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Sammanfattning 
 
Sjukhus och flygplatser är precis som resten av samhället, beroende av el. Med dagens teknik 
är sjukhus och flygplatser högteknologiska och väldigt störningskänsliga för elbortfall, vilket 
gör det viktigt att ha en stabil och säker kraftförsörjning utan avbrott. Ett avbrott i 
strömförsörjningen kan orsaka allvarliga, till och med livsfarliga konsekvenser. Att säkerställa 
ett bra och redundant reservkraftsystem är väsentligt för sjukhusen och flygplatserna. Syftet 
med studien var att undersöka samt ta fram reservkraftsystem med redundans för sjukhus och 
flygplatser. Under arbetets gång har litteraturstudie om generatorer och UPS-system 
(uninterruptible power supply) gjorts samt intervjuer med experter inom båda ämnena.  
Resultat visar de fundamentala delarna som är viktiga att ta hänsyn till vid dimensionering av 
reservkraftsystem. Men det visar också på att det finns många faktorer som spelar in vid 
dimensionering av systemen, vilket leder till att alla system ser olika ut och det finns inte 
riktigt någon specifik mall att följa.    
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Abstract 
 
Hospitals and airports are just like the rest of society, dependent on electricity. With today's 
technology, hospitals and airports are highly technological and highly sensitive to electricity 
loss. That makes it important to have stable and secure power supply without interruptions. 
An interruption of power supply can cause serious even fatal consequences. Ensuring a good 
and redundant reserve power system is essential for hospitals and airports. The purpose of the 
study was to investigate and provide good redundant solutions for reserve systems in hospitals 
and airports. During the course of the thesis, literature studies of generators and UPS 
(uninterruptible power supply) systems have been conducted as well as interviews with 
experts in both subjects. Results show the fundamental aspects that should be taken into 
account when dimensioning reserve power systems. But it also shows that there are many 
aspects that affect the system dimensioning, which means that all systems look different and 
there is no specific template to follow. 
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1. Inledning  
 
Pontarius AB är en konsultfirma som jobbar mycket med säker och stabil kraftförsörjning 
utan avbrott som kan säkerställa driften till flygplatser och sjukhus. Vilket innebär att 
dimensionera och utforma stationär reservkraft och UPS-system (uninterruptible power 
supply).  
 
1.1 Bakgrund 
 
Sjukhus och flygplatser är precis som resten av samhället, beroende av el. Med dagens teknik 
är sjukhus och flygplatser högteknologiska. Vilket gör det viktigt att ha en stabil och säker 
kraftförsörjning utan avbrott som säkerställer driften. Elanläggningen byggs upp med 
redundant system och alternativ kraftförsörjning som träder i kraft vid spänningsbortfall. För 
flygplatser är det främst vid start och landning som det är viktigt att inte få något avbrott. Det 
är väsentligt att skydda utrustning som flygplatsbelysningssystem och navigationssystem i 
flygtornet. På sjukhus är det viktigt att skydda den verksamhet där de räddar liv, t.ex. 
operation, dialys och akutvård. 
 
1.2 Syfte och problemställning 
 
Syftet med denna undersökning är att ta fram ett underlag om vilka UPS-system och stationär 
reservkraft som kan användas vid olika effektnivåer och sammanfatta allting i en mall till 
Pontarius AB. 
 

- Beskriva val av reservkraftsystem 
- Skapa underlag för följande effekter för reservkraft: 100 kVA, 500kVA, 1000 kVA, 

2000 kVA och 3000 kVA. 
- Ta fram formler för beräkning av kortslutningseffekter vid olika tidpunkter under en 

kortslutning vid en generator. 
- Beskriva val av UPS-System inkl. batteri. 
- Ta fram formler för beräkning av olika kortslutningsströmmar vid en kortslutning nära 

ett UPS-system samt kortslutning långt ut i anläggningen. 
- Skapa underlag för följande effekter för UPS-system: 10 kVA, 20 kVA, 50 kVA, 100 

kVA och 200 kVA. Visa på för- och nackdelar med isolertransformator. Vid vilka fall 
är det bra att använda en isolertransformator. 

 
 
1.3 Mål 

- Sätt ihop ett system enligt ovan och skapa en lathund som beskriver val av reservkraft, 
UPS-System och placering av isolertransformator vid olika effekter enligt ovan.  
 

1.4 Avgränsningar 
 

- Vid dimensioneringen av reservkraftsystemet tas det inte hänsyn till några 
begräsningar i form av ekonomi, plats i anläggningen, lasten i systemet, lagar, etc. 

- Beräkningar görs på ett begränsat antal effekter. 
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2. Teori 
 
2.1 Allmänt om reservkraft  

 
Samhällets energibehov ökar varje dag, allt fler funktioner kräver konstant matning av 
elektricitet. Att få ett strömavbrott kan vara katastrofalt för både små som stora aktörer. Det är 
många faktorer som kan orsaka ett strömavbrott, exempelvis extremväder, om något går fel i 
elproduktionen och elnäten inte kan leverera den effekt som behövs. För att få bukt på oron 
om att få ett oönskat strömavbrott används ett komplement till den ordinarie matningen, vilket 
är reservkraft. Reservkraften finns i många olika samhällssektorer så som sjukhus, flygplatser, 
serverhallar, butiker, industrier etc. I det här arbetet fokuseras det på sjukhus och flygplatser 
[1]. För enkelhetensskull kommer endast sjukhus användas som benämning vidare i 
rapporten.  
 
2.1.1 Problem med strömförsörjning  
 
Det kan förekomma många olika fel med strömförsörjningen från nätet som kan störa viktiga 
instrument på sjukhus. Nedan beskrivs några av problemen. 
 

Tabell 1: Problem som kan komma och uppstå i ett elnät [5]. 

Strömproblem Definition Orsak 
Strömavbrott En totalförlust av ström Kan orsakas av olika händelser: 

Nedfallna kraftledningar, 
överbelastat nät och 
naturkatastrofer. 

Kortvarig underspänning Kortvarig underspänning Kan orsakas av blixtnedslag, fel på 
nätutrustning, att stora laster 
kopplas på och att elnätet inta kan 
möta efterfrågan. Detta kan komma 
att skada utrustningen.  

Kortvarig överspänning Spänning som är 110 % över 
nominalvärdet. 

Kan orsakas av blixtnedslag, i 
värsta fall kan det uppgå till 6000 
volt. 

Långvarig underspänning Minskad nätspänning från 
några minuter till några 
dagar. 

Kan orsakas av stora laster som 
överskriver leveranskapacitet eller 
av avsiktlig minskning av 
nätspänningen för att spara energi 
under perioder av högbelastning. 

Långvarig överspänning  Ökad nätspänning på en 
period från några minuter till 
några dagar.  

Utlöses av nätomkoppling, en 
snabb minskning av 
effektbelastning eller 
tungutrustning som stängs av.  

Spänningstransienter Högfrekvent vågform skapad 
av elektromagnetisk störning  

Kan orsakas av många olika 
störningar exempelvis 
radiostörningar eller 
elektromagnetiska störningar 
genererade av sändare, o.s.v. 

Högfrekventa störningar  En förändring av  
frekvensens stabilitet 

Orsakas av att generatorer eller 
små kraftvärmeverk ansluts och 
frånkopplas.  

Övertoner  Snedvridning av spänningens 
normala vågform, vanligen 
överfört av olinjära laster  

Orsakas av elmotorer med variabel 
hastighet, switchade nätaggregat. 
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2.1.2 Diselgeneratorer 
 
Diselgeneratorn är uppdelad i två komponenter, en dieselmotor och en generator med 
gemensam balkram. För effekter på ett par kW upptill några tusen kW används främst 
dieselmotorer för att driva generatorerna. Dieselmotorerna väljs för att de har en relativt hög 
verkningsgrad, ca 40–45%, de kan också använda flertalet olika slags dieselbränslen. Priset 
för motorerna och reservdelar är lågt eftersom att liknande komponenter används inom andra 
områden också, framför allt inom fordonsindustrin. Det används två olika slags generatorer, 
synkrongenerator eller asynkrongenerator. I det här arbetet kommer det att göras beräkningar 
med synkrongeneratorer [1]. 
 
2.1.3 Synkrongenerator 
 
För produktion av trefasig växelström används synkrongeneratorer. Den består utav två delar, 
en roterande del som kallas rotor och en statisk del som kallas statorn. I statorn sitter det en 
trefasankarlindning (växelströmslindning). På rotorn sitter det fältlindningar som drivs med 
likström. När rotorn roterar i trefasankarlindningen induceras ett magnetfält mellan rotorn och 
statorn på grund av likströmmen i rotorn. Det magnetfältet inducerar i sin tur en ström i varje 
fas av ankarlindningen. Utformningen av synkrongeneratorernas poler beror av varvtalet på 
rotorn. Hydrogeneratorer som finns i vattenkraftverk roterar oftast långsamt, vilket medför att 
de generatorerna har stor diameter, kort axellängd och ett större antal utpräglade poler. I 
kärnkraftverk eller andra kraftverk som använder ångturbiner, där varvtalet är mellan 1500–
3000 RPM. Används turbogeneratorer med en cylindrisk rotor. En cylindrisk rotor har större 
längd, mindre diameter och färre antal poler jämfört med en rotor med utpräglade poler. Den 
har antingen två eller fyra poler beroende på hastigheten på rotorn. Val av systemjordning och 
rotortyp på generatorerna är en viktig del när det ska dimensioneras för en ny generator. Det 
finns några olika jordningstyper som ändrar på generatorernas karakteristik vid felströmmar i 
systemet, samt att val av rotor med utpräglade poler eller cylindrisk utformning ändrar 
kortslutningarnas karakteristik. I det här arbetet har det gjorts en avgränsning att endast 
använda direktjordade system och turbogeneratorer [8][4].  
 
2.1.4 UPS-System 
 
UPS står för uninterruptible power supply (avbrottsfri strömförsörjning). En UPS delas upp i 
två komponenter, elektroniken som styr AC/DC(likriktare)- och DC/AC(växelriktare)- 
omvandlingen samt ett batteripaket. Ett UPS-system kan användas med olika topologier, 
passiv standby-topologi (offline), line interactive topologi och dubbelkonverterande topologi 
(online). Beroende på hur kort avbrott som är tillåtet i systemet väljs de olika topologierna. I 
sjukhus får det inte vara några som helst avbrott, vilket medför att online topologin används. 
Det är den som kommer att tas upp i arbetet.  
 
Online topologin finns i UPS-system som är utformade att skydda kritisk utrustning 
kontinuerligt oavsett störningar från elnätet. UPS-systemet säkerställer en jämn kvalitet på 
strömförsörjningen. Växelinspänningen omvaldas till likspänning av likriktaren, det medför 
att det går en likström i batterierna vilket laddar dem. Därefter omvandlas likspänningen 
tillbaka till växelspänning med växelriktaren. Efter steget med växelriktaren är 
sinusspänningen helt återskapad med relativt låga störningar. Vid normaldrift går strömmen 
alltid igenom UPS-systemet. Om ett fel skulle uppstå med nätmatningen, slår UPS-systemet 
ifrån nätet och matar lasten med strömmen från batteriet, även kallat batteridrift (se figur 1) 
[3][5].  
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Figur 1:Kretsen visualiserar hur UPS-systemet jobbar vid normaldrift respektive batteridrift. 

Det är mycket viktigt att det blir rätt när batteripaketen dimensioneras, utan batterier kan inte 
UPS-systemet producera ström till lasten. Ventilreglerade blybatterier (VRLA) är den vanligaste 
batteritypen, det är VRLA-batterier som tas upp i arbetet. Det finns också fritt ventilerat 
blybatteri, nickelkadmium och litiumbatteri. Batteripaketets storlek beror på hur länge det är sagt 
att lasten ska kunna drivas i batteridrift, innan reservgeneratorn tar över [5].  

2.1.5 Isolertransformator i UPS-system 
 
Kraftelektroniken förr var inte tillräckligt tillförlitlig samt att den genererade relativt mycket 
störningar till lasten. För att motverka det byggdes de första UPS-system med inbyggda 
isolertransformator, det genererade en stadigare utspänning med mindre störningar men också 
en sämre effektfaktor. Dagens växelriktare som sitter i UPS-systemen är byggda med IGBT:s 
(Insulated-gate bipolar transistor) vilket gör att växelriktarna genererar mindre störningar till 
lasten än vad kraftelektroniken gjorde förr. Det resulterar i att lasten inte känner av lika 
mycket harmoniska störningar och att den inbyggda isolertranformatorn blir överflödig. I och 
med det är mestadels av UPS-systemen som finns på marknaderna idag byggda utan 
isolertransformatorer eftersom att de ger en högre effektfaktor, tar mindre plats samt att det 
blir billigare [5].  
 
Trots allt finns det vissa fördelar med att installera en isolertransformator i systemen, de 
fördelarna är att skapa en isolation emot elnätets diverse olika störningar som beskrivs i 
avsnitt 2.1.1. Ett exempel är om en UPS är installerad långt ut i systemet (ca 1500m) från 
fördelningstransformatorn och en enfasjordkortslutning sker. Kan det vara så att brytaren inte 
hinner dekretera jordfelet och bryta inom den tid som standarden säger att den måsta göra 
(0,1s), eftersom att det är långa avstånd i systemet och felet sker långt ut sett från 
fördelningstransformatorn [6]. För att lösa det problemet kan en extern isolertransformator 
som ej är inbyggd i UPS-systemet installeras vid UPS-systemet. Det resulterar i att allt som är 
nedanför isolertransformatorn får en helt ny neutralledare utan några störningar och en kortare 
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sträcka till jordpunkten. Isolertransformatorn impedans agerar också som ett filter för 
jordfelsströmmar under drift, vilket ger en positiv effekt på lasten [7].   
Installationen av isolertransformatorer kan göra på många olika sätt. I det här arbetet tas två 
sätt upp. Den första placeringen är att placera isolertranformatorn framför UPS-systemet (se 
figur 2). Vid den placeringen isoleras hela UPS-systemet från elnätet samt säkerställer en kort 
väg till jordpunkten. Det går också att placera isolertransformatorn efter UPS-systemet (se 
figur 3). Om den placeringen väljs blir inte UPS-systemet skyddat från elnätet istället får 
lasten en ny nollpunkt utan de störningar som kan orsakas av UPS-systemet. Även i det här 
fallet säkerställs en kort väg till en jordpunkt.    
  
 

 
Figur 2: Isolertransformatorn placerad innan UPS-systemet. 

 

 
Figur 3:: Isolertransformatorn placerad efter UPS-systemet. 
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2.2 Reservkraftsystem och redundans  
 
2.2.1 Redundans (N+1) 
 
”Överflöd” är ett bra ord att beskriva redundans i ett system. Det menas om en komponent på 
sjukhuset (ex. en generator, transformator eller UPS) skulle av någon anledning sluta fungera, 
ska det finnas extra utrustning som tar över driften så att sjukhuset funktion upprätthålls [9]. 
När sjukhusens reservkraft dimensioneras för redundans används N+1 principen. I en 
konfiguration med N+1 parallellkopplas två eller flera enheter, t.ex. om lasten är 170 kVA 
parallellkopplas fyra stycken UPS-system på 60 kVA vardera. När samtliga UPS-systemen är 
i drift ligger en fjärdedel av lasten på vardera UPS. Om något skulle gå fel med en av dem 
kopplas lasten automatiskt över till de andra fungerande enheterna och allting fungerar som 
vanligt (se figur 4). Det resulterar i att systemet är redundant om något fel skulle uppstå. Vid 
reparation eller underhåll är det också viktigt att kunna koppla bort en enhet men fortfarande 
driva hela lasten, för att det ska vara säker för arbetarna [10] [11]. 
 

 

Figur 4: Ett redundant UPS-system. 
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2.2.2 Reservkraftanläggning och laststyrning 
   
Sjukhus är som nämnt ovan oerhört beroende utav konstant flöde av elektricitet. För att kunna 
säkerställa konstant kraft, byggs reservkraftanläggningar som kan tar över hela driften vid 
behov. Reservkraft delas upp i två delar, utan avbrott (avbrottsfri kraft) och medellångt 
avbrott <15 sekunder (reservkraft med avbrott). Det finns många olika lösningar på 
reservkraft, så som diselgeneratorer, UPS-system och alternativ nätmatning från två eller flera 
håll. Den bästa lösningen är oftast en lämplig kombinationen av de olika varianterna[1].  

Det tar ca 15 sekunder för dieselgeneratorerna att starta innan de kan producera ström. Under 
den tiden är sjukhus strömlöst viket inte är bra. För att lösa det bekymret används UPS-system 
för att säkerställa driften, men att hela sjukhuset ska drivas av UPS-system är både kostsamt 
och opraktiskt. Istället delas sjukhusets laster upp i tre olika delar, mycket viktig last (MVL), 
viktig last (VL) och övrig last (ÖL). MVL är den last som inte under några omständigheter får 
förlora strömtillförseln t.ex. operation, dialys och akutvård. Om det sker ett nätavbrott är det 
UPS-system i batteridrift som förser MVL med ström. VL kan förlora strömtillförseln i 15 
sekunder men behövs för att sjukhuset ska fungera ordentligt t.ex. lampor, datorer etc. VL 
drivs av dieselgeneratorerna. ÖL är den last som inte har någon större påverkan på driften av 
sjukhuset. Oftast dimensioneras det så att ÖL också drivs av dieselgeneratorerna men om 
något fel skulle uppstå med en av generatorerna kopplas ÖL bort med hjälp av laststyrning 
[9].   

  



 8 

2.3 Kortslutning  
 
Ett elnät löper alltid risken att drabbas av olika typer av symmetriska och osymmetriska 
kortslutningar. När ett sådant fel inträffar ändras stationärtillståndet som råder i systemet. 
Detta sker under ett temporärt insvängningsförlopp. En stötström kan komma att inträffa 
under detta förlopp, det innebär att kortslutningsströmmen får ett maxvärde som är betydligt 
högre än det nominella värdet på strömmen [13]. Efter en kort tid är insvängningsförloppet 
över och kortslutningsströmmen har gått över till ett stationärt tillstånd igen. Med ett konstant 
värde på strömmen som är lägre än stötströmmen men högre än nominella värdet på 
strömmen. Då kortslutningsströmmarna kan vara väldigt stora är de intressanta ur en 
dimensioneringssynpunkt. 
 
Beräkningar av kortslutningsströmmar görs främst på två olika vis. En förenklad metod känt 
som impedansmetoden som används främst för grova beräkningar för balanserade system. En 
mer noggrann analys av ett system, främst för osymmetriska fel, utförs med en uppställning 
av symmetriska komponenter.  
 
2.3.1 Symmetriska komponenter 
 
För en noggrann analys av kortslutningsströmmar i detta arbete kommer beräkningar att göras 
med symmetriska komponenter. Denna metod är av större vikt då systemet innehåller 
roterande maskiner i form av generatorer [14]. Ett balanserat trefassystem kan beskrivas med 
tre fasströmmar (𝐼"#$$$$⃗ ,	𝐼"&$$$$⃗  och 𝐼".$$$$⃗ ) med en fasförskjutning på 120°  och linjen L1 som referens.  
 
𝐼"#$$$$⃗ = 𝐼"#$$$$⃗  		𝐼"&$$$$⃗ = 𝑎&𝐼"#$$$$⃗       𝐼".$$$$⃗ = 𝑎𝐼"#$$$$⃗    där 𝑎 = 	− #

&
+	√.

&
𝑗 = 	 𝑒G#&'°                             (2.1) 

 
 
Ett osymmetriskt trefassystem kan delas upp i tre symmetriska delsystem, plus-, minus-, och 
nollföljdskomponenter som betecknas som följer:   
 

• Plusföljdskomponenter (positive-sequence component) betecknas, 𝐼#, 𝑈#, 𝑍#.  
• Minusföljdskomponenter (negative-sequence component) betecknas, 𝐼&, 𝑈&, 𝑍&.   
• Nollföljdskomponenter (zero-sequence component) betecknas, 𝐼', 𝑈', 𝑍'. 

 
Vid symmetrisk last har de olika faserna i plus- och minusföljdskomponenterna samma 
amplitud och 120° fasförskjutning mellan varandra, nollföljdskomponenterna har samtliga 
faser med samma amplitud och riktning. Det vanligaste driftfallet är dock osymmetrisk last, 
det orsakas av osymmetri i lasten samt olika kortslutningar som kan förekomma i systemet. 
Detta ger förändrat förhållandet i plus-, minus-, och nollföljdskomponenterna vilket resulterar 
i osymmetriska strömmar i faserna (se figur 5). Addition av dessa tre delsystem ger det 
verkliga osymmetriska systemet [14][2].   
 

 
																		𝐼"#$$$$⃗ = 	 𝐼#$$⃗ + 	𝐼&$$$⃗ + 	 	𝐼'$$$$⃗                                       (2.2a) 

 
																																											𝐼"&$$$$⃗ = 	 𝐼#$$⃗ ∗ 𝑎& + 𝐼&$$$⃗ ∗ 𝑎 + 𝐼'$$$⃗         (2.2b) 

 
             				𝐼".$$$$⃗ = 	 𝐼#$$⃗ ∗ 𝑎 + 𝐼&$$$⃗ 𝑎& 	+ 𝐼'$$$⃗    (2.2c) 
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Figur 5: Symmetriska komponenter i ett trefassystem. 

2.3.2 Kortslutningsberäkningar  
 
För samtliga kortslutningsberäkningar används SS-EN 60909-0 som grund genom hela 
rapporten [15]. SS-EN 60909-0 tar upp beräkningsmetoder, konstanter och antaganden som 
används i kortslutningsberäkningar för de olika fall av kortslutningar som tas upp i arbetet. 
För värden på konstanter som exempelvis c i ekvation (2.3) och (2.4) se bilaga A. Som nämnt 
ovan är det viktigt med kortslutningsberäkningar för att dimensionera skydden i ett system. 
Brytare dimensioneras för att kunna bryta den största stötströmmen. Reläskydden 
dimensioneras efter det värdet på strömmen som gör så att komponenter samt kablar i 
systemet går sönder och för att selektivitet i systemet ska uppnås.   
 
Vanligast är att trefaskortslutning ger största värdet på kortslutningsströmmarna vid normal 
drift från nätet. Men om det är i generatordriftfallet och en kortslutnings sker nära generatorn 
kan värdet på enfasjordkortslutning orsaka högsta värdet på kortslutningsströmmen, se avsnitt 
2.2.3 [14]. 
 
Enfasjordkortslutning räknas ut på följande sätt [15].  
   

															𝐼,#-- = 	
5∗KL$$$$$⃗ ∗√.
MNO$$$$⃗ PNQ$$$$⃗ PNR$$$$⃗ M

										                                     (2.3) 

 

Trefasigkortslutning räknas ut på följande sätt [15].  
	

																																																								𝐼,.-- = 	
5∗KL$$$$$⃗ ∗
√.MNO$$$$⃗ M

                                                      (2.4) 
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2.3.3 Kortslutningsberäkningar för synkrongenerator. 
 
Det kan plötsligt ske en kortslutning när som helst. Om kortslutningen sker nära en 
synkrongenerator, varierar värdet på kortslutningsströmmen. Detta beror på att generatorns 
reaktans varierar med tiden, det är en följd av att ankarlindningens och fältlindningens 
magnetfält påverkar varandra. De varierande reaktanserna i en generator delas upp i: 
 

• Subtransient reaktans (𝑋0´´), tidkonstant (𝑇0´´). 
• Transient reaktans	(𝑋0´ ), tidkonstant (𝑇0´ ). 
• Stationär reaktans (𝑋0), aperiodisk komponent (𝑇3). 

 
Under de första perioderna av kortslutningen verkar den subtransienta reaktansen, vilket 
bidrar med den största felströmmen under händelseförloppet. Den transienta reaktansen gäller 
under de första millisekunderna efter kortslutningen. Därefter när förloppet har blivit 
stationärt, gäller den stationära rekatansen. Efter varje övergång sker en dämpning av 
kortslutningsströmmen. Dämpningen beror på tidskonstanterna för systemet. I figur 6 
realiseras kortslutningsförloppet med kurvor. Kortslutningsströmmen består utav två 
komponenter, en likströmskomponent och en växelströmskomponent, de kan matematiskt 
beskrivas [16]:  
  
Växelströmkomponent:  

	𝑖35(𝑡) = 𝑈*√2 TU
#
VW
´´ −

#
VW
´ X 𝑒

Y Z
[W
´´ + U #

VW
´ −

#
VW
X 𝑒

Y Z
[W
´ + #

VW
\ cos𝜔𝑡                   (2.5) 

 
 
Likströmskomponent:   

		𝑖05(𝑡) = KL√&
VW
´´ 𝑒

Y Z
[a                                     (2.6) 

 
Summan av ekvation (2.5) och (2.6) ger kortslutningsströmmen (2.7): 
 

							𝑖95(𝑡) = 𝑈*√2 TU
#
VW
´´ −

#
VW
´ X 𝑒

Y Z
[W
´´ + U #

VW
´ −

#
VW
X 𝑒

Y Z
[W
´ + #

VW
\ cos𝜔𝑡 + KL√&

VW
´´ 𝑒

Y Z
[a																		(2.7) 

 
Den svarta kurvan i figur 6 realiseras ekvation (2.7). Praktiskt sett är informationen om 
utvecklingen av kortslutningsströmmen i en generator endast användbar när 
kortslutningsbrytaren ska dimensioneras. Den måste kunna motstå 
kortslutningsstötströmmarna (𝐼:)	som kan förekomma. 
 
Kortslutningsstötströmmen beräknas på följandesett för en generator för värden på konstanter 
(se bilaga A) [15]: 
 

																																														𝐼: = 	√2𝒦𝐼,#´´                                   (2.8) 
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  Figur 6: Beskriver tidsförloppet vid en kortslutning. 
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2.3.4 Kortslutning nedanför UPS  
 
Om en kortslutning sker nedströms sett från UPS-systemet är det väsentligt att felet kopplas 
bort snabbt för att det inte ska bli några problem med strömförsörjningen eller att UPS-
systemet kar riskera att gå sönder. Kortslutningsströmmarna nedanför en UPS kan ha olika 
värden, det beror på om det är i batteridrift eller nätdrift (se figur 7). Om det är nätet som 
tillför effekt vid tillfället då det sker en kortslutning växlar UPS-systemet automatiskt över till 
bypass drift, vilket gör att det bakomliggande nätet kan genererar en stor kortslutningsström 
som enkelt löser ut säkringarna. Detta görs utan att lasten känner av något avbrott. Det mest 
kritiska tillståndet är om UPS-systemet är i batteridrift. UPS-system är byggda på ett sådant 
sett att växelriktaren endast kan mata ut en begränsad kortslutningsström, vanligtvis inte mer 
än 1,5-5 gånger nominell ström. Det kan leda till att brytarna långt ut i UPS-anläggningen inte 
bryter då den inte upptäcker den låga kortslutningsströmmen som i sin tur leder till att UPS-
systemet stängs av för att skydda elektroniken. Hur länge ett UPS-system kan hålla 
strömtillförseln för en kortslutningsström innan den stänger av elektroniken skiljer sig från 
leverantör till leverantör, snittet ligger på 200 ms-300 ms [11]. 
 

 

 

Figur 7: Överst, Normaldrift. Nederst, UPS drift av MVL [9]. 
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3. Simulering och modulering 
 
3.1 Easy power  
 
Easy power är ett Windows® baserat program för konstruktion, analys och övervakning av 
elsystem. I programmet realiseras det önskvärda systemet i form av ett grafiskt linjeschema. 
Systemet byggs via drag-och-släpp för varje enskild komponent, sedan matas komponenternas 
data in. Det medför att det är smidigt och lätt att bygga olika system. När systemet är komplett 
uppbyggt kan olika beräkningar, simuleringar och selektivitetsplaner utföras på ett simpelt 
sätt. Easy power använder sig av SS-EN 60909 standarden för kortslutningsberäkningar. I det 
här arbetet har Easy power används för att räkna på kortslutningsströmmar för de UPS:er och 
generatorer som tas upp i arbetet.  
 
3.1.1 Generatorer i Easy power 
 
I figur 8 visas hur data från generatorerna har matats in i Easy power för att få fram korrekta 
värden vid kortslutningssimulering av generatorerna. Det som är intressant vid en kortslutning 
är som nämnt innan stötströmmen (𝐼:). Den räknas fram i Easy power med data som matas in 
i ”IEC” och ”Synchronous” fälten sedan använder Easy power formeln (2.8) för att få fram 
det slutgiltiga värdet. Där värdet för  𝑅=>	/	𝑥0"  är taget från SS-EN 60909 (se Bilaga A för 
värde),  𝑅=	är statorns resistans och pG är hur mycket generatorn kan bli överlastad. I arbetet 
används direktjordning för generatorerna, vilket resulterar i att fältet ”Groundning” i figur 8 
lämnas tom. X/R är generatorns impedans delat på resistans i stationärt tillstånd.   
 

  
Figur 8: Indata från 1030 kVA generatorn STAMFORD. 
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I figur 9 visas hur generatorvärdena matas in i Easy power för att kunna realisera kurvan för 
en kortslutningsström som genereras vid en generator om en kortslutning skulle ske. De 
värden som matas in i ”Synchronous” fältet där  𝑋0´´, 𝑋0´ , 𝑋' och 𝑋0 är generators reaktanser 
och 𝑇0´´, 𝑇0´  och 𝑇3 är generatorns tidkonstanter. Det är värdet på de olika variablerna som 
bestämmer hur kurvan Easy power plottar kommer att se ut. Kurvan räknas ut i Easy power 
enligt formeln (2.7) som beskrivs i avsnitt 2.3.3. Största värdet på kortslutningsströmmen som 
simuleras fram är det värdet som ska tas med i dimensioneringen av reläskydd.    
 

 
Figur 9: Indata från 1030 kVA generatorn STAMFORD. 

 

3.1.2 UPS i Easy power  
 
Kortslutningsströmmar vid UPS drift beräknas i Easy power genom att fylla i ”Short Circuit 
Output” fältet. Easy power räknar fram kortslutningsströmmen genom att multiplicera den 
nominella effekten som matas in i ”UPS kVA” boxen med värdet som sätts i ”initial” boxen 
(se figur 10).  

 
Figur 10: Indata från Eaton UPS 10 kVA. 
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4. Resultat  
 
4.1 Redundant system 
 
Figur 11 visar en potentiell lösning till ett redundant reservkraftsystem på ett sjukhus. Där 
generatorerna, nätmatning och UPS-systemen är dimensionerade så att N+1 konfigurationen 
tillfredsställs. I systemet är uppbyggt med:  
 

• 2 st parallellkopplade generatorer på 3MVA vardera. Generatorerna täcker 200% av 
sjukhusets last (3MVA). Om ett haveri av en generator inträffar kan den resterande 
generatorn driva MVL och VL. Det säkerställer att  

• Två elnätmatningar från två olika elnätsbolag. 
• 3 st parallellkopplade UPS-system (50/60kVA) med online-topologi. Vid bortfall av 

en UPS klarar de två resterande att driva hela lasten. Vid parallellkoppling av 3 st 
UPS-system ökar UPS-systemets kortslutningsström med en faktor 3.  

• En isolertransformator placeras framför UPS-systemet för att skydda mot störningar 
från elnätet samt att producera en ny nollpunkt för UPS-systemet. 

• Lasten på sjukhuset är uppdelat i tre stycken delar. Där MVL säkras upp med UPS-
system för att säkerställa att den inte förlorar strömförsörjningen vid nätavbrott. VL 
kan drivas vid drift av en generator. ÖL kan drivas vid parallelldrift av båda 
generatorerna [9].   

 

 
Figur 11: En potentiell lösning till ett redundant reservkraftsystem på ett sjukhus. 
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4.2 Generator 
 
4.2.1 Dimensionering 
 
Vid dimensionering av generatorer för reservkraft finns det några punkter att ta hänsyntill: 
 

• Det ska alltid minst vara två stycken parallellkopplade generatorer för att uppnå N+1 
kravet. 

• Om en generator går sönder eller kräver ett underhåll/reparation ska den resterande 
generatorn minst klara av driften av VL och MVL på sjukhuset.  

• Det krävs också att generatorerna är helt identiska för att kunna köras parallellt.  
• Generatorerna ska minst vara överdimensionerande med 60%. Det för att täcka upp för 

olinjär last samt möjligheten till framtida utbyggnationer av sjukhuset [9].  
 
 
Vid system med storleken 1,5 MVA går brytpunkten när generatorerna borde installeras på en 
högre spänningsnivå (10,5 kV, se tabell 2).  Anledningen till att spänningsnivån ökas till   
10,5 kV för generatorerna är att anläggningarna ofta är så stora att de har ett 10,5kV 
fördelningsställverk där nät och generatorkraft distribueras ut till ett antal 10,5/0,4KV 
transformatorer. Systemet har då 10,5 kV inmatning från elnäten. Om installationen sker på 
en högre spänningsnivå minskar strömmarna i systemet, det resulterar i att det är lättare att 
distribuera ut effekten i en större anläggning.  
 
 
Tabell 2: Val av spänningsnivå och antal generatorer vid installation av olika effektnivåer. 

 
 
4.2.2 Simulering  
 
Simuleringar av effektflöde visar att effekten som varje enskild generator matar till lasten 
delas upp lika på varje generator och beror på antalet generatorer som är parallellkopplade (se 
bilaga D och tabell 3). 
 
Tabell 3: Effektflöde från olika antal parallellkopplade Stamford LVSI804T Wdg 12 V9 generatorer med en last på 3MVA. 
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4.2.3 Värden på kortslutningsströmmar 
 
Resultatet vid simulering av händelseförloppet vid kortslutning nära en generator visar att en 
enfasjordkortslutning är större än trefaskortslutning samt hur mycket kortslutningsströmmen 
avtar med tiden (se bilaga E för bilder på avtagningskurvor på de simulerade generatorerna). 
Det innebär att enfasjordkortslutningsstötströmmen blir dimensionerande för brytare och 
reläskydd (se tabell 4-5). 
 
 
Tabell 4: Värden på kortslutningsströmmar för trepoligt jord-fel vild olika effektnivåer på generatorer. 

 

 
 
Tabell 5: Kortslutningsstötströmmen för en poligt jord-fel olika effektnivåer på generatorer. 

 
 

4.3 UPS 
 
4.3.1 Dimensionering 
 
Vid dimensionering av UPS-system i reservkraftsystem är det några punkter att ta hänsyntill: 
 

• För att uppnå redundans i systemen ska alltid minst vara två stycken parallellkopplade 
UPS-system, där ett av systemen kan ta över hela lasten vid behov för att uppnå N+1 
kravet. 

• Om ett fel skulle uppstå eller ett underhåll/reparation skulle ske av ett UPS-system ska 
de resterande UPS-systemen i den parallellkopplade konfigurationen klara av att driva 
lasten utan något avbrott. 

• UPS-systemet ska vara installerade med online-topologi, för att lasten ska ha tillgång 
till kontinuerlig strömförsörjning oavsett störningar från elnätet 

• UPS-systemet ska vara dimensionerat så att vid skeende av en kortslutning nedanför 
ska brytaren kunna upptäcka kortslutningsströmmen och bryta den samt kunna 
fortsätta driva de resterande grupperna [9].  
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I tabell 6 visas tre förslag på olika UPS leverantörer som är väl etablerade på marknaden samt 
artikelnumret på UPS-systemen vid diverse effektnivåerna. 
  
Tabell 6: Tre olika UPS leverantörer. 

 
 
4.3.2 Simulering 
 
Tabell 7–8 visar hur stor skillnaden är på strömtillförseln till lasten beroende på hur UPS-
systemen dimensioneras. I tabell 7 är storleken på en UPS lika stor som lasten, om den 
konfigurationen väljs behövs endast två stycken parallellkopplade UPS-system för att uppnå 
redundans. I tabell 8 är storleken på en UPS hälften så stor som lasten, om den 
konfigurationen väljs behövs minst två stycken parallellkopplade UPS-system för att uppnå 
lastens storlek och tre stycken för att uppnå redundans i systemet.  
 
   
Tabell 7: Matningsströmmar från olika antal parallellkopplade UPS-system på 100kVA till en last på 100kVA(72A). 

 
 
Tabell 8: Matningsströmmar från olika antal parallellkopplade UPS-system på 50kVA till en last på 100kVA (72A). 
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4.3.3 Kortslutningsvärden  
 
En av de viktigaste delarna i att dimensionera UPS-system för reservkraft är att uppnå 
selektivitet vid kortslutning. Vid matning av ett UPS-system i batteridrift relativt till matning 
från ett elnät är kortslutningsströmmen vid batteridrift betydligt mycket mindre, vilket kan 
resultera i att brytaren inte bryter. För att brytaren ska bryta överdimensioneras ibland UPS-
systemet, t.ex. om lasten är 10 kVA väljs ett 20 kVA UPS-sytsem. En annan lösning är att 
parallellkoppla UPS-system då, t.ex. om lasten är 200 kVA väljs 3 st 100kVA. Kortslutnings 
strömmen blir då 3 gånger så stor jämfört med om endast ett UPS-system hade blivit 
installerat (se tabell 9). Samtidigt uppnås redundans i systemet om det sista ovan nämnda 
exemplet väljs. I bilaga C redogörs de olika UPS leverantörernas kortslutningsberäkningar för 
deras UPS-system.   
Tabell 9: Kortslutningsströmmar vid parallellkoppling av Eaton 93PM-100. 

 

4.4 Isolertransformator 
 
4.4.1 Installation 
 
Det finns både för och nackdelar med att installera isolertransformatorer vid UPS-systemen: 
 

• Nackdelar: 
o Kostnaden ökar 
o Tar upp plats samt konsumtion av naturmaterial. 
o En potentiell felkälla om något skulle gå fel. 
o Bidrar med effektförluster. 

• Fördelar:  
o Isolation av elnätets neutralledare. 
o Skapar en ny jordpunkt nära brytarna. 
o Agerar som ett filter för jordfelsströmmar under drift. 

 
Då lasten som UPS-systemen skyddar är den verksamhet där de räddar liv är det mycket 
viktigt att ingenting går fel. Därför överväger fördelarna nackdelarna med att installera en 
isolertransformatorn vid UPS-systemen. Isolertransformatorn skyddar lasten från störningar 
samt bidar med en ny jordpunkt, vilket säkerställer en snabb utlösning av brytarna. Dock är 
det inte rimligt att placera en isolertransformator om avstånden till föredelningstransformatorn 
inte överstiger 200 m.   
 
Placeringen av isolertransformatorn kan ske som nämnts ovan i avsnitt 2.1.4 på två olika sätt. 
Placering nedanför UPS-systemet görs om lasten är extremt känsligt för störningar så känslig 
att den till och med inte klarar av de små störningarna ifrån UPS-systemen, samt att det 
säkerställer en kort väg till jordpunkten. Dagens UPS-system byggs med väldigt välutvecklad 
elektronik, vilket knappt producerar märkbara störningar ut på lasten. Det resulterar i att det är 
fördelaktigt att placera isolertransformatorn ovanför UPS-systemet. Då blir UPS-systemet och 
lasten isolerat ifrån elnätet samt att jordpunkten fortfarande är väldigt nära.  
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5. Slutsats 
 

Metoden under arbetet har varit att göra en litteraturstudie om de mest väsentliga 
komponenterna i ett reservkraftsystem som är generatorer, UPS-system samt 
isolertransformator. Efter utförd studie har det kontaktats olika experter inom de olika 
områdena. Det gjordes för att få en bild om hur verkligheten stämer överens med teorin. Det 
har varit en bra och effektiv metod, dock kan det uppstå felkällor vid intervjuer. För att 
motverka det kontakts många olika experter inom samma område samt stämt av deras svar 
med litteraturstudien som gjordes  

Under arbetets gång uppdagades det var tvunget att smalna av de påverkande faktorerna och 
endast beskriva de mest fundamentala delarna i att dimensionera ett reservkraftsystem. För att 
det är väldigt många faktorer som spelar in på hur reservkraftsystemen byggs, t. ex. 
ekonomin, plats i anläggningen, lasten i systemet, lagar, etc. Vilket resulterar i att det finns 
väldigt många olika sätt att dimensionera reservkraftsystem. Resultat i figur 11 är en av flera 
olika lösningar. Fördelarna med den lösningen är att den täcker alla kraven med god marginal 
som ställs på en anläggning på ett sjukhus. Nackdelen är att det är en relativt dyr lösning, för 
att generatorerna och UPS-systemen är överdimensionerade med en god marginal. Om en 
billigare lösning är att föredra, kan generatorer med en mindre storlek installeras i 
anläggningen, t.ex. att generatorerna endast täcker 150%. Det resulterar dock i att vid skedet 
av att en generator går sönder eller måste underhållas kommer inte 100% av sjukhusets last att 
kunna matas. Men det är fortfarande viktigt att MVL och VL fortfarande kan matas med 
endast en generator i drift. Samma gäller för UPS-systemet.  

Studien om generatorer tog mycket längre tid än planerat, matematiken bakom kortslutningar 
nära generatorer var mycket mer omfattande än vad som var trott från början. Det resulterade 
i att det behövdes ett beräkningsprogram för att kunna göra de komplexa uträkningarna. Det 
valet gjorde att felkällorna minskades i resultatet. 
 
Isolertransformator har varit den del som har varit absolut svårast att få fram bra information 
om. Det kan bero på att UPS-system utan isolertransformatorer fortfarande är relativt nya på 
marknaden om man jämför med generatorer som funnit väldigt länge och att det inte finns 
någon specifik rekommendation om var en isolertransformator bäst placeras i ett UPS-system. 
Det leder till att det finns många delade meningar om hur isolertransformatorn ska placeras 
för att få bästa effekt i systemet.  
 
Det hade också varit fördelaktigt att ställa upp fler alternativa lösningar för hur ett 
reservkraftsystem hade kunnat se ut. Men på grund av att det finns väldigt många olika sätt att 
göra det på, har det gjorts en avgränsning att endast redovisa ett system istället för flera olika 
med avseende på att inte röra till resultatet. Istället togs de fundamentala delarna upp.  
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Det framarbetade resultatet har inte riktigt nått upp till den potential som det hade kunnat 
komma upp till. Det är på grund av tidsbrist som inte det har gjorts någon jämförelse mellan 
olika batteriertyper eller några beräkningar på kortslutningsströmmar vid olika 
batterikapaciteter. Det har resulterat i att batterityper till UPS-systemen endast har nämnts i 
rapporten.  
 
Vid dimensionering av generatorer i reservkraftsystem bör de överdimensioneras för att täcka 
in framtida utbyggnationer av sjukhuset, t.ex. om den totala lasten är 3MVA kan två st 
generatorer på 3MVA varder installeras parallellt (se figur 11). Det ger utrymme för att 
producera effekt till nätägaren om de är i behov av det. Därför kan det vara en stor fördel att 
överdimensionera generatorerna.  
 
5.1 Förslag till framtida arbeten 
 
Gå in djupare på hur reservkraftsystem kan dimensioneras. Genom att ta hänsyn till mer 
påverkande faktorer, t.ex. hur mycket påverkar ekonomin vid val av lösning för att uppnå 
N+1konfigrationen för generatorer och UPS-system. 
 
Gå in mer på djupet hur en installation av en isolertransformatorn påverkar systemet. Vad blir 
skillnaden i brytningstiden om det placeras en isolertransformator framför UPS-systemet samt 
att det är exempelvis 1000 m till närmsta fördelningstransformator. 
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Bilaga A - Konstanter ur SS-EN 60909-0 
 
Värden på de konstanterna som används ur SS-EN 60909-0 vid beräkning av kortslutningar 
[15]. 
 
Nominell spänning: 		𝑈* 
 

Spänningsfaktor 	𝑐e3f vid beräkning av 
max kortslutningsström: 

Lågspänning:  
100V – 1000V 
 

 
1,05 

Högspänning: 
>1kV – 230kV 
 

 
1,10 

 

Stötström:  

𝐼: = 	√2𝒦𝐼,´´ 
 

Där 𝒦 är en konstant som räknas fram enligt: 
 

𝒦 = 1,02 + 0,98𝑒Y.
k
V 

Där X och R är reaktansen och resistansen vi kortslutnings ögonblicket.  

Konstanten	𝑹𝑮𝒇: 

𝑅=>
𝑥0" 	

= 0,07	𝑓ö𝑟	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟	𝑚𝑒𝑑			𝑈x= > 1	𝑘𝑉	𝑜𝑐ℎ			𝑆x= < 100	𝑀𝑉𝐴 

 

																			
𝑅=>
𝑥0" 	

= 0,15	𝑓ö𝑟	𝑔𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟𝑒𝑟	𝑚𝑒𝑑			𝑈x= < 1	𝑘𝑉	 

 
Där 𝑅=> är en fiktiv resistans,  𝑈x=  är generatorns spänningsnivå och		𝑆x=  är generatorns 
skenbara effekt. 
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Bilaga B - UPS simulering 
Simuleringen av kortslutningsströmmar nedström sett från UPS-systemen är samtliga 
simulerade med Eaton 93PM-100.  
 
 
 
 
     

 
Figur 12: Kortslutningsström nedanför en Eaton 93PM-100 UPS.  

 
 

 
Figur 13: Kortslutningsström nedanför två stycken parallellkopplade Eaton 93PM-100 UPS-system. 
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Figur 14: Kortslutningsström nedanför tre stycken parallellkopplade Eaton 93PM-100 UPS-system. 
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Bilaga C - UPS kortslutningsvärden  
 
Tabell 10: Värden på kortslutningsströmmar för Kehua. 

 
 
Tabell 11: Värden på kortslutningsströmmar för Eaton. 

 
 
Tabell 12: Värden på kortslutningsströmmar för Riello. 

 
 
 
’  
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Bilaga D - Generator simulering 
I det här resultaten av simuleringar av effektflöden och kortslutningsströmmar vid olika 
effekter har Stamford LVSI804T Wdg 12 V9 TDS generatorer används. Samtliga 
simuleringar har gjorts med en last på 3MVA och cos 𝜑 = 0,8. 
 

 
Figur 15: Effektflöde för en generator med en last på 3MVA. 
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Figur 16: Effektflöde för två stycken generatorer parallellkopplade med en last på 3MVA.   
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Figur 17: Effektflöde för tre stycken generatorer parallellkopplade med en last på 3MVA. 
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Bilaga E – Kurvor för generatorer vid kortslutning 
 
Kurvor som visar hur kortslutningsströmmen avtar i generatorerna vid en kortslutning. ’ 
 
 

 
 
Figur 18: 100kVA generator. 
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Figur 19: 200 kVA generator. 
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Figur 20: 500kVA generator. 
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Figur 21: 1030  kVA generator. 
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Figur 22: 2167 kVA generator. 
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Figur 23: 3111 kVA generator. 


