 15 meter REVE – gummikabel 4x10mm² 
 

• 15 meter REVE – gummikabel 4x6mm² 
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• Manöverkablar ca 10 meter 

 
 
 

• 2 st. effektbrytare max 630A  Ue=500V AC, 50/60Hz 
      220V DC 

Iu=400, 630A 

Manöver: 220/240V, 50/60Hz, 320VA 

Inställningar: Ir=300, 360, 400, 455, 

500, 570, 630 

Irm/n x Ir=2, 3, 4, …, 12 

tr=2, 4, 6, …, 20, oändligt 

21x31,5x25 cm  

 

• Frånskiljare max 400A  Ue=690V 

Uimp=8kV 

Iu=800A 

114x38 cm 

 

• 2 st. frånskiljare 400A  Ue=690V AC, 440V DC 

Iu(40°C)=400A 

Imax= 800A 

Max säkring: In=750A 

112x38 cm 

 

• Frånskiljare 630A   Ue=690V 
Iu(40°C)=630A 

Imax= 800A 

Max säkring: In=750A 

112x38 cm 

 

• 2 st. mätskåp med mätutrustning 
för frekvensstyrning.  Strömtrafo 200/5A 

    Strömtrafo 500/5A 
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• Omkopplare, brytare, relä och uttag. Brytare: max 63, 25 och 16A 

3-fasuttag: max 16, 25, 63 och 125A  

 
 
 

• Skåp med 2 frånskiljare. 
Gemensam ingång.  Ue=690V AC 50/60Hz, 440V DC 

Iu=400A 

Imax= 800A 

Max säkring: In=750A 

                                                                                        
 

 

• Monteringsramar för kopplingsskåp. 
 

• 2 st. kontaktorer 660V  415V – max 310kW 

660V – max 500kW  

3-polig brytning max 540A vid 600V  
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• Trafo 10,5/0,4kV, 1000kVA  ONAN 

Dyn11 

Primär spänning: 9,8-11,13kV 

10,5/0,4kV – 55/1443A Zk=4,48% 

10,5/0,5kV – 55/1155A Zk=6,63% 

 

 

• Trafo 690/500V   Märkeffekt okänd. 

Har belastats med 100A 

61,5x82, höjd 95,5 cm 

 

 

• Effektbrytare max 630A  Ue=500V AC, 50/60Hz    
Iu=400 - 630A 

Ik=7,5kA 

Manöver: 220/240V, 50/60Hz, 320VA 

 

• Huvudbrytare max 1,6kA  Ue=400V (max 690V) 

In=1,6kA 

Ui=1kV Uimp=8kV 

 380/400V 660/690kV 

Icn/Ics 80kA 60kA 

Icw (1s) 80kA 80kA 

• 2st. frånskiljare 500/690V max 200A 

 

• Frånskiljare 500/690V max 125A 

                                                                                      
 

Fabrikat: Trans El Matic, BxHxD=220x220x62 cm 
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• 2 längder(?) á ca 32 meter AKKJ 3x240/72mm² 
 

• Ca 37-40 meter FKKJ 3x50/35mm² 
 

 

 

• Huvudbrytare max 750A  Ue=max 690V  

Imax=800A 

Max säkring In=750A 

 

• 3 st. frånskiljare max 125A  Ue=690V 

    Max säkring In=125A 

    Ik=1,15kA 

 

• 2 st. frånskiljare max 63A  Ue=690V 

    Max säkring In=63A 

    Ik=? 

 

         
Fabrikat: Rittal, BxHxD=261x198(220)x58 cm 
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• 3 st. strömtrafo 1000/5A 
 

 

• 3 st. strömtrafo 2500/5A 
 

 
120x119,5 cm 

 

 

 

• Kopplingsskåp 119x60 cm 
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• 4 längder á 45+ meter AKKJ 3x185mm². 
 

• 2 längder á ca 60 meter EKKJ 4x150mm². 
 

• Ca 175 meter EKKJ 5x2,5mm². 
 

• Ca 40 meter EKKJ 3x95mm². 
 

• Y/D – kopplare max 315kW. 
 

• 2 längder á 20 meter AKKJ 3x95/29mm² med anslutningslåda 60x40cm. 
 

• Okänd längd AKKJ 3x95/29mm². 
 

• 3 st. okända längder ALU 150mm². 
 

• 3 st. okända längder ALU 120mm². 
 

• 6 längder á 20-25 meter AKKJ 3x185mm² med 3 st. skarvsatser. 
 

• 3 okända längder FKKJ 240mm² som ligger vid befintlig trafo. 
 

• Frekvensomformare 500V, max 110kW. 
 

• Generator 400V                                                   Ue=400V, S=230kVA, P=184kW,          
                                                                                           cosφ=0,8, In=332A, 1500 rpm 

 

• Likströmsmotor 769kW                                     Ue=620V, P2=769kW, In=1303A,   
                                                                                    1173-2000 rpm, Uexc= 220/110V,   

                                                                                     Iexc=15,7/31,4A 

 

• Effektbrytare 2,5kA                                            Ue=660V 50/60Hz, In=2500A 
                                                                                     Interrupt cap, Ik: 

                                                                                     660V – 45kA 

                                                                                     550-600V – 50kA 

                                                                                     220-500V – 65kA 

                                                                                     Short time current, Il: 

                                                                                     1 s. – 50kA 

                                                                                     3 s. – 45kA 

 

• Effektbrytare 800A                                              Ue=230/400V, 500/690V In=800A 

                                                                                      Icu=Ics: 

                                                                                      230/400 – 65kA 

                                                                                      500/690 – 65kA    

                                                                                      Icw=50kA – 1 s. 

 

 

 

• Transformator med okänd omsättning, minst 250kW 
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• Frånskiljare 630A                                               Ue=690V                                                      
                                                                                     Ie=630A 

                                                                                     Imax=800A 

                                                                                     Max säkring In=750A 

 

• Frånskiljare 400A                                               Ue=690V    
                                                                                     Ie=400A 

                                                                                     Icu=45kA – 400V, 20kA – 690V 

                                                                                     Ics=23kA – 400V, 10kA – 690V 

 

• Frånskiljare                                                         Ue=690V    
                                                                                     Ir=200-250A, Irm=1600-2400A 
 
• Frånskiljare 400A                                               Ue=690V                                                                                        
                                                                                     Ie=400A 
                                                                                     Imax=800A 

                                                                                     Max säkring In=750A 

 

• 4 st. frånskiljare 125A                                         Ue=690V                                                                                        
                                                                                      Ie=400A 

 

• Frånskiljare 160A                                                Ue=690V                                                                                        
                                                                                      Ie=160A 

                     
Fabrikat Rittal, , BxHxD=261x198(220)x58 cm 

OBS, kontakta fastighetsägaren! 
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• Ca 15 meter värmebeständig FK 7x70mm², 300°C. 
 

• Mobilt Fram/backskåp med brytare och central, 300kW, 120x120cm 
 

• Transformator ONAN                                              Y/Y, 660/400V, 87,5/144A 
                                                                                                 Y/D, 660/230V, 87,5/250A 

                                                                                                 D/Y, 380/400V, 152/144A 

                                                                                                 D/D, 380/230V, 152/250A 

 

• Dubbelt skåp med spännings/strömtransformator 
och reläskydd                                                             spänningstrafo: Ue= 6600/110V 

                                                                                                 strömtrafo: In=150-300/5/5A 

                                                                                                                    Ith=27-54kA  
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Spänningsfall och val av kabelarea (L7) vid HSP-drift i värmeugn 
Gäller 45 meter PEX-kabel vid systemspänning 3,3 kV, 4,16 kV och 6 kV 

 

  3300 V      Antal / Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=2500 kVA 250-450kW    1/50mm²   12,37%  

uk=6% 250-500kW 1/50mm²  1/70mm² 14.77% 14,87%  

              

Sn=3150 kVA 250-450kW    1/50mm²   10.68%  

uk=6% 250-560kW 1/50mm²  1/70mm² 14.22% 14.32%  

  630kW 3/120mm²   15.15%   

              

Sn=4000 kVA 250-450kW   1/50mm²   10.15%  

uk=7% 250-560kW  1/50mm²  1/70mm² 13.5% 13.6%  

  250-630kW  1/70mm²  1/95mm² 14.8% 14.96%  

              

Sn=5000 kVA 250-450kW    1/50mm²   8.9%  

uk=7% 250-560kW  1/50mm²  1/70mm² 11.8% 11.9%  

  250-630kW  1/70mm²  1/95mm² 13.0% 13.1%  

  250-710kW  1/70mm²  1/95mm² 14.58% 14.7%   

Spänningsfall och val av kabelarea vid 3,3 kV 

 

  4160 V      Antal / Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=2500 kVA 250-500kW 1/50mm² 1/50mm² 14.5% 14.79%  

uk=6%          

              

Sn=3150 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 13.9% 14.2%  

uk=6% 630kW 2/150mm² 3/150mm² 15.12% 15.12%  

  630kW   2/185mm²   15.15%  

              

Sn=4000 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 13.16% 13.48%  

uk=7% 250-630kW 1/50mm² 1/70mm² 14.77% 14.85%  

              

Sn=5000 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 11.51% 11.83%  

uk=7% 250-630kW 1/50mm² 1/70mm² 12.93% 13.0%  

  250-710kW 1/50mm² 1/95mm² 14.30% 12.83%   

Spänningsfall och val av kabelarea vid 4,16 kV 
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  6000 V      Antal / Kabelarea Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=2500 kVA 250-500kW 1/50mm² 1/50mm² 14.27% 14.41%  

uk=6%           

              

Sn=3150 kVA 250-560kW 1/50mm² 1/50mm² 13.62% 13.77%  

uk=6% 630kW 1/120mm² 2/150mm² 15.14% 15.09%  

  630kW   1/185mm²   15.14%  

              

Sn=4000 kVA 250-630kW 1/50mm² 1/50mm² 14.48% 14.65%  

uk=7%           

              

Sn=5000 kVA 250-710kW 1/50mm² 1/50mm² 13.97% 14.16%  

uk=7%             

Spänningsfall och val av kabelarea vid 6 kV 
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Beräkningar i Matlab 
 
Programkod för högspänningsdelen 
 
% Nätets kortslutningseffekt [VA]: 
Sk_Nmin=115e6; 
Sk_Nmax=136e6; 
% Huvudspänningen i anslutningspunkten på Sandviksverket [V]: 
U_N=10.8e3; 
% Huvudspänningen i Nod A [V]: 
U_A=10.4e3;  
% Huvudspänningen i Nod E [V]: 
U_E=10.4e3;  
% Huvudspänningen i Nod F [V]: 
U_F=6e3;  
% Huvudspänningen i Nod G [V]: 
U_G=6e3;  
% ---------------------------------------- 
% Data för kabel L1, 3x240 Al PEX: 
Rf_L1=0.125;        % ohm/km. 
T_L1=25;                      % omgivningstemperaturen i grader 
Xf_L1=0.085;    % ohm/km. 
L_L1=0.520;        % km. 
Is_L1=70;          % största stötström för kabel L1 [kA]. 
I1_L1=24.8;           % ekvivalent korttidsström för kabel L1 [kA]. 
% ------------------------------ 
% Data för kabel L6, 3x70 Cu PEX: 
Rf_L6=0.268;      % ohm/km. 
T_L6=30;      % omgivningstemperaturen i grader. 
Xf_L6=0.104;      % ohm/km. 
L_L6=0.007;       % km. 
Is_L6=60;          % största stötström för kabel L5 [kA]. 
I1_L6=11.1;           % ekvivalent korttidsström för kabel L5 [kA]. 
n_L6=1;       % antal parallella kablar. 
% ------------------------------- 
% Data för transformator T2: 
Sn_T2=5e6;      % VA 
uk_T2=7;      % procent 
N=1;              % omsättningen. 
% -------------------------------- 
% Data för kabel L7: 
Rf_L7=0.387;      % ohm/km. 
T_L7=30;       % omgivningstemperaturen i grader. 
Xf_L7=0.11;      % ohm/km. 
L_L7=0.020;      % km. 
Is_L7=55;          % största stötström för kabel L6 [kA]. 
I1_L7=7.98;           % ekvivalent korttidsström för kabel L6 [kA]. 
n_L7=1;              % antal parallella kablar. 
% --------------------------------- 
% Data för motor M2: 
P2=1120e3;         % [W]     
In=68;           % [A] 
n=0.961;              % verkningsgraden 
cosfi=0.8;        
kst=6;         % Ist/In 
% ---------------------------------- 
% ---------------------------------- 
% Beräkningar för kabel L1: 
ktemp_L1=1+(0.00403*(T_L1-20)); 
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Rf_L1=Rf_L1*ktemp_L1; 
Z_L1=sqrt((Rf_L1^2)+(Xf_L1^2))*L_L1; 
Sk_L1=(U_N^2)/Z_L1; 
 
% Beräkningar för Nod A: 
Sk_Amin=(Sk_Nmin*Sk_L1)/(Sk_Nmin+Sk_L1); 
Sk_Amax=(Sk_Nmax*Sk_L1)/(Sk_Nmax+Sk_L1); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod A:') 
Ik_Amin=(Sk_Amin/(U_A*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största kortslutningsström i Nod A:') 
Ik_Amax=(Sk_Amax/(U_A*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största stötström i Nod A:') 
Is_A=2.5*Ik_Amax 
disp('kA'); 
if Is_A < Is_L1 
    disp('Kabel L1 uppfyller kraven på stötström!') 
    disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L1=(I1_L1/Ik_Amax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
else  
    disp('OBS, kabel L1 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
 
% Beräkningar för kabel L6: 
ktemp_L6=1+(0.00403*(T_L6-20)); 
Rf_L6=Rf_L6*ktemp_L6; 
Z_L6=sqrt((Rf_L6^2)+(Xf_L6^2))*L_L6; 
Sk_L6=((U_A^2)/Z_L6)*n_L6; 
 
% Beräkningar för Nod E: 
Sk_Emin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L6^-1)); 
Sk_Emax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L6^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod E:') 
Ik_Emin=(Sk_Emin/(U_E*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största kortslutningsström i Nod E:') 
Ik_Emax=(Sk_Emax/(U_E*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största stötström i Nod E:') 
Is_E=2.5*Ik_Emax 
disp('kA'); 
if Is_E < Is_L6 
    disp('Kabel L6 uppfyller kraven på stötström!') 
    disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L6=(I1_L6/Ik_Emax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
else  
    disp('OBS, kabel L6 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
 
% Beräknigar för transformator T2: 
Sk_T2=(100/uk_T2)*Sn_T2; 
 
% Beräkningar för Nod F: 
Sk_Fmin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L6^-1)+(Sk_T2^-1)); 
Sk_Fmax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L6^-1)+(Sk_T2^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod F:') 
Ik_Fmin=(Sk_Fmin/(U_F*sqrt(3)))/1e3 
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disp('kA'); 
disp('Största kortslutningsström i Nod F:') 
Ik_Fmax=(Sk_Fmax/(U_F*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största stötström i Nod F:') 
Is_F=2.5*Ik_Fmax 
disp('kA'); 
 
% Beräkningar för kabel L7: 
ktemp_L7=1+(0.00403*(T_L7-20)); 
Rf_L7=Rf_L7*ktemp_L7; 
Z_L7=sqrt((Rf_L7^2)+(Xf_L7^2))*L_L7; 
Sk_L7=((U_F^2)/Z_L7)*n_L7; 
 
% Beräkningar för Nod G: 
Sk_Gmin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L6^-1)+(Sk_T2^-1)+(Sk_L7^-1)); 
Sk_Gmax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L6^-1)+(Sk_T2^-1)+(Sk_L7^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod G:') 
Ik_Gmin=(Sk_Gmin/(U_G*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största kortslutningsström i Nod G:') 
Ik_Gmax=(Sk_Gmax/(U_G*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största stötström i Nod G:') 
Is_G=2.5*Ik_Gmax 
disp('kA'); 
if Is_G < Is_L7 
    disp('Kabel L7 uppfyller kraven på stötström!') 
    disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L7=(I1_L7/Ik_Gmax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
else  
    disp('OBS, kabel L7 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
 
% Beräkning av procentuellt spänningsfall i Nod G vid direkt start av 
% asynkronmotor: 
k=kst/(n*cosfi); 
disp('Spänningsfallet vid start varierar mellan') 
u_min=100*k*(P2/Sk_Gmax) 
disp('och') 
u_max=100*k*(P2/Sk_Gmin) 
disp('procent') 
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Programkod för lågspänningsdelen 
 
% Nätets kortslutningseffekt [VA]: 
Sk_Nmin=115e6; 
Sk_Nmax=136e6; 
% Huvudspänningen i anslutningspunkten på Sandviksverket [V]: 
U_N=10.8e3; 
% Huvudspänningen i Nod A [V]: 
U_A=10.4e3;  
% Huvudspänningen i Nod B [V]: 
U_B=10.4e3;  
% Huvudspänningen i Nod C [V]: 
U_C=690;  
% Huvudspänningen i Nod D [V]: 
U_D=690;  
% Huvudspänningen i Nod H [V]: 
U_H=690;  
% Huvudspänningen i Nod I [V]: 
U_I=690;  
% ---------------------------------------- 
% Data för kabel L1: 
Rf_L1=0.125;        % ohm/km. 
T_L1=25;                      % omgivningstemperaturen i grader 
Xf_L1=0.085;    % ohm/km. 
L_L1=0.52;        % km. 
Is_L1=70;          % största stötström för kabel L1 [kA]. 
I1_L1=24.8;           % ekvivalent korttidsström för kabel L1 [kA]. 
% ------------------------------ 
% Data för kabel L2 PEX 1 st. 3x50 Cu: 
Rf_L2=0.387;      % ohm/km. 
T_L2=30;      % omgivningstemperaturen i grader. 
Xf_L2=0.11;      % ohm/km. 
L_L2=0.005;       % km. 
Is_L2=55;          % största stötström för kabel L5 [kA]. 
I1_L2=7.98;           % ekvivalent korttidsström för kabel L5 [kA]. 
n_L2=1;       % antal parallella kablar. 
% ------------------------------- 
% Data för transformator T1: 
Sn_T1=3.15e6;      % VA 
uk_T1=6;      % procent 
N=1;       % omsättningen. 
% ------------------------------- 
% Data för kabel L3 PEX 3 st. 3x300 Cu: 
Rf_L3=0.0601;      % ohm/km. 
T_L3=30;       % omgivningstemperaturen i grader. 
Xf_L3=0.085;      % ohm/km. 
L_L3=0.005;       % meter. 
Is_L3=70;          % största stötström för kabel L6 [kA]. 
I1_L3=43.1;           % ekvivalent korttidsström för kabel L6 [kA]. 
n_L3=3;              % antal parallella kablar. 
% ------------------------------ 
% Data för kabel L4 PEX 3 st. 3x300 Cu: 
Rf_L4=0.0601;      % ohm/km. 
T_L4=30;      % omgivningstemperaturen i grader. 
Xf_L4=0.085;      % ohm/km. 
L_L4=0.005;       % meter. 
Is_L4=70;          % största stötström för kabel L4 [kA]. 
I1_L4=43.1;           % ekvivalent korttidsström för kabel L4 [kA]. 
n_L4=3;       % antal parallella kablar. 
% --------------------------------- 
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% Data för kabel L5: 
Rf_L5=1.83;      % ohm/km. 
T_L5=30;      % omgivningstemperaturen i grader. 
Xf_L5=0.087;      % ohm/km. 
L_L5=0.020;       % meter. 
Is_L5=70;          % största stötström för kabel L4 [kA]. 
I1_L5=2.81;           % ekvivalent korttidsström för kabel L4 [kA]. 
n_L5=1;       % antal parallella kablar. 
% --------------------------------- 
% Data för motor M1: 
P2=45e3;         % [W]     
In=94,4;           % [A] 
n=0.925;              % verkningsgraden 
cosfi=0.8;        
kst=6.5;         % Ist/In 
% ---------------------------------- 
% ---------------------------------- 
% Beräkningar för kabel L1: 
ktemp_L1=1+(0.00403*(T_L1-20)); 
Rf_L1=Rf_L1*ktemp_L1; 
Z_L1=sqrt((Rf_L1^2)+(Xf_L1^2))*L_L1; 
Sk_L1=(U_N^2)/Z_L1; 
 
% Beräkningar för Nod A: 
Sk_Amin=(Sk_Nmin*Sk_L1)/(Sk_Nmin+Sk_L1); 
Sk_Amax=(Sk_Nmax*Sk_L1)/(Sk_Nmax+Sk_L1); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod A:') 
Ik_Amin=(Sk_Amin/(U_A*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
disp('Största kortslutningsström i Nod A:') 
Ik_Amax=(Sk_Amax/(U_A*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
disp('Största stötström i Nod A:') 
Is_A=2.5*Ik_Amax 
disp('kA') 
if Is_A < Is_L1 
    disp('Kabel L1 uppfyller kraven på stötström!') 
    disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L1=(I1_L1/Ik_Amax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
else  
    disp('OBS, kabel L1 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
 
% Beräkningar för kabel L2: 
ktemp_L2=1+(0.00403*(T_L2-20)); 
Rf_L2=Rf_L2*ktemp_L2; 
Z_L2=sqrt((Rf_L2^2)+(Xf_L2^2))*L_L2; 
Sk_L2=((U_A^2)/Z_L2)*n_L2; 
 
% Beräkningar för Nod B: 
Sk_Bmin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)); 
Sk_Bmax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod B:') 
Ik_Bmin=(Sk_Bmin/(U_B*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största kortslutningsström i Nod B:') 
Ik_Bmax=(Sk_Bmax/(U_B*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största stötström i Nod B:') 
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Is_B=2.5*Ik_Bmax 
disp('kA'); 
if Is_B < Is_L2 
    disp('Kabel L2 uppfyller kraven på stötström!') 
    disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L2=(I1_L2/Ik_Bmax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
else  
    disp('OBS, kabel L2 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
 
% Beräknigar för transformator T1: 
Sk_T1=(100/uk_T1)*Sn_T1; 
 
% Beräkningar för Nod C: 
Sk_Cmin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)); 
Sk_Cmax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod C:') 
Ik_Cmin=(Sk_Cmin/(U_C*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största kortslutningsström i Nod C:') 
Ik_Cmax=(Sk_Cmax/(U_C*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA'); 
disp('Största stötström i Nod C:') 
Is_C=2.5*Ik_Cmax 
disp('kA'); 
 
% Beräkningar för kabel L3: 
ktemp_L3=1+(0.00403*(T_L3-20)); 
Rf_L3=Rf_L3*ktemp_L3; 
Z_L3=sqrt((Rf_L3^2)+(Xf_L3^2))*L_L3; 
Sk_L3=((U_C^2)/Z_L3)*n_L3; 
 
% Beräkningar för Nod D: 
Sk_Dmin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)+(Sk_L3^-1)); 
Sk_Dmax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)+(Sk_L3^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod D:') 
Ik_Dmin=(Sk_Dmin/(U_D*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
disp('Största kortslutningsström i Nod D:') 
Ik_Dmax=(Sk_Dmax/(U_D*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
if Ik_Dmax < 6 
    kstt_D=1.5; 
elseif Ik_Dmax >= 6 & Ik_Dmax <= 10 
    ksttt_D=1.7; 
elseif Ik_Dmax > 10 & Ik_Dmax <= 20 
    kstt_D=2; 
elseif Ik_Dmax > 20 & Ik_Dmax <= 50 
    kstt_D=2.1; 
else 
    kstt_D=2.2; 
end 
disp('Största stötström i Nod D:') 
Is_D=kstt_D*Ik_Dmax 
disp('kA') 
if (Is_D/n_L3) < Is_L3 
    disp('Kabel L3 uppfyller kraven på stötström!'); 
else  
    disp('OBS, kabel L3 tål inte stötströmmen vid kortslutning!'); 
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end 
disp('Kortslutningen måste brytas inom '); 
tk_L3=(I1_L3/Ik_Dmax)^2 
disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.'); 
     
 % Beräkningar för kabel L4: 
ktemp_L4=1+(0.00403*(T_L4-20)); 
Rf_L4=Rf_L4*ktemp_L4; 
Z_L4=sqrt((Rf_L4^2)+(Xf_L4^2))*L_L4; 
Sk_L4=((U_D^2)/Z_L4)*n_L4; 
 
% Beräkningar för Nod H: 
Sk_Hmin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)+(Sk_L3^-1)+(Sk_L4^-1)); 
Sk_Hmax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)+(Sk_L3^-1)+(Sk_L4^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod H:') 
Ik_Hmin=(Sk_Hmin/(U_H*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
disp('Största kortslutningsström i Nod H:') 
Ik_Hmax=(Sk_Hmax/(U_H*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
if Ik_Hmax < 6 
    kstt_H=1.5; 
elseif Ik_Hmax >= 6 & Ik_Hmax  <= 10 
    kstt_H=1.7; 
elseif Ik_Hmax > 10 & Ik_Hmax  <= 20 
    kstt_H=2; 
elseif Ik_Hmax > 20 & Ik_Hmax  <= 50 
    kstt_H=2.1; 
else 
    kstt_H=2.2; 
end 
disp('Största stötström i Nod H:') 
Is_H=kstt_H*Ik_Hmax 
disp('kA') 
if (Is_H/n_L4) < Is_L4 
    disp('Kabel L4 uppfyller kraven på stötström!') 
else  
    disp('OBS, kabel L4 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L4=(I1_L4/Ik_Hmax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
 
% Beräkningar för kabel L5: 
ktemp_L5=1+(0.00403*(T_L5-20)); 
Rf_L5=Rf_L5*ktemp_L5; 
Z_L5=sqrt((Rf_L5^2)+(Xf_L5^2))*L_L5; 
Sk_L5=((U_H^2)/Z_L5)*n_L5; 
 
% Beräkningar för Nod I: 
Sk_Imin=1/((Sk_Nmin^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)+(Sk_L3^-1)+(Sk_L4^-1)+(Sk_L5^-1)); 
Sk_Imax=1/((Sk_Nmax^-1)+(Sk_L1^-1)+(Sk_L2^-1)+(Sk_T1^-1)+(Sk_L3^-1)+(Sk_L4^-1)+(Sk_L5^-1)); 
disp('Minsta kortslutningsström i Nod I:') 
Ik_Imin=(Sk_Imin/(U_I*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
disp('Största kortslutningsström i Nod I:') 
Ik_Imax=(Sk_Imax/(U_I*sqrt(3)))/1e3 
disp('kA') 
if Ik_Imax < 6 
    kstt_I=1.5; 
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elseif Ik_Imax >= 6 & Ik_Imax  <= 10 
    kstt_I=1.7; 
elseif Ik_Imax > 10 & Ik_Imax  <= 20 
    kstt_I=2; 
elseif Ik_Imax > 20 & Ik_Imax  <= 50 
    kstt_I=2.1; 
else 
    kstt_I=2.2; 
end 
disp('Största stötström i Nod I:') 
Is_I=kstt_I*Ik_Imax 
disp('kA') 
if (Is_I/n_L5) < Is_L5 
    disp('Kabel L5 uppfyller kraven på stötström!') 
else  
    disp('OBS, kabel L5 tål inte stötströmmen vid kortslutning!') 
end 
disp('Kortslutningen måste brytas inom ') 
    tk_L5=(I1_L5/Ik_Imax)^2 
    disp(' sekunder för att inte orsaka skada på kabeln.') 
 
% Beräkning av procentuellt spänningsfall i Nod I vid direkt start av 
% asynkronmotor: 
k=kst/(n*cosfi); 
disp('Spänningsfallet vid start varierar mellan')  
u_min=100*kst*(P2/Sk_Imax) 
disp('och') 
u_max=100*kst*(P2/Sk_Imin) 
disp('procent') 
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Kortslutningsberäkningar vid anslutningspunkt (Nod G) för HSP-motor 3,3 kV 

 

Antal 
Area 

[mm²] Cu/Al Längd [m]  Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] tk [s] 

1 50 Cu 45   4,98 5,18 12,95 2,37 

1 50 Cu 20   5,12 5,33 13,33 2,24 

1 50 Al 45   4,83 5 12,55 1,09 

1 50 Al 20   5,05 5,25 13,14 0,99 

           

1 70 Al 45   5,145 4.95 12,86 2 

1 70 Al 20   5,1 5,31 13,28 1,9 
Beräknade värden med transformator 2500 kVA, uk = 6 % 

 

Antal 
Area 

[mm²] Cu/Al Längd [m]  Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] tk [s] 

1 50 Cu 45   5,79 6 15,16 1,7 

1 50 Cu 20   5,98 6,27 15,69 1,6 

1 50 Al 45   5,6 5,85 14,62 0,8 

1 50 Al 20   5,89 6,17 15,42 0,72 

           

1 70 Al 45   5,75 6,02 15,05 1,48 

1 70 Al 20   5,95 6,25 15,63 1,37 

           

2 120 Cu 20   6.11 6.41 16,03 8.77 

           

2 150 Cu 20   6,12 6,42 16,05 13,6 

           

3 120 Cu 45   6,09 6,39 15,98 8,83 

           

           

3 150 Cu 20   6,13 6,43 16,07 13,58 

3 150 Al 20   6.12 6.42 16,05 5,9 
Beräknade värden med transformator 3150 kVA, uk = 6 % 
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Antal 
Area 

[mm²] Cu/Al Längd [m]  Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] tk [s] 

1 50 Cu 45   6,96 7,35 18,38 1,17 

1 50 Cu 20   7,23 7,66 19,16 1,08 

1 50 Al 45   6,68 7,04 17,59 0,55 

1 50 Al 20   7,09 7,5 18,76 0,48 

           

1 70 Cu 45   7,1 7,51 18,77 2,18 

1 70 Cu 20   7,3 7,34 19,34 2,05 

           

1 95 Al 45   7,04 7,44 18,61 1,76 

1 95 Al 20   7,27 7,7 19,26 1,65 

           

1 185 Cu 20   7,45 7,9 19,75 13,57 

           

1 240 Cu 20   7,45 7,9 19,76 22,75 
Beräknade värden med transformator 4000 kVA, uk = 7 % 

 

Antal 
Area 

[mm²] Cu/Al Längd [m]  Ik min [kA] Ik max [kA] Is max [kA] tk [s] 

1 50 Cu 45   6,96 7,35 18,38 1,17 

1 50 Cu 20   7,23 7,66 19,16 1,08 

1 50 Al 45   6,68 7,04 17,59 0,55 

1 50 Al 20   7,09 7,5 18,76 0,48 

           

1 70 Cu 45   7,1 7,51 18,77 2,18 

1 70 Cu 20   7,3 7,34 19,34 2,05 

           

1 95 Al 45   7,04 7,44 18,61 1,76 

1 95 Al 20   7,27 7,7 19,26 1,65 

           

1 185 Cu 20   7,45 7,9 19,75 13,57 

           

1 240 Cu 20   7,45 7,9 19,76 22,75 
Beräknade värden med transformator 5000 kVA, uk = 7 % 
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Spänningsfall och val av kabelarea (L5) vid LSP-drift i värmeugn 

 

  400V      Antal / Kabelarea   Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=3150 kVA 45kW 1/25mm² 1/35mm² 8.25% 9.64%  

uk=6% 55kW 1/25mm² 1/50mm² 9.42% 8,45%  

  75kW 1/50mm² 1/70mm² 7.88% 8.75%  

  90kW 1/70mm²  1/95mm² 6.85% 7.75%  

  110kW 1/95mm² 1/150mm² 6.40% 6.65%  

  132kW 1/120mm² 1/185mm² 6.86% 7.12%  

    1/150mm²   6.22%    

  160kW 1/185mm²   7.00%    

    2/150mm²   5.44%    

    1/240mm²   6.42%    

  200kW 1/240mm²   8.27%    

    2/150mm²   7.01%    

  250kW 2/150mm²   7.86%    

  280kW 2/150mm²   8.66%    

  315kW 2/150mm²   9.74%    

  355kW 2/240mm²   11.68%    

  400kW 2/240mm²   13.71%    

  450kW 2/240mm²   14.19%    

  500kW 3/240mm²   14.85%    
Spänningsfall och val av kabelarea vid 400 V 
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  690V      Antal / Kabelarea   Spänningsfall vid direktstart 

Trafo Motoreffekt Cu Al Cu Al   

Sn=3150 kVA 45kW 1/10mm² 1/25mm² 6.12% 4.31%  

uk=6% 55kW 1/16mm² 1/25mm² 5.09% 5.27%  

  75kW 1/25mm² 1/50mm² 5.0% 4.58%  

  90kW 1/50mm² 1/50mm² 4.16% 5.67%  

  110kW 1/50mm² 1/70mm² 4.78% 5.16%  

  132kW 1/70mm² 1/95mm² 4.85% 5.27%  

  160kW 1/70mm²   5.88%    

    1/95mm²        

  200kW 1/120mm² 1/150mm² 6.22% 6.88%  

     1/185mm²      

  250kW 

1/150 
mm²   6.59%    

  280kW 1/185mm²   6.92%    

  315kW 1/240mm²   7.43%    

    2/150mm²   6.80%    

  355kW 1/240mm²   10.05%    

    2/150mm²   9.25%    

  400kW 1/240mm²   11.79%    

    2/150mm²   10.86%    

  450kW 2/150mm²   11.24%    

  500kW 2/150mm²   13.22%    

  560kW 2/150mm²   13.38%    

  630kW 2/240mm²   14.88%    

Spänningsfall och val av kabelarea vid 690 V 
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    Största kortslutningsström vid 400V motor
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Följande ritning föreställer en frekvensomriktare 2×D4 + 2×R8i med tillvalet 
lastfrånskiljare. 
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Network check

Primary side CTMP 12 H_ 2500-500

Network and Transformer data Supply unit data  AC /

Primary voltage [V] 10800 Cable length [m] 8

Secondary voltage [V] 400

Frequency [Hz] 50 Lac [uH] /30

Network Sk [MVA] 124

Transformer Sn [kVA] 3150 Cdc [mF] /24,6

Transformer Pk kW 22,9

Transformer Zk [%] 6 Udc [V] 518,3

Supply cable type Cable Pdc [kW] /537.7

Cable quantity 3

Cable impedance [uOhm]104

Result calc/limit

Cos ø1 0,980 THDCurrent 38,0 % THD Current 6,8 %/8%

Tot. power factor 0,916 THDVoltage 1,1 % THD Voltage 1,1 %/5%

n f [Hz] Current [A] In/I1 Voltage[V] Un/U1 IEEE Currents IEEE Voltage

1 50 30,1 100,0 % 10788,8 100,0 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

5 250 10,3 34,2 % 83,9 0,8 % 6,1 %/7,0 % 0,8 %/3,0 %

7 350 4,0 13,4 % 45,9 0,4 % 2,4 %/7,0 % 0,4 %/3,0 %

11 550 2,3 7,6 % 41,0 0,4 % 1,4 %/3,5 % 0,4 %/3,0 %

13 650 1,3 4,4 % 27,6 0,3 % 0,8 %/3,5 % 0,3 %/3,0 %

17 850 1,0 3,2 % 26,8 0,2 % 0,6 %/2,5 % 0,2 %/3,0 %

19 950 0,6 2,1 % 19,2 0,2 % 0,4 %/2,5 % 0,2 %/3,0 %

23 1150 0,4 1,4 % 15,6 0,1 % 0,2 %/1,0 % 0,1 %/3,0 %

25 1250 0,3 1,1 % 12,9 0,1 % 0,2 %/1,0 % 0,1 %/3,0 %

29 1 450 0,2 0,6 % 8,5 0,1 % 0,1 %/1,0 % 0,1 %/3,0 %

31 1 550 0,2 0,7 % 10,2 0,1 % 0,1 %/1,0 % 0,1 %/3,0 %

35 1750 0,1 0,5 % 8,3 0,1 % 0,1 %/0,5 % 0,1 %/3,0 %

37 1850 0,2 0,5 % 9,9 0,1 % 0,1 %/0,5 % 0,1 %/3,0 %

41 2050 0,1 0,5 % 9,6 0,1 % 0,1 %/0,5 % 0,1 %/3,0 %

43 2150 0,1 0,4 % 9,2 0,1 % 0,1 %/0,5 % 0,1 %/3,0 %

47 2 350 0,1 0,4 % 8,8 0,1 % 0,1 %/0,5 % 0,1 %/3,0 %

49 2 450 0,1 0,3 % 7,4 0,1 % 0,1 %/0,5 % 0,1 %/3,0 %
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Network check

Secondary side CTMP 12 H_ 2500-500

Network and Transformer data Supply unit data  AC /

Primary voltage [V] 10800 Cable length [m] 8

Secondary voltage [V] 400

Frequency [Hz] 50 Lac [uH] /30

Network Sk [MVA] 124

Transformer Sn [kVA] 3150 Cdc [mF] /24,6

Transformer Pk kW 22,9

Transformer Zk [%] 6 Udc [V] 518,3

Supply cable type Cable Pdc [kW] /537.7

Cable quantity 3

Cable impedance [uOhm]104

Result calc/limit

Cos ø1 0,980 THDCurrent 38,1 % THD Current 0 %/0%

Tot. power factor 0,916 THDVoltage 3,8 % THD Voltage 0 %/0%

n f [Hz] Current [A] In/I1 Voltage[V] Un/U1 IEEE Currents IEEE Voltage

1 50 812,0 100,0 % 398,1 100,0 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

5 250 278,3 34,3 % 10,9 2,7 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

7 350 108,5 13,4 % 6,0 1,5 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

11 550 61,7 7,6 % 5,3 1,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

13 650 35,3 4,4 % 3,6 0,9 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

17 850 26,2 3,2 % 3,4 0,9 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

19 950 16,8 2,1 % 2,5 0,6 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

23 1150 11,3 1,4 % 2,0 0,5 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

25 1250 8,5 1,1 % 1,7 0,4 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

29 1 450 4,9 0,6 % 1,1 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

31 1 550 5,4 0,7 % 1,3 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

35 1750 3,9 0,5 % 1,1 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

37 1850 4,4 0,5 % 1,3 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

41 2050 3,9 0,5 % 1,2 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

43 2150 3,6 0,4 % 1,2 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

47 2 350 3,1 0,4 % 1,1 0,3 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %

49 2 450 2,5 0,3 % 1,0 0,2 % 0,0 %/0,0 % 0,0 %/0,0 %
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ABB Automation Technologies AB 
Drives, Motors & Power Electronics 
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Box 922 
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Telefon 
011-213500 
 
Telefax  
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Org. no 
556069-8697 
 
VAT Reg.no 
SE556069869701 
 
Bankgiro acc. 
882-0946 
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Vår ref. Mailanbud 2006-05-08 
Ort/Datum
m 

Norrköping 2006-05-08 
Utfärdare Gerry Källsholm 

«AnvändareEfternamn» Avd. SKK 
E-post gerry.kallsholm@se.abb.com 

Tel. 011-213513 
Fax 011-161648 
Tot. antal sidor 4 

MAIL 
 

  Mailadress 
Till: David Fransson  david.fransson@sweco.se 

 Växjö Universitet  
 

Kopia:   
 
 
Refererande till mellanvarande telefonsamtal inkommer vi med indikerande 
prisuppgifter på frekvensomriktare enligt nedan: 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Lågspänningsmotorer M3000. 

Programmet omfattar industrimotorer upp till 710 kW. Motorerna tillverkas i tre 
olika grundutförande:  
 Aluminium IEC storlek 56-280 
 Gjutjärn IEC storlek 71-400 och  
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 Stål IEC storlek 280-400. 
 

En omriktare för anslutning till 690V kan ställas in så att även en motor för 
400V kan köras. Dock är utgående spänningsspikar lika höga, som vid 
690V, vilket innebär hög påkänning på motorlindningen med minskad 
livslängd som följd om inte en motor med förstärkt isolation användes. Vid 
frekvensomriktardrift och 690V, skall även denna motor vara försedd med 
förstärkt isolation. 
 
Nedan offererade omriktare är i grundutförandet för 6-pulsanslutning med 
tillägg för 12-pulskoppling, som erfordrar en matande transformator i 3-
lindningsutförande. 
 
Matande transformator bör även vara försedd med statisk skärm mellan 
upp- och ner-lindning för minimal återverkan på matande nät vad gäller 
radiofrekventa störningar.  
 
 
Omriktare för anslutning till 400V 
Pos. 1 1 st. Frekvensomriktare, ACS800-07-0770-3 

 
Max. motoreffekt ingen/lätt/tung överlast 630/630/450 kW 
Märkström ingen/lätt/tung överlast 1111/1067/831 A 
Anslutningsdata 3x400 V, 50 Hz 
Dimensioner HxBxD/Vikt 2130x2130x646 mm/1410 kg 
Kapsling/Klass Golvskåp/IP21 
 
Manöverpanel Ingår 
Du/dt-filter Ingår 

 Common Mode Filter Ingår 
 EMC-filter miljöklass 2 Ingår 
 +F253 inkommande huvudbrytare Ingår 
 +F260 inkommande huvudsäkringar, aR Ingår 
 +L503, DDCS kommunikationskort 3, 
  RDCO-03 Ingår 

 
Pris per styck (listpris)  775 150 SEK 

 
Merpriser per styck: 
 +F250+Q951 inkommande huvudkontaktor med nödstopp kat 0 
 
 Merpris per styck (listpris)  60 729 SEK 
 
Omriktare för anslutning till 690V 
Pos. 2 1 st. Frekvensomriktare, ACS800-07-1160-7 

 
Max. motoreffekt ingen/lätt/tung överlast 900/900/710 kW 
Märkström ingen/lätt/tung överlast 953/915/713 A 
Anslutningsdata 3x690 V, 50 Hz 
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Dimensioner HxBxD/Vikt 2130x2130x646 mm/1410 kg 
Kapsling/Klass Golvskåp/IP21 
 
Manöverpanel Ingår 
Du/dt-filter Ingår 

 Common Mode Filter Ingår 
 EMC-filter miljöklass 2 Ingår 
 +F253 inkommande huvudbrytare Ingår 
 +F260 inkommande huvudsäkringar, aR Ingår 
 +L503, DDCS kommunikationskort 3, 
  RDCO-03 Ingår 

 
Pris per styck (listpris)  947 380 SEK 

 
Merpriser per styck: 
 +F250+Q951 inkommande huvudkontaktor med nödstopp kat 0 
 
 Merpris per styck (listpris)  60 729 SEK 
 
  

Prisvillkor: 
Angivna priser är listpriser och beroende på slutkundens avtal med ABB, 
avgår rabatt. 
Angivna priser gäller netto i SEK exkl. mervärdesskatt.  
 

Betalningsvillkor: 
Betalning vid leverans. 
Faktureringsvillkor 30 kalenderdagar netto från fakturadatum. 
Vid betalning efter förfallodagen debiteras dröjsmålsränta med 1,5 % per  
månad. 
 

Leveranstid: 
Pos 1-2: 8-12 arbetsveckor efter order.  
 

Leveransvillkor: 
Fritt levererat svensk godsadress, enligt DDU Incoterms 2000. 
 

Leveransbestämmelser: 
För anbud och leverans gäller "Allmänna Leveransbestämmelser NL 01". 
Vidareförsäljning av utrustningen till ”Kärnkraftsanläggningar” kräver skriftligt 
tillstånd från ABB i varje enskilt fall. Sådant tillstånd ges enbart om ABBs 
ansvar för atomskador innefattande personskador och dödsfall, skador på 
egendom (inklusive skador på kärnkraftsanläggningen liksom egendom som 
befinner sig inom kärnkraftsanläggningen) samt indirekta skador till följd av 
sådana skador är exkluderat genom lag och avtal som ABB anser 
tillfredsställande. Beteckningen ”Kärnkraftsanläggningar” inkluderar alla 
atomanläggningar, såsom kärnkraftverk, anläggningar för tillverkning av 
atombränsle, anrikningsanläggningar för uran, anläggningar för konvertering av 
uran, anläggningar för lagring av använt atombränsle och forskningsreaktorer. 
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Giltighetstid: 
Anbudet gäller i en (1) månad från anbudsdatum. 
 

Övriga tekniska data: 
För övriga tekniska data, se vår hemsida http://www.abb.com/motors&drives. 
 

Support: 
För komplett idrifttagning eller övrig hjälp på anläggningsplatsen hänvisar vi till 
ABB Service. 
 
 
Vi hör med intresse vidare från Er. 
 
Med vänlig hälsning 
 
 
ABB Automation Technologies AB 
Svensk Försäljning Motorer & Drivsystem 
 
 
Gerry Källsholm 2006-05-08 
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Från: Calle Croona [calle.croona@emotron.se] 

Skickat: den 16 maj 2006 12:34 

Till: Fransson David 

Ämne: Emotron Frekvensomriktare 

 
Hejsan David, 
Refererande till vårt telefonsamtal tidigare offererar jag frekvensomriktare enligt ök. 
För fläktdrifter. 
 
1st för 560kW, 400V 
FDU40-1k1-54CE 

Spänning:          3x400V 
Inom:                1125A 
Imax:                1359A 
Kapsling:           IP54 
HxBxD:             2150x1800x600mm 
 
SEK/st:             260.000:- 
 
1st för 560kW, 690V 
FDU69-645-54CE 

Spänning:          3x690V 
Inom:                645A 
Imax:                774A 
Kapsling:           IP54 
HxBxD:             2150x1800x600mm 
 
SEK/st:             405.000:- 
 
1st för 900kW, 690V 
FDU69-1k1-54CE 

Spänning:          3x690V 
Inom:                1080A 
Imax:                1296A 
Kapsling:           IP54 
HxBxD:             2150x2400x600mm 
 
SEK/st:             475.000:- 
 
Alla är inkopplade i golvskåp, förberedda för kablage ifrån golv och anslutning av 240 kvadrats 
kablage till skenpaket. 
Termostatstyrd ventilation samt kontrollpanel monterad i dörr. 
 
Jag vill passa på och nämna att storlekarna (fysiskt) kan komma att förändras, beroende av när Ni vill 
ha dessa installerade. Vi står inför ett generationsskifte på frekvensomriktare, för att tala i klarspråk. 
 
Leveranstid:                   Enligt senare överenskommelse. Generellt gäller för 400V ca 2-4 veckor och 
690V ca 8 veckor. 
Betalningsvillkor:            30 dagar netto. 
Offerten gäller i 2 månader från dagens datum. 
Leverans sker i enlighet med NL01. 
 
Med vänlig hälsning 
Calle Croona 
Sales 
Emotron AB 
Telefon: 042-16 99 80 
Mobil: 0705-30 91 15 
calle.croona@emotron.se 
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Kabelpriser maj 2006, Nexans  
 

Kabel 1kV: 

Typ  Pris/m [SEK]  Diam.[mm]  Vikt [kg/m]  

FKKJ 3x10mm
2
     45    18,4      0,7  

FKKJ 3x16mm
2
    54   22,1  1,0  

FKKJ 3x25mm
2
    83         26,0  1,4      

 

AKKJ 3x70mm
2
     59           30,2  1,3  

AKKJ 3x95mm
2
     71  35,2  1,8  

AKKJ 3x150mm
2
     107  42,5  2,5    

 

FXQJ 3x240mm
2
      550  51,5  8,4  

 

AXQJ 3x300mm
2
      225  55,0  4,3  

 

SE-N1XV-AS  

4x240mm
2
   135  54,0  3,6       

 

Kabel 12kV: 

Typ  Pris/m [SEK]  Diam.[mm]  Vikt [kg/m] 

AXKJ LT 3x95mm
2
   105  52,5  2,6   

AXKJ LT 3x240mm
2
      165  68,0  4,8 

 

AXQJ LT 3x50mm
2
      100         45,0  1,6  

AXQJ LT 3x95mm
2
      120  52,5  2,6   

AXQJ LT 3x150mm
2
      155  59,0  3,6 

AXQJ LT 3x240mm
2
      188  68,0  4,7 

 

 

 



  Växjö Energi Elnät AB 

 111 

Anslutningsavgifter Högspänning 

fr o m 2005-01-01 
 
Nyanslutning och utökning högspänning 
 
Anslutningsavgifter för normal högspänningsanslutning, max 12 kV, inom 
detaljplanelagt område. Anslutningar inom andra områden offereras vid 
förfrågan. 
 
Den rörliga anslutningsavgiften beräknas på beräknad aktiv effekt. 
Vid utökning tillkommer eventuella kostnader för ändring av kablar, mätning 
etc. 
 
 
 

 Anslutningsavgift 

exkl moms 

 Fast avg. 
(kr) 

Rörlig avg. 
(kr/kW) 

Nyanslutning 60 000 210 

Utökning av redan ansluten 
anläggning 

- 210 
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Källförteckning 

 
ABB Handbok Industri, Lund 1993 (teori om ställverk, brytare, kablar och frekvensomriktare) 
Försäljare på ABB (frekvensomriktare, frånskiljare) 
www.abb.se 
SV_ACS800_07_HW_large_D_screenres.pdf (teknisk manual för ACS800-07) 
 
Elinstallationsreglerna SS 436 40 00 (2003-11-14, utgåva 1) 
Högspänningshandboken SS 421 01 01 (juni 2005, utgåva 1) 
SS 424 14 24 
Ericsson Cables 
 
Försäljare på Unitrafo (gjuthartsisolerad transformator) 
www.unitrafo.se (se gjuthartsisolerade transformatorer, pdf-dokument, 209 kB) 
 
Försäljare på Emotron (frekvensomriktare) 
 
ebr, kostnadskatalog lokalnät 0,4-12 kV (kostnadsberäkning för jordkabel) 
 
Elkrafthandboken – Elmaskiner (Trelleborg 2002) 
Elkrafthandboken – Elkraftsystem 2 (Trelleborg 2003) 
 
Fläkt Woods i Växjö (inventering) 
www.flaktwoods.se (företagspresentation) 
 
SWECO Energuide i Växjö (handledning) 
www.sweco.se (företagspresentation) 
 
Försäljare på Siemens ( 11 kV-ställverk) 
www.siemens.se 
NXAIR_M_P_Katalog_en.pdf (teknisk broschyr Siemens NXAIR) 
 
VEAB (kortslutningseffekter, anslutningsavgift, selektivplan m.m.) 
 
Min granne (prisuppgift på gjuten betongplatta) 
 
Försäljare på Nexans (kabelpriser) 
www.nexan.se 
 
Prefab Construction, Getinge (pris på prefabricerat hus i betong) 
 
 
 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Matematiska och systemtekniska institutionen 

SE-351 95 Växjö 

 

Tel. +46 (0)470 70 80 00, fax +46 (0)470 840 04 

http://www.vxu.se/msi/ 


