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Sammanfattning
Arbetet har sin bakgrund i att Umeå Energi har noterat en högre inmatning av reaktiv effekt mot 
överliggande nät. Att ett elnäts karaktär går mot att bli mer kapacitivt är en vanlig tendens idag då 
olika förändringar som görs i näten orsakar detta. En viktig bidragande orsak är kablifiering och 
spänningshöjning.

I arbetet utförs en analys av reaktiv effekt i det lokala elnätet på fördelningsstationsnivå. Här märks 
att det reaktiva effektuttaget ofta minskar under sommarhalvåret, och i vissa fall blir nettobidraget 
för en station kapacitivt. Detta gäller främst för landsbygd.

Totalt mot överliggande nät finns en inmatning på uppemot 25-30 MVAr som det i dagsläget inte 
finns utrustning installerad för att kunna kompensera.

Beräkningar  på  kabelnätet  på  45  kV och  145  kV-nivå  har  visat  att  framtida  kablifiering  och 
spänningshöjning kommer att bidra med ytterligare 17 MVAr inmatning av reaktiv effekt.

Alternativa metoder för att  minska överskottet  av reaktiv effekt undersöks, vilka eventuellt  kan 
användas till viss del, men slutsatsen är att kompenseringsutrustning i form av reaktorer behöver 
installeras om inmatningen av reaktiv effekt mot överliggande nät ska kunna kompenseras.

Rimliga teknikval för kompensering är att antingen installera fasta reaktorer vilka kan kombineras 
till olika nivåer av kompensering, alternativt att en reglerbar reaktor, förslagsvis av typen variabel 
shuntreaktor (VSR) installeras.

I arbetet redovisas även de krav kring reaktiv effekt som ställs upp i två av EUs nya nätföreskrifter 
och som eventuellt kan påverka Umeå Energis elnät.
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Abstract
This project has its background in the fact that Umeå Energy has observed a higher amount of  
capacitive reactive power that is directed upwards in the power grid. It is a common tendency that  
the character of a power grid is becoming more capacitive, due to certain changes that are made in 
the grid. Important contributory causes are an increase of the amount of cable and an increase of the 
voltage level.

An analysis is made of the flow of reactive power in the local power grid. A main conclusion is that 
the reactive power consumption on substation level in many cases is decreasing in the summer 
season, and in some cases the net contribution is capacitive.

During the critical time of year there is an contribution of capacitive reactive power to the superior 
grid of up to 30 MVAr, with a lack of compensation equipment in the local grid.

Calculations  on  planned  cables  in  the  grid  on  45  kV and  145  kV level  indicate  on  a  future 
contribution of reactive power of about 17 MVAr.

Allready existing components in the local grid that can contribute to compensation of the excess of 
reactive power are mentioned, but the conclusion is that new equipment for compensation needs to 
be installed to be able to decrease the contribution to the superior grid.

Suitable  choices  of  equipment  are  either  reactors  with  fixed  amounts  of  MVAr,  which  can  be 
combined to different levels of compensation,  or alternatively one reactor which has a variable 
amount of MVAr, a so called VSR (Variable Shunt Reactor).

The  requirements  concerning  reactive  power  in  two  of  the  new  grid  codes  on  EU  level  are 
examined. Theese can possibly affect the power grid of Umeå Energy.
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1 Inledning

1.1 Bakgrund

Historiskt sett har distributionsnät snarare haft problem med för högt uttag av reaktiv effekt än med 
för hög inmatning. På grund av olika förändringar i de lokala elnäten sker en förändring även av den 
reaktiva effektbalansen. Viktiga komponenter som påverkar det reaktiva effektflödet är mängden 
kablar och luftledningar, vilken spänningsnivå som används, nya produktionsenheter som kopplas 
in på nätet samt de laster som elkunder använder och eventuellt förändrad karaktär hos dessa laster. 
Höga flöden av reaktiv effekt i elnätet ger upphov till  förhöjda energiförluster och kan även ge 
problem med spänningsnivån. För Umeå Energi AB är läget så att idag debiteras uttag av reaktiv 
effekt,  men  inte  inmatning.  Ovisshet  råder  dock  kring  hur  denna  fråga  kommer  att  hanteras  i 
framtiden och eventuellt kommer även inmatningen av reaktiv effekt att beläggas med krav.

1.2 Syfte

Syftet med projektet är att analysera hur flödet av reaktiv effekt ser ut i Umeå Energis elnät idag 
och  även  få  en  bild  av  hur  det  kan  förväntas  se  ut  i  framtiden,  med  koppling  till  behov  av 
kompenseringsutrustning.  Fokus  kommer  att  ligga  kring  anslutningspunkten  mot  överliggande 
regionnät. Det kommer även bli nödvändigt att översiktligt studera hela det lokala elnätet vad gäller 
reaktiv effekt  för att  analysen i  stamnätspunkten ska bli  givande.  Förståelse för hur kablar  och 
luftledningar påverkar den reaktiva effekten önskas.

1.3 Målsättning

Målsättningen är att svara på följande frågeställningar:

Hur påverkar nuvarande och framtida kabelförläggningar den reaktiva effektbalansen?

Vid ett eventuellt krav på att ingen inmatning av reaktiv effekt får ske mot överliggande regionnät, 
vilka möjligheter finns det till reglering? Vilken typ av reglerutrustning kan vara aktuell?

Inom arbetet ingår också följande målsättningar:

Genomföra  en  nulägesanalys  av  det  reaktiva  effektflödet  i  Umeå  Energis  elnät  och  i 
anslutningspunkten mot överliggande regionnät.

Få en bild av hur det förväntade reaktiva effektflödet ser ut i Umeå Energis anslutningspunkt mot 
stamnätet.

Utreda vilka krav som behöver uppfyllas gällande reaktiv effekt från två av EU:s nätföreskrifter för 
anslutning. Dessa är  nätföreskriften för anslutning av generatorer och nätföreskriften för anslutning 
av förbrukare.
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2 Teori

2.1 Sveriges elnät

Det svenska elnätet är uppbyggt inom olika spänningsnivåer som bildar tre huvudnivåer; stamnät, 
regionnät  och  lokalnät.  Stamnätet  förvaltas  av  Svenska  Kraftnät  (SvK)  och  omfattar 
spänningsnivåerna 400 kV och 220 kV ( och även HVDC-länkar). Den totala mängden ledningar på 
de två spänningsnivåerna uppgår till 14560 km (år 2015), varav endast 37 km består av markförlagd 
kabel medan resterande är luftledning [14]. I figur 1 ses en karta över stamnätet i norra Sverige. 
Regionnät omfattas av spänningsnivåer från 40 kV och uppåt och slutligen omfattas lokalnätet av 
lägre spänningsnivåer. Det finns ungefär 160 lokala elnätsföretag i Sverige. Umeå Energi AB är ett  
av dem, och har både regionnät och lokalnät i sitt elnät. 

2.2 Reaktiv effekt 

Reaktiv effekt uppstår då spänningen och strömmen ej ligger i fas med varandra, det vill säga då de  
är fasförskjutna. I ett rent resistivt system uppstår ingen fasförskjutning och reaktiv effekt. I vanliga 
fall  finns  dock  induktiva  och  kapacitiva  laster  och  systemkomponenter  vilka  ger  upphov  till 
fasförskjutning. Reaktiv effekt är nödvändig i elsystemet för bland annat magnetisering av motorer, 
men samtidigt vill man ha en så låg transport av reaktiv effekt som möjligt i ledningssystemet då 
denna ger upphov till ökade förluster och även minskar överföringsförmågan av aktiv effekt. I figur 

2 illustrerar en effekttriangel sambandet mellan aktiv (P), 
reaktiv (Q) och skenbar effekt. Den skenbara effekten, S, 
är  den  totala  effekten  som  behöver  överföras.  Denna 
bestäms av mängden aktiv och reaktiv effekt. I figuren har 
den kapacitiva reaktiva effekten, QC, motverkat en del av 
den induktiva reaktiva effekten, QL, men totalt är systemet 
fortfarande induktivt. Induktiv reaktiv effekt brukar anges 
som positiv och som den mängd som används av laster, 
medan den kapacitiva effekten produceras och anges som 
negativ. 
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Figur1: Stamnätet i norra Sverige, 2015. (Källa: [1])

Figur 2: Effektsamband.



  

2.3 Laster

En elektrisk last uppvisar oftast antingen induktiv eller kapacitiv karaktär. Induktans uppstår då ett 
magnetiskt fält bildas kring en elektrisk ledare vid växelström. Induktansen blir speciellt hög då 
ledaren  är  formad  till  en  spole.  Typiskt  induktiva  laster/komponenter  är  till  exempel 
asynkronmotorer,  värmepumpar,  fläktar  och  transformatorer.  Kapacitans  uppstår  istället  då  ett 
elektriskt fält bildas mellan två ledande ytor som är åtskilda av ett isolerande material. Ett exempel 
på en typiskt kapacitiv last är en LED-lampa. En synkronmotor eller synkrongenerator kan köras 
antingen över- eller undermagnetiserad och blir därmed en antingen kapacitiv eller induktiv last.

I figur 3 visas en mätning av ström och spänning hos en LED-lampa (gatubelysning), där det syns 
att denna är kapacitiv då strömmen ligger något före spänningen, och i figur 4 densamma för en 
äldre typ av gatubelysning (HPSO) vilken har tydligt induktiv karaktär. 

2.4 Ledningar

2.4.1 Kapacitans

Kapacitansen C definieras som mängden laddning en kondensator kan ta upp per volt, det vill säga 
C = q/U, där q är laddningen i Coulomb och U är spänningen i Volt. En kabel kan elektriskt sett  
betraktas som en kondensator där kapacitans uppstår mellan ledaren och skärmen, och även mellan 
ledaren och intilliggande ledare. Kapacitansen blir olika för kabeln beroende av om varje ledare är 
skärmad var för sig eller om det är en treledarkabel med gemensam skärm. Den totala kapacitansen 
i kabeln kallas för driftkapacitansen, CD. I figur 5 visas ett tvärsnitt av en skärmad enledarkabel och 
dess kapacitans.
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Figur 3: Spänning (röd) över och ström (svart) genom en 
LED-lampa. 

Figur 4: Spänning (röd) över och ström (svart) genom en 
äldre typ av belysning. 



Figur 5: Skiss över enledarkabel och dess 
kapacitans.

Vid separat skärmade faser gäller för kapacitansen mellan ledare och skärm att 

C=
2π ε 0ε

ln
D
d

F/m , (1)

där  ε0 är permittiviteten för vakuum vilken är ungefär 8,854 * 10-12 F /m,  ε  är isolermaterialets 
dielektriska konstant, D är diametern över isoleringen (m) och d är diametern över ledaren inklusive 
ledande skikt (m). Uttrycket kan då förenklas till

C=0,056 ε

ln
D
d

μF / km. (2)

Till exempel så är  εPVC  = 5,0  och εPEX = 2,3.

I fallet med separat skärmade faser blir denna kapacitans densamma som driftkapacitansen, CD [1]. 
Strömmen  som flyter  genom  en  kondensator  som  är  inkopplad  till  växelspänningsnätet  kallas 
laddningsström eller kapacitiv tomgångsström, IC. Denna är beroende av frekvens, kapacitans och 
spänning genom

I C=ω C D U f A / km / fas, (3)

där ω är vinkelfrekvensen (radianer/s), CD är driftskapacitansen (μF) och Uf är fasspänningen (V). 
Den reaktiva effekten som denna ström ger upphov till i ett trefassystem fås då ur

QC=√3 U h IC  VAr /km, (4)

där Uh är huvudspänningen (V), vilket tillsammans med ekvation (3) ger att

QC=ω C DU h
2 VAr /km (5)

Den reaktiva effekten som driftkapacitansen ger  upphov till  är  alltså  beroende av spänningen i 
kvadrat. För en trefasledare med gemensam skärm uppstår dels kapacitans mellan de olika ledarna 
och dels mellan varje ledare och skärmen. Här är alltså kapacitansen C och driftkapacitansen inte 
densamma. 
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2.4.2 Induktans

I en ledare som befinner sig i närheten av en annan ledare uppstår induktans. Denna induktans  L 
beräknas enligt

L=
μ0

2π
(
μ r

4
+ln

a
r
)  H/m, (6)

där μ0 = 1,2566*10-6 H/m är permeabiliten för luft, μr är permeabilitetstalet för ledarmaterialet, a är 
avståndet mellan ledarnas centrum (m) och r är ledarens radie (m) [2]. Permeabilitetstalet är 1 för 
omagnetiska material, vilket således är fallet för till exempel aluminium och koppar vilka är de 
vanligaste ledarmaterialen. Uttrycket kan nu förenklas till

L=0,05+0,2 ln
a
r

 mH/km. (7)

Detta uttryck gäller både för ett 1-fassystem där återledaren är den andra ledaren liksom för ett 3-
fassystem där ledarna är symmetriskt förlagda i triangel (se figur 6). 

Figur 6:Enledare med återledare och 3 symmetriskt förlagda ledare.

Då ledarna i ett trefassystem är förlagda i ett plan gäller istället

Lmedel=0,05+0,2 ln
a
r

mH /km, (8)

där a är det logaritmetriska medelavståndet mellan ledarnas centrum och fås ur  a = 1,26a (m).

Detta förläggningssätt ger högre induktans än vid symmetrisk förläggning. Kabelns induktans ger 
upphov till en seriereaktans XL vilken beräknas genom

X L=ω L   Ω / km / fas, (9)

där  ω är  frekvensen i  radianer/s  och  L är  induktansen (mH/ km).  Reaktansen orsakar  reaktiva 
effektförluster som för en trefasledning beräknas genom

QL=3 X L I 2 VAr / km (10)

där  XL är  reaktansen (ohm/km) och  I är  fasströmmen (A). Den induktiva reaktiva effekten som 
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uppstår i en ledning är alltså beroende av strömmen i kvadrat.

2.4.3 Samband reaktiv effekt

I figur 7 visas ett exempel på den reaktiva effekt som alstras i en 145 kV-kabel. Enligt ekvation (5) 
är QC inte beroende av strömmen utan bidrar med ett visst värde så länge kabeln är spänningssatt. 
Däremot så är  QL beroende av kvadraten av strömmen i  ledningen,  men på grund av den låga 
induktansen i kabeln blir bidraget fortfarande lågt.

 

Figur 7: Alstring av reaktiv effekt i en 1 km lång kabel, 145 kV. (Typiska värden på C och L).

För en luftledning är genomsnittligt värde för induktansen 1,05 mH/km och för kapacitansen 0,01 
uF/km.  I  figur  8  visas  ett  exempel  på  förhållandet  mellan  den  reaktiva  effekt  som alstras  ur 
kapacitans och induktans hos ledningen.

Figur 8: Alstring av reaktiv effekt i en 20 km lång luftledning, 145 kV.

På  400  kV-nivå  får  dessa  egenskaper  hos  luftledningen  konsekvenser  vid  låg  last.  Med  långa 
ledningar  och  den  höga  spänningen  kan  den  kapacitiva  effekten  som  uppstår  i  ledningen  bli 
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betydligt högre (100-tals MVAr). Vid låg last kompenseras inte denna av ledningens reaktans utan 
ledningen behöver istället kompenseras med reaktorer. En ledning jobbar vid sin naturliga last då 
den ger upphov till lika mängd induktiv och kapacitiv reaktiv effekt.

2.5 Induktiv faskompensering

2.5.1 Fast reaktor

På samma vis som fasta kondensatorbatterier finns utplacerade i elnäten för att producera reaktiv 
effekt, kan fasta reaktorer installeras för att istället konsumera reaktiv effekt. En shuntreaktor kan 
kopplas in direkt till en ledning eller till tertiärlindningen hos en transformator (en transformator 
kan vara utrustad med en tertiärlindning, det vill säga en tredje lindning, utav flera anledningar. Till 
exempel  för  att  kunna  sammanlänka  tre  spänningsnivåer  istället  för  två,  eller  för  att  minska 
förekomsten  av  övertoner  i  nolledaren.  Den  kan  också  användas  just  för  faskompenserings-
utrustning [3]). Vid inkoppling av en fast reaktor uppstår en snabb förändring av spänningsnivån på 
grund av den stora reaktansändringen [5], vilket speciellt gäller då nätet har låg kortslutningseffekt. 

En möjlighet då flera regleringssteg behövs, är att installera flera fasta reaktorer som också kan vara 
av olika storlek så att ännu fler regleringssteg möjliggörs. En fördel med detta är också att den 
momentana spänningsändringen kan minskas. En nackdel är att det behövs flera brytare.

Här kan nämnas att Svenska Kraftnät har över 50 shuntreaktorer i stamnätet. En fast reaktor som är 
inkopplad för att kompensera en ledning och motverka överspänningar under låg last kan påverka 
lastbarheten hos ledningen om den inte har kopplats ur då hög last inträffar [4].

2.5.2 Variabel Shuntreaktor (VSR)

En  variabel  shuntreaktor  består  av  en  reaktor  med  lindningar  som på  något  vis  kan  regleras, 
vanligtvis mekaniskt. Om reaktorn kopplas in med sin lägsta effekt kan störningar vid inkopplingen 
minskas.  En  VSR  fungerar  bra  vid  långsamma  lastförändringar  [5].  En  variant  regleras  med 
lindningskopplare,  det  vill  säga  samma  teknik  som  används  hos  en  krafttransformator  för 
spänningsreglering. Denna konstruktion använder alltså teknik som är väl beprövad, dock så är en 
VSR utsatt  för  högre mekaniska krafter  och  innebär  ofta  större  utmaningar  vid utveckling  och 
produktion  [4].  En  annan skillnad  mot  transformatorns  lindningskopplare  är  att  den  reglerande 
lindningen  (”regulating  winding”)  är  mycket  längre.  Reglerområdet  begränsas  av 
lindningskopplarens reglerområde för spänningen. Från tillverkaren ABB, som tillhandahåller VSR 
med lindningskopplarteknik ges en kurva i [5] som anger vilket reglerområde som är möjligt vid 
olika spänningsnivåer.  Vid spänningsnivån 145 kV skulle till  exempel  ett  reglerområde för den 
reaktiva effekten på 15-40 MVAr ligga ungefär på gränsen för vad som är möjligt enligt kurvan. 

I  [4] undersöks vilken kontrollsignal  som är  bäst  lämpad för att 
styra en VSR med lindningskopplare. Författaren kommer fram till 
att en kombination av styrning med hjälp av mätvärden från både 
spänning och reaktiv effekt är att rekommendera för att  få en så 
stabil reglering som möjligt.

En annan variant  är  en variabel  shuntreaktor  av dykkärnetyp (se 
figur 9). Denna teknik går ut på att flytta dykkärnan (en cylinder) 
inuti spolen och därigenom variera luftgapet i spolen varvid även 
induktansen  ändras  [6].  Med  denna  metod  erhålls  ett  brett 
reglerområde  och  regleringen  kan  ske  på  minutbasis.  Från 
tillverkaren Trench finns denna teknik endast upp till 123 kV nivå.
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 Figur 9: Principskiss över en reaktor     
av dykkärnetyp.



Denna typ av VSR kan användas för att kompensera både säsongs- och dygnsvariationer. Den kan 
bland annat användas för att hålla reaktiv effekt inom vissa förutbestämda gränser. 

Det  finns  även  en  variant  som  består  av  en  kombination  av  en  fast  reaktor  och  ett  antal 
kondensatorelement. Kondensatorerna kopplas in och ur med hjälp av kontaktorer och den reaktiva 
effekten från reaktorn regleras därmed.

2.5.3 Tyristorstyrd reaktor (TSR / TCR)

Mer avancerade styrda reaktorer bygger på tyristorstyrning. Reaktorn kan regleras helt steglöst med 
hjälp av tyristorer då avfyrningsvinkeln kan bestämmas fritt och alltså reglera hur stor ström som 
ska gå genom reaktorn, så kallad Thyristor Controlled Reactor, TCR. Denna medför distorderad 
strömkurva och övertoner som behöver hanteras. Ett specialfall är en reaktor som är switchad med 
hjälp av tyristorn. Då slås reaktorn istället helt av eller helt på (Thyristor Switched Reactor, TSR). 
Tyristorn ser till att omslag görs vid lämplig nollgenomgång. Det kan vara fördelaktigt att styra 
halva reaktorn med TSR och andra halvan med TCR, då en stor mängd reaktiv effekt ska regleras 
[8]. Detta minskar mängden förluster och övertoner jämfört med då hela reaktorn styrs med TCR. 
Tyristorkomponenter placeras gärna mellan två reaktorspolar för att skydda tyristorerna mot höga 
strömmar (se figur 10) [7].

Figur 10: Principschema över tyristorstyrd reaktor.
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2.6 Nätföreskrifter (EU)

Syfte
Ett mål som EU-kommissionen har är en gränslös europeisk elmarknad med fokus på konsumenten. 
Önskade  åtgärder  för  att  uppnå  detta  är  bland  annat  harmoniserade  stödsystem  för  förnybar 
elproduktion  och  närmare  samarbete  mellan  operatörer  av  transmissionsnät  (TSO)  och 
distributionsnätföretag (DSO). Det tredje inre marknadspaketet i EU antogs 2009 och en följd av 
detta är utveckling av ny bindande lagstiftning via nätföreskifter och kommissionsriktlinjer. [11]. 

I nätföreskrifterna finns till exempel beskrivet att "harmoniserade regler för nätanslutning av både 
kraftproduktionsmoduler och förbrukare bör fastställas i syfte att tillhandahålla en tydlig rättslig 
ram för nätanslutningar, främja unionsomfattande elhandel, säkerställa systemsäkerhet, underlätta 
integrationen av förnybara elkällor, öka konkurrensen och möjliggöra effektivare användning av 
elnät och resurser." Detta ska gynna konsumenterna och ett huvudsyfte är att alla konsumenter ska 
kunna köpa energi till överkomliga priser [12].

Ett  av  EU:s  energimål  för  år  2030  är  att  uppnå  15  % sammankoppling  mellan  elnäten  (med 
innebörden att 15 % av den el som produceras ska kunna transporteras till andra EU-länder). Vad 
gäller denna sammanlänkningsgrad ligger Sverige väl till, med en teoretisk sammanlänkningsgrad 
på 28,6 % (räknat på total installerad effekt) och en praktisk sammanlänkningsgrad på 40 % (räknat  
på normalt tillgänglig effekt). [11].

Utveckling
EUs nätföreskrifter tas fram av ENTSO-E (European Network of Transmission System Operators-
Electricity), med syftet att underlätta harmonisering, integration och effektivitet hos den europeiska 
elmarknaden. Ett antal nätföreskrifter kommer att införas inom tre kategorier; anslutning, drift och 
marknad.

Efter att en nätföreskrift har utarbetats ska den först godkännas i europeiska kommittén och röstas 
bifall utav medlemsländerna.

På nationell  nivå har Energimarknadsinspektionen (Ei)  fått  i  uppdrag att  se över den nationella 
lagstiftningen så att denna ska stämma överens med de europeiska nätföreskrifterna. Fokus ligger på 
anslutningsföreskrifterna och att utreda ansvarsfördelningen mellan SvK och Ei. Arbetet ska vara 
klart till december 2016 [15].
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3 Metod
Här följer en beskrivning av metoden för genomförandet.

3.1 Mätvärden

Mätvärden kommer att hämtas från alla fördelningsstationer från de elkvalitetsinstrument (beskrivs 
nedan) som finns utplacerade i Umeå Energis elnät. Dessa har installerats löpande under åren 2011-
2016. De mätvärden som främst används är från 2015, för att få aktuella värden som på ett bra sätt  
återspeglar hur nätet ser ut idag. I vissa fall används mätvärden från 2016. På grund av att mätarna 
är så pass nyligt installerade går det alltså inte att göra någon långtidsanalys utifrån dessa ännu. 
Mätarna  sitter  utplacerade  i  fördelningstationerna,  i  vanliga  fall  på  10  kV-nivå.  I  ett  fall  sitter 
mätaren  på  45  kV-nivå  samt  i  två  fall  på  145  kV-nivå.  I  största  möjliga  mån  kommer 
timmedelvärden att användas, i annat fall kommer avvikelse att anges.
Mätdata kommer också att erhållas från andra parter, då från överliggande regionnät och även från 
stamnätet.

3.2 Mätutrustning

Mätinstrument har olika klassningar som anger vilken noggrannhet de har och vad de kan användas 
till. Till exempel så anger klass 0,2 att mätfelet är maximalt 0,2 %. Detta är även gränsen för att en 
mätare ska få användas för debiteringsmätning.

Mätvärden från Umeå Energi kommer från Metrum PQ 140 elkvalitetsinstrument, vilket har klass 
0,1 för alla använda mätvärden (detta innebär att det är godkänt enligt standard IEC 61000-4-30 
som referensinstrument).
Mätvärden  på  reaktivt  uttag  och  inmatning  i  anslutningspunkten  har  tillhandahållits  av 
regionnätsinnehavaren.  Där  används  mätare  av  typen  LZQJ-XC  med  klass  0,2s  för  aktiv 
effektmätning och klass 2 för den reaktiva mätningen.

3.3 Analys av reaktiv effekt i elnätet

Mätvärden  för  den  reaktiva  effekten  i  alla  fördelningsstationer  kommer  att  behandlas  och 
sammanställas för att ta reda på om det finns tydliga tillskott på reaktiv effektinmatning från 10 kV-
nivån. Företrädesvis används hämtade filer med energivärden på timbasis, vilka sedan omräknas till 
effektvärden.  Databehandling  utförs  i  Excel  alternativt  Open  Office  kalkylprogram.  Sedan 
behandlas  den totala reaktiva effekten i  anslutningspunkten mot regionnätet.  Även samband till 
spänningsregleringen hos överliggande nät kommer att tas upp.

3.4 Beräkningar

De beräkningar som behöver utföras är beräkningar på ledningar i nätet. Dessa utförs enligt teorins 
beräkningsmetoder och fokuserar på kablar inom 45 kV och 145 kV-nivåerna.

3.5 Nätföreskrifter

En ingångsvinkel till detta arbete har varit de nya nätföreskrifter som just nu utvecklas på EU-nivå, 
vilka  också  potentiellt  skulle  kunna  påföra  krav  på  Umeå  Energi  i  anslutningspunkten.  Två 
nätföreskrifter som är av intresse för regleringen av reaktiv effekt kommer att granskas för att om 
möjligt  ta  reda  på  om det  är  dessa  som kommer  att  vara  den primära  orsaken  till  nya  krav  i  
anslutningspunkten. Nämnas bör att dessa nätföreskrifter innehåller regler för flera andra områden 
men det är endast specifika krav kring reaktiv effekt som kommer att tas upp i detta arbete.
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4 Resultat
Här  presenteras  resultat  från  nätanalysen  där  först  typiska  variationer  för  reaktiv  effekt  vid 
fördelningsstationer visas i form av grafer, för att sedan följas av en sammanställning i tabellform 
för  alla  stationer.  Kabelberäkningar  presenteras  och  den  totala  reaktiva  effekten  i 
anslutningspunkten  presenteras.  Vidare  så  illustreras  samband  med  spänningsreglering  hos 
överliggande nät, och slutligen ges resultaten från granskningen utav nätkoderna.

4.1 Karakteristik hos fördelningsstationer

Den reaktiva effekten per skena och fördelningsstation följer oftast något av följande mönster:

• Totala lasten är induktiv på vintern och kapacitiv på sommaren
• totala lasten är mer induktiv på vintern än på sommaren
• lasten följer mycket nära samma mönster för hela året, det vill säga säsongsvariationen är 

mycket liten

Genomgående i arbetets grafer visar negativa värden för den reaktiva effekten att den är kapacitiv, 
alltså  att  reaktiv  effekt  matas  ut  på  nätet.  I  figur  11  visas  aktiv  och  reaktiv  effekt  i  en 
fördelningsstation där säsongsvariationen är tydlig för den reaktiva effekten. 

Denna tendens till kapacitiv last under sommaren är karakteristisk för stationer på landsbygden. I 
figur 12 visas effektuttaget från f-stn 30 T41, en stadsdel med varierande lasttyper. Även här har  
den reaktiva effekten en säsongsvariation,  den reaktiva effekten går mot noll  men blir  inte helt 
kapacitiv under sommaren.
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Figur 11: Effekt i f-stn 86 T1. Negativt värde visar kapacitiv inmatning.



Figur 12: Effekt i f-stn 30 T41.

I figur 13 visas effektuttaget från f-stn 10 T1. Den reaktiva effekten följer i liten utsträckning eller 
inte alls den aktiva effektens säsongsvariation.
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Figur 13: Effektuttag från f-stn 10 T1. (Uppehåll på grund av sommardrift, last flyttad till T2)



4.2 Anläggningar med stor påverkan

Här visas några exempel på anläggningar med stor påverkan på variationerna i reaktiv effekt.  En 
värmepump är ett exempel på en förbrukare av reaktiv effekt. Denna exempelanläggning  förbrukar 
uppemot  5  MVAr  som  mest,  vilket  ses  i  figur  14  där  förbrukningen  från  f-stn  50  T2  visas.  
Värmepumpen står för alla stora toppar, medan basförbrukningen består av stationens övriga last.

Figur 14: Effektuttag från f-stn 50 T2, med stor inverkan från värmepump. 2016.

I  figur  15 visas  effektförbrukning från en större industrianläggning för 2016. Här finns tydliga 
dygnsvariatoner  men  däremot  ingen  säsongsvariaton,  förutom  under  industrisemestern.  Denna 
anläggning ger ett stort bidrag till dygnsvariationerna, där en låg förbrukning förekommer främst på
helger.

Figur 15: Effektförbrukning hos f-stn, lasten består av en stor industrianläggning.
Vid en fördelningsstation domineras lasten av en stor industrianläggning där det även tidvis sker 
inmatning av kapacitiv reaktiv effekt. I figur 16 visas en ungefärlig kurva för 2016. På denna station 

19



sitter  mätutrustningen  på  145  kV-nivå  och  beräkning  har  gjorts  med  förbrukning  från  annan 
fördelningsstation och kablar som också matas via denna station, varför kurvan endast är ungefärlig. 
Här ses inga tydliga dygns- och veckovariationer. 

4.3 Sammanställning av fördelningsstationer

I tabell 1 följer en sammanställning av inmatning eller uttag av reaktiv effekt för alla fördelnings-
stationer under utvalda månader. 
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Figur 16: Reaktiv effekt hos f-stn 62, lasten domineras av en stor industrianläggning.



Tabell 1: Sammanställning av reaktiv effekt hos alla fördelningsstationer.

Månadsmedelvärden för reaktiv effekt i MVAr, inom parentes angivet standardavvikelse (± intervall inom vilket 68 % 
av månadens timmedelvärden hittas). Värden tagna från 2015, januari och juni-augusti, utom där detta ej varit möjligt 
på grund av avsaknad av mätvärden. I dessa fall finns anmärkning gjord. Negativt värde (blåmarkerade) anger netto 
kapacitiv inmatning. Juni-augusti är månader som representerar ett mer kapacitivt nät, medan januari finns med som 
jämförelse med månad då nätet har induktiv karaktär.

januari  [MVAr] juni  [MVAr] juli  [MVAr] augusti  [MVAr] anmärkning

f-stn 12    T1+T2 1,10   (0,23) 0,88   (0,22) 0,89   (0,22) 0,92   (0,26) sommardrift

f-stn 10    T1+T2 1,64   (0,50) 0,99    (0,45) 0,86   (0,37) 0,95   (0,40) Sommardrift

f-stn 15    T1 1,38   (0,36) 1,19   (0,37) 1,25   (0,30) 1,35   (0,33)

f-stn 15    T2 0,27   (0,09) -0,06  (0,05) -0,10  (0,04) -0,09  (0,04)

f-stn 80    T1+T2 3,01   (1,43) 0,85   (0,81) -0,21  (0,64) 0,25   (0,83) ej separat mätning

f-stn 30    T41 0,81   (0,23) 0,21   (0,18) 0,12   (0,12) 0,15   (0,18)

f-stn 30    T42 0,26   (0,11) 0,15   (0,10) 0,14   (0,08) 0,17   (0,15)

f-stn 25    T1+T2 1,53   (0,56) 1,10   (0,49) 1,09   (0,43) 1,19   (0,50) sommardrift

f-stn 14    T1 0,77   (0,24)* 0,49   (0,20)* 0,45   (0,21)* 0,43   (0,22)* Inst. okt 15

f-stn 14    T2 0,58   (0,20)* 0,59   (0,18)* 0,38   (0,18)* 0,37   (0,19)* Inst. okt 15

f-stn 55    T3 + T4 1,38   (0,48) 0,77   (0,42) 0,62   (0,33) 0,59   (0,36) inst. maj 15 + 
sommardift

f-stn 20 T1 0,42   (0,11) 0,15   (0,11) 0,13   (0,06) 0,20   (0,07)

f-stn 20 T2 0,36   (0,08)** 0,14   (0,16) 0,07   (0,12) 0,12   (0,14)

f-stn 65    T1 2,70   (1,32)** 2,38   (1,30) 1,00   (1,18) 1,84   (1,43)

f-stn 65    T2 0,14   (0,06) 0,06   (0,07) 0,02   (0,04) 0,02   (0,04)

f-stn 35 T1 1,96   (0,24)*** 1,78   (0,21)*** 1,78   (0,21)*** 1,78   (0,21)*** inst. februari 16

f-stn 35 T2 0,90   (0,25)*** 0,71   (0,24)*** 0,71   (0,24)*** 0,71   (0,24)*** inst. februari 16

f-stn 40 T1 1,14   (0,17) 1,03   (0,18) 1,03  (0,16) 1,05  (0,24)

f-stn 40 T2 0,95   (0,14) 0,64   (0,12) 0,53  (0,07) 0,58  (0,20)

f-stn 50    T1 1,33   (0,29) 0,98   (0,37) 0,75   (0,16) 0,83   (0,19)

f-stn 50    T2 1,27   (0,30) 0,81   (0,62) 0,74   (0,17) 0,87   (0,17)

f-stn 94    T1+T2 0,50   (0,13) 0,02   (0,08) -0,03  (0,06) -0,04  (0,06) sommardrift

f-stn 90 T1 -0,12  (0,05) -0,29  (0,03) -0,28   (0,03) -0,29   (0,03)

f-stn 91 T1 0,01   (0,06) -0,21   (0,05) -0,24   (0,03) -0,24  (0,03)

f-stn 88 T2 0,53   (0,38) 0,28   (0,38) -0,02   (0,19) 0,17   (0,34)

f-stn 86    T1 0,11   (0,07) -0,18   (0,04) -0,23   (0,02) -0,23   (0,02)

f-stn 84    T2 -0,14   (0,08) -0,48   (0,04) -0,51   (0,03) -0,52   (0,02)

f-stn 62 -0,50  (2,15) -1,85  (2,49) ˟ -1,85  (2,49) ˟ -1,85  (2,49) ˟

f-stn 96 0,30   (0,42) 0,15   (0,27) 0,02   (0,18) 0,02   (0,15) Vindkraft

Totalt: 24,59 13,28 9,73 11,89

*   Värden från jan, mars-maj 2016.
** Värden från mars pga. driftomläggning.
***  Värden från feb och april 2016.
˟  Ej korrekt mätning. värden från april 2016.
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4.4 Beräkningar på kabelnät

I Umeå Energis elnät finns kablar och luftledningar på spänningsnivåerna 0,4 kV, 10 kV, 45 kV och 
145 kV. Enligt teoridelens ekvation (5),  kan det kapacitiva reaktiva tillskottet  från dessa kablar 
beräknas. Driftkapacitansen fås ur data från kabeltillverkaren. Till exempel så blir tillskottet från en 
kabel med spänningsnivån 145 kV och en driftkapacitans på 0,23 μF/km/fas

QC=ωCD U h
2
=100π0,23∗1452

≈1,52 MVAr /km.

I  tabell  2  ses  driftkapacitans  och  reaktivt  effekttillskott  för  de  tre  högsta  spänningsnivåerna. 
Angivna värden på CD är typiska för respektive nivå.

Tabell 2: Översikt av olika spänningsnivåer och kapacitiv effekt.

Spänningsnivå  CD  (μF/km/fas) QC    (MVAr / km)

10 kV 0,23 0,0072

45 kV 0,32 0,20

145 kV 0,25 1,64

Driftkapacitansen sammanfaller ofta för kablar mellan de olika spänningsnivåerna, vilket är rimligt 
då  vi  minns  att  denna  beror  på  förhållandet  mellan  ledarens  och  skärmens  diametrar  och  på 
isolermaterialets egenskaper.  Här syns också tydligt resultatet  av att  QC ökar med kvadraten på 
spänningen.  I  tabell  3  visas  tillskottet  av  QC från  alla  befintliga  45  kV-kablar,  och  i  tabell  4 
motsvarande från 145 kV-kablar.

Tabell 3: 45 kV-kablar uppdelade på sträckor och totalt bidrag av QC. (Genomsnittligt värde på driftkapacitans)
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Tabell 4: 145 kV-kablar uppdelade på sträckor och totalt bidrag av QC. (Genomsnittligt värde på 
driftkapacitans)

Vad gäller  de lägre  spänningsnivåerna  är  alltså  det  reaktiva tillskottet  från  dessa mycket  lågt  i  
jämförelse per kilometer, men å andra sidan så är den totala förlagda kabelsträckan mycket längre. 
Det finns ungefär 1100 km förlagd 10 kV-kabel. Med genomsnittsvärdet ur tabell 2 där QC = 0,0072 
MVAr / km, fås ett totalt tillskott på 7,9 MVAr. 

Framtida förändringar
I Umeå Energis regionnät finns planerade förändringar där 45 kV-matningen på en sträcka kommer 
ersättas med ett 145 kV kabelnät. Dessa förändringar är planerade inom en 10-årsperiod. Vad gäller 
den framtida kabledragningen på 145 kV-nivå är vissa sträckor redan förlagda, övriga sträckor har 
längden  uppskattats  och  kabeltyp  antagits,  längder  och  driftkapacitanser  kan  alltså  i  realiteten 
ändras i mindre utsträckning (se tabell 5).

Tabell 5: Sammanställning av planerade förändringar i kabelnätet. 
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4.5 Utbyte mot överliggande regionnät

Här undersöks det totala reaktiva flödet i anslutningspunkterna för alla linjer sammanslaget. I figur 
17 visas den reaktiva effekten under 2015.
De mätvärden som används i anslutningspunkten kommer från överliggande näts mätsystem. Umeå 
Energi  har  ingen  egen  mätning  där,  däremot  finns  det  egna  mätare  i  närmast  liggande 
fördelningsstationer.

Figur 17: Umeå Energis totala reaktiva effektuttag och inmatning under 2015.

I Umeå Energis elnät finns 12 st kondensatorbatterier utplacerade. För att se vilken påverkan dessa 
har på kurvan i figur 17 visas i figur 18 även en kurva för totalen då avdrag gjorts för den kapacitiva 
effekt som producerats av de batterier som varit i drift.

Figur 18: Total reaktiv effekt med och utan kondensatorbatterier.
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Det finns alltså under en stor del av året en mängd kapacitiv reaktiv effekt som matas uppåt i nätet 
som inte går att kompensera med hjälp av de kondensatorbatterier som finns tillhands.

I figur 19 visas den totala kurvan för 2013 som jämförelse. De låga värden som ses i början av året 
beror på att mätningen av reaktiv effekt på alla Umeå Energis linjer inleddes i april 2013. Det finns 
ej data för batterimanövrer sparade före 2015 så en liknande analys går ej att göra för tidigare år. 
Det som går att säga är att maximala inmatningen av reaktiv effekt under sommarmånaderna 2013 
har legat kring 10-15 MVAr, och för 2014 kring 30 MVAr, att jämföra med 2015 som också ligger 
upp mot 30 MVAr.
En nyanlagd 145 kV-kabel spänningssattes i början av juli 2014, och denna bidrar enligt tidigare 
beräkningar med knappt 10 MVAr kapacitiv effekt. Detta är en rimlig förklaring till ökningen av 
inmatning.

Figur 19: Umeå Energis totala reaktiva effektuttag och inmatning under 2013. De två perioderna med hög 
kapacitiv effekt beror troligtvis på inkopplade batterier.
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4.6  Om spänningsreglering

Spänningsregleringen i stamnätet regleras genom driftinstruktionen DO42. Denna anger bland annat 
inom vilka gränser spänningen får variera i en stamnätsstation. Det tillåtna intervallet är oftast 395-
420 kV. Normalspänningsintervallet ligger 5 kV från dessa extremgränser, dvs 400-415 kV. SvK:s 
driftcentraler har till uppgift att ta till åtgärder då spänningen hamnar utanför normalintervallet. Det 
är dock inte vanligt att stamnätsspänningen har normal variation så lågt som 400 kV utan ligger för 
de flesta stationer oftast ovanför 407 kV. När SvK får för hög spänning på stamnätet är en av de 
metoder de tar till för att sänka spänningen att koppla in reaktorer (150 MVAr styck).

Spänningsreglering är en mycket aktuell fråga som utreds på stam- och regionnätsnivå.

Exempel på ej önskade driftsituationer som har uppstått:
  

• Reaktiv effekt har matats  in från regionnät samtidigt som det har varit  hög spänning på 
stamnätet. [10]

• Lindningskopplare på regionnätsnivå ändrar läge för att reglera ner spänning på 130 kV. 
Detta leder till bra spänning på 130 kV men för hög spänning på 400 kV. Denna situation 
har inträffat under sommarnätter. [9]

SvK har periodvis problem att hålla spänningsgränser i stamnätspunkter, och de pekar ut en viktig 
orsak  till  detta  som  inmatning  av  reaktiv  effekt  från  underliggande  nät.  Ett  exempel  på 
problempunkt är den där även Umeå Energi är ansluten. [10]

Anslutningskrav på högre nivå  (stamnät  / regionnät)
Krav på reaktiv effekt anges i anslutningsavtal och anläggningsavtal mellan SvK och regionnät, i 
varje  anslutningspunkt  mot  stamnätet.  Det  vanliga  kravet  som  tillämpas  är  +/-  5  MVAr  i 
anslutningspunkten,  vilket  regionnätsbolaget  ska  kunna  hålla  inom  hela  det  tillåtna 
spänningsintervallet (395-420 kV).
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Samband mellan reaktiv effekt och överliggande näts spänning
Mätvärden för spänningen på stamnätet har erhållits för att  kunna sätta denna i  relation till  det 
reaktiva flödet från Umeå Energis elnät. Följande figurer visar spänningen på stamnätet tillsammans 
med Umeå Energis inmatning av reaktiv effekt och även regionnätets reaktiva effekt mot stamnätet. 
I figur 20 ses dessa kurvor för juni 2015 och i figur 21 för februari 2016. Röd kurva visar då Umeå 
Energis totala reaktiva effekt, blå kurva visar överliggande regionnäts totala reaktiva effekt mot 
stamnät, och gul kurva visar spänningen på stamnätet i anslutningspunkten.
Observera att här är positiva värden för reaktiv effekt kapacitiv inmatad reaktiv effekt, det vill säga 
omvänt från resterande kurvor i arbetet. Detta för att tydligare kunna se eventuella samband mellan 
hög inmatning och hög spänning.
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Figur 20: Samband mellan effektflöden och överliggande spänning på 400 kV, juni 2015. Positiva värden för effekt 
innebär kapacitiv inmatning mot överliggande nät. Grönmarkerat spänningsintervall markerar 
normalspänningsintervall, röd nivå markerar högsta tillåtna spänning.



I februari 2016 infinner sig ett exempel då spänningen varit hög på stamnätsnivå samtidigt som en 
väsentlig nivå av reaktiv effekt matats till överliggande nät. I detta fall är det troligt att inmatningen 
inte varit önskvärd. Under juni 2015 har spänningen på stamnätet överlag hållt en bättre nivå. Den 
inmatning som även då skett  av rektiv  effekt är  mycket möjligt  också den ej  önskvärd,  för att 
minska behovet av att kompensera denna hos överliggande nät. 
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Figur 21: Samband mellan effektflöden och överliggande spänning på 400 kV, februari 2016.



4.7 Nätföreskrifter

I  detta  projekt  vidrörs  två  av  de  tre  anslutningsföreskrifterna,  nämligen  nätföreskriften  för 
anslutning av generatorer (Requirements for Generators, RfG) och nätföreskriften för förbrukare 
(Demand Connection Code, DCC). Dessa två föreskrifter är också nära sammanlänkade. Kraven 
kring reaktiv effekt kommer att sammanfattas i följande avsnitt, övriga krav behandlas ej här.

4.7.1  Nätföreskriften för förbrukare (DCC)

Denna föreskrift pekar ut skyldigheter som ska försäkra att systemoperatören på ett tillräckligt sätt 
nyttjar  tekniska  förmågor  hos  förbrukare  och  distributionsnät  på  ett  transparent  och  icke-
diskriminerande  sätt.  Regelbunden  koordinering  på  transmissions-  och  distributionsnivå 
tillsammans med tillräcklig prestanda hos utrustning som är ansluten till dessa nätverk för att kunna 
hantera störningar är grundläggande förutsättningar. [13]

Viktigt att nämna här är att denna nätföreskrift ej trätt i  kraft än, och nedanstående information 
behandlar  föreskriften  som  den  ser  ut  i  senaste  utgåvan  (oktober  2015),  och  ändringar  eller 
omtolkningar kan komma att göras.

DCC fokuserar främst på anslutning av industriella förbrukare och distributionsnät.  Föreskriften 
sätter upp regler för följande anläggningstyper:
(a) Förbrukningsanläggningar som är anslutna till transmissionsnätet.
(b) Distributionsanläggningar som är anslutna till transmissionsnätet.
(c) Distributionssystem, inklusive slutna distributionssystem.
(d) Förbrukarenheter, som används av en förbrukningsanläggning eller ett slutet distributionssystem 
för att tillhandahålla Demand Response till en systemoperatör eller TSO [13].

Läge i processen
EU:s  medlemsstater  har  röstat  ja  till  Demand  Connection  Code  i  oktober  2015.  Föreskriften 
befinner sig nu i slutfasen av processen för införande.  DCC är beräknad att träda i kraft under 
hösten 2016. Eftersom denna föreskrift ej trätt i kraft ännu kan det ske mindre eller större ändringar 
från senaste utgivna version. 

Omfattning
Föreskriften  för  förbrukare  kommer  endast  att  gälla  automatiskt  för  nya  distributionsnät  och 
förbrukare (av typerna (a)-(d) angivna ovan), och gäller inte för redan befintliga anläggningar med 
undantag för:

1: Då anläggningen har modifierats i sådan utsträckning att dess anslutningsavtal måste revideras. 
Detta  sker  då  enligt  proceduren  att  ansvarig  ägare  anmäler  ändringen  till  den  relevanta 
systemoperatören.  Denna  ska  sedan  bedöma  ifall  modifieringen  kräver  ändringar  i 
anslutningsavtalet. I sådant fall meddelas detta till den relevanta myndigheten, som ska ta beslut 
kring hur avtalet ska ändras, och vilka delar i DCC som eventuellt ska gälla för anläggningen.

2: I det fall tillsynsmyndigheten beslutar att en befintlig anläggning ska beläggas med krav från hela 
eller delar av anslutningsföreskriften. Detta beslut ska i sådant fall följa på ett förslag från TSO.

För att en anläggning ska räknas som befintlig, krävs antingen att den redan är ansluten till nätet på 
dagen för föreskriftens ikraftträdande, eller att anläggningens ägare har ingått bindande avtal om 
inköp av huvudapparaten till anläggningen, alternativt att detta slags avtal ingås senast två år efter 
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föreskriftens ikraftträdande.

Krav på reaktiv effekt
Karakteristiken hos elsystemet har stor inverkan på hur kraven på reaktiv effekt ställs, och även 
framtida utveckling av det aktulla elsystemet behöver tas i beaktande vid definiering av gränser.

Artikel 15 i utgåvan för DCC från oktober 2015 [13] anger bestämmelser för reaktiv effekt som 
följer:

1:   Förbrukare  och  distributionssystem  som  är  anslutna  till  transmissionsnätet  skall  kunna 
upprätthålla  stabil  drift  i  anslutningspunkten  inom  ett  intervall  för  den  reaktiva  effekten  som 
bestäms av TSO. För distributionssystem gäller speciellt att intervallet för import och export av 
reaktiv effekt, vilket bestämts av TSO inte ska vara vidare än:
+/- 48 % av den som är större av maximal importkapacitet eller maximal exportkapacitet. Detta 
innebär  en effektfaktor  på 0.9.  Undantag ges i  situationer  då tekniska eller  ekonomiska vinster 
föreligger i samförstånd mellan TSO och DSO. 

2: Vid ett aktivt effektflöde som är mindre än 25 % av den maximala importkapaciteten, har TSO 
möjligheten att kräva en förmåga hos det anslutna distributionssystemet att inte exportera någon 
reaktiv effekt. Tillsynsmyndigheten har rätt att kräva en analys i anslutningspunkten och om kravet 
inte verkar rättfärdigat enligt analysen ska TSO och DSO komma överens om vilka nödvändiga 
krav/behov som finns.

3: Utan att påverka tillämpningen av punkt 1 ovan, kan TSO kräva aktiv kontroll av det reaktiva 
effektutbytet från DSO i anslutningspunkten, detta ska då ske till nytta för hela systemet. TSO och 
DSO ska då komma överens om vilken metod som ska användas för att kontrollera den reaktiva 
effekten och denna metod ska leda till tillräcklig leveranssäkerhet för båda parter. 

4: Gränserna för reaktiv effekt ska upprätthållas i anslutningspunkten.

4.7.2 Nätföreskriften för generatorer (RfG)

Enligt generatorföreskriften beror systemsäkerheten delvis på kraftproduktionsmodulernas tekniska 
förmåga.  En  grundläggande  förutsättning  är  därför  att  den  utrustning  som  är  ansluten  till 
överförings- och distributionsnät har tillräcklig prestanda för att klara av störningar och har förmåga 
att  hjälpa  till  att  förhindra  större  avbrott  eller  underlätta  återställning  av  systemet  efter  ett 
sammanbrott.  Relevanta  tekniska  krav  för  kraftproduktionsmoduler  bör  fastställas  som  en 
förutsättning för nätanslutning. Krav på reaktiv effekt skulle kunna leda till restriktioner i fråga om 
utformning och drift av kraftproduktionsanläggningar. Därför är det viktigt att den förmåga som 
faktiskt krävs för effektiv systemdrift bedöms noggrant [12].

Läge i processen
EU:s medlemsstater röstade bifall till RfG i juni 2015. Koden trädde i kraft 17 maj 2016 efter att ha  
godkänts av EU-parlamentet och europeiska rådet 27 april 2016 [16]. Nätföreskriften för anslutning 
av  generatorer  blir  därmed  den  första  att  träda  i  kraft  utav  de  tre  anslutningsföreskrifterna. 
Implementeringstiden är 3 år för utformning på nationell nivå.

Omfattning
RfG gäller för nya anläggningar, däremot så gäller den ej automatiskt för befintliga anläggningar. 
För att en generatorenhet ska räknas som befintlig, krävs antingen att den redan är ansluten till nätet 
på dagen för föreskriftens ikraftträdande, eller att anläggningens ägare har ingått bindande avtal om 
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inköp av huvudapparaten till elproduktionen, alternativt att detta slags avtal ingås senast två år efter 
föreskriftens ikraftträdande.

Situationer då RfG gäller för redan befintlig anläggning:
1: Då anläggningen har modifierats i sådan utsträckning att dess anslutningsavtal måste revideras. 
Detta  sker  då  enligt  proceduren  att  ansvarig  ägare  anmäler  ändringen  till  den  relevanta 
systemoperatören.  Denna  ska  sedan  bedöma  ifall  modifieringen  kräver  ändringar  i 
anslutningsavtalet. I sådant fall meddelas detta till den relevanta myndigheten, som ska ta beslut 
kring hur avtalet ska ändras, och vilka delar i nätkoden som eventuellt ska gälla för anläggningen.

2: I det fall tillsynsmyndigheten beslutar att en befintlig anläggning ska beläggas med krav från hela 
eller delar av anslutningskoden. Detta beslut ska i sådant fall följa på ett förslag från TSO.

Ei kommer inom ett år att ta fram kriterier för undantag från bestämmelser i föreskriften, bland 
annat vad gäller undantag för ny teknik.

RfG delar in generatorenheterna i fyra olika anläggningstyper efter effekt och anslutningsspänning. 
Gränserna varierar för olika synkronområden. Dessa illustreras för synkronområde Norden i tabell 
6. Vad gäller typerna B-D är angiven effektgräns ett maximalt värde, sedan ska ett gällande värde 
bestämmas  lokalt.  Förslaget  för  lokalt  tröskelvärde  ska  ges  av varje  berörd systemansvarig  för 
överföringssystemet och detta ska sedan godkännas av berörd tillsynsmyndighet.

Tabell 6: Anläggningstypernas indelning gällande för synkronområde Norden.

Anläggningstyp Effektgräns Spänningsnivå i anslutningspunkt

A >  0,8 kW < 110 kV 

B >= 1,5 MW* < 110 kV

C >= 10 MW* < 110 kV

D >= 30 MW* >= 110 kV (eller lägre)
* innebär att detta är ett tröskelvärde som ej får överskridas, det lokala gränsvärdet för anläggningstyp B-D kan alltså 
lokalt eventuellt sättas lägre. 

Beroende på anläggningstyp, och deras olika påverkan på/ förmåga att  påverka elnätet beskrivs 
kraven generellt olika. Till exempel beskrivs kraven för typ D enligt:

"Kraven  för  kraftproduktionsmoduler  av  typ  D  bör  vara  specifika  för  ansluten  
produktion med högre spänning som påverkar reglering och drift av hela systemet. De 
bör  säkerställa  stabil  drift  av  det  sammanlänkade  systemet,  vilket  möjliggör  
utnyttjande av stödtjänster från produktion i hela Europa" [12].

Föreskriften innehåller en mängd krav för bland annat frekvensstabilitet och feltålighet för de olika 
anläggningstyperna. Nedan tas kortfattat  de specifika kraven för reaktiv effekt upp, uppdelat  på 
synkrona produktionsmoduler och kraftparksmoduler. En kraftparksmodul definieras som 

"en eller flera elproduktionsenheter som antingen är asynkront anslutna till nätet eller 
anslutna via kraftelektronik, och som dessutom har en enda anslutningspunkt till ett 
överföringssystem, ett distributionssystem (inklusive slutet distributionssystem) eller 
ett system för högspänd likström" [12].

Det är typerna C och D som har väl definierade krav på reaktiv effekt,  med syfte att  bidra till  
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spänningsstabiliteten. Krav kan även läggas på typ B från den systemansvarige.

Krav på reaktiv effekt
Reaktiv effekt är ett mycket viktigt verktyg för att hålla spänningen stabil, vilket i sin tur är mycket 
viktigt för att möjliggöra elhandel över gränserna [12]. Målet är att alla produktionsenheter av typ C 
och D ska kunna bidra till spänningsregleringen via reglering av reaktiv effekt. Behovet av förmåga 
till  reaktiv  effektreglering  hos  generatorenheter  beror  på  flera  faktorer,  inklusive  graden  av 
finmaskighet  i  nätet  och  förhållandet  mellan  inmatning  och  förbrukning,  som bör  beaktas  vid 
fastställandet av krav på reaktiv effekt.

Synkrona produktionsmoduler och kraftparksmoduler, typ C och D, vid maximal effekt.
Enligt föreskriften ska produktionsenheter kunna bidra med reaktiv effektreglering inom ett bestämt 
område.  Föreskriften har endast ett  specificerat  yttre område,  Fast yttre område i  figur 22. Den 
relevanta nätägaren ska tillsammans med TSO definiera gränser för ett i varje geografiskt område 
önskat inre område, med grund i vilka behov som finns i den aktuella regionen. Inom detta inre  
område ska  en specifik  U-Q/Pmax-profil  bestämmas,  vilken  inte  behöver  vara  rektangulär.  Till 
exempel är antagligen inte produktion av reaktiv effekt ett nödvändigt krav vid högre spänning.

Figur 22: Områden för U - Q/Pmax-profil. Position, storlek och form för inre området är endast 
vägledande. [13]

Principer som ska följas vid fastställande av U-Q/Pmax-profilen:
• U-Q/Pmax-profilen får inte gå utanför det inre området.
• Det inre området ska ligga innanför det fasta yttre området.
• Dimensionerna för det inre området ska ligga inom angivet intervall för varje 

synkronområde. För Nordiska synkronområdet gäller specifikt att:
Maximalt intervall för Q/Pmax : 0,95
Maximalt intervall för spänningsnivå angivet i p.u.: 0,150
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Kraftparksmoduler, typ C och D vid lägre kontinuerlig effekt än den maximala.
Liksom vid maximal effekt ska gränser bestämmas för det inre området enligt vissa regler. Här ska 
en P-Q/Pmax-profil  bestämmas som visar  kraven på reaktiv effekt  i  hela  området  från noll  till 
maximal aktiv effekt.

Figur 23: Områden för U - Q/Pmax-profil. Position, storlek och form för inre området är 
endast vägledande.         [13]

Principer som ska följas vid fastställande av P-Q/Pmax-profilen:
• P-Q/Pmax-profilen får inte gå utanför det inre området.
• Det inre området ska ligga innanför det fasta yttre området.
• Dimensionerna för det inre området ska ligga inom angivet intervall angivet för varje 

synkronområde. För Nordiska synkronområdet gäller specifikt att:
Maximalt intervall för Q/Pmax : 0,95

• Intervallet för P för det inre området ska vara 1 p.u. när den reaktiva effekten är noll.
(Det vill säga reaktiva effekten ska gå att reglera till noll vid alla effektlägen 0-1 p.u.)

• P-Q/Pmax-profilen ska omfatta villkor för reaktiv effekt då den aktiva effekten är noll. 

33



5 Diskussion
Efter studien av reaktiv effekt i Umeå Energis elnät kan några karakteristiska beteenden pekas ut 
hos flödet.  Dels så råder främst inmatning mot överliggande nät under en stor del av året.  För 
nätter/helger ligger då inmatningen på 20-25 MVAr (för 2015 gäller detta under april - september), 
och under industrisemestern uppemot 30 MVAr. Det finns ingen kompenseringsutrustning i nätet 
som kan kompensera för  detta,  då alla  kondensatorbatterier  i  detta  läge redan är  frånkopplade. 
Dygnsvariationen har en intervallbredd på 20-30 MVAr. Det händer också att inmatningen är lika 
hög eller  högre,  uppemot 40-50 MVAr, under vinterhalvåret,  då i  kombination med inkopplade 
kondensatorbatterier.

Genomgången av det lokala elnätet på 10 kV-nivå, visar att den reaktiva effekten fortfarande oftast 
är  induktiv.  I  några  stationer  är  den reaktiva  effekten  faktiskt  kapacitiv,  då oftast  endast  under 
sommarmånaderna.  Nivån  är  dock  låg,  0,5  MVAr  eller  lägre  utom i  ett  fall  där  den  reaktiva 
inmatningen från en fördelningsstation pendlar upp mot 1,5 MVAr, men då endast under juli månad. 

Kapacitiv effekt från kablar har beräknats från 45 och 145 kV-nivå till i dagsläget ungefär 28 MVAr. 
Påverkan från kablar märks främst vid låg last, då dels det reaktiva effektuttaget till laster är lägre 
och dels så gör de lägre lastströmmarna att de induktiva förlusterna i transformatorer och ledningar 
är lägre. 

Det framtida flödet av reaktiv effekt mot överliggande nät får väntas att i grunden se liknande ut 
som situationen för 2015. Den stora förändring som kan pekas ut är att vid spänningshöjning och 
kablifiering av planerad sträcka inom 10 år, kommer ett bidrag av reaktiv effektinmatning på över 
15 MVAr ytterligare. Det bör poängteras att analysen har kunnat göras främst endast på mätvärden 
från  ett  år  vilket  givetvis  ger  en  större  osäkerhet  för  uttalanden  om framtida  mönster.  Vilken 
inverkan har temperaturskillnader mellan olika år till exempel?

Det har visat sig tydligt under arbetets gång att frågan kring spänningsreglering och kopplingen till 
reglering av reaktiv effekt är mycket aktuell hos elnätsbolag på olika nivåer i elnätet. Det verkar 
också önskvärt att arbetet med utformningen av hur reglering ska göras i så stor utsträckning som 
möjligt sker genom samarbete parterna emellan, för att få till en reglering som är samspelt och som 
gör så att alla arbetar åt samma håll.

Vid granskning av reaktiv effektinmatning i relation till överliggande spänning öppnar sig frågan 
om det är endast under låg last på sommaren som problem kan uppstå med spänningen. Spänningen 
på stamnätet i anslutningspunkten har överlag varit högre under februari 2016 än under juni 2015 
till  exempel.  Det  vill  säga  det  kan  finnas  goda  skäl  att  hålla  nere  inmatningen  även  under 
vinterhalvåret, genom optimerad drift av batterier.

Val av kompenseringsteknik
Typer av kompensering som kan vara aktuella vid nyinstallation av reaktorer är en fast/flera fasta 
reaktorer  alternativt  en/flera  variabla  shuntreaktorer  (VSR).  Mer  avancerade  lösningar  med 
tyristorstyrning  och  till  exempel  SVC  (Static  Var  Compensator)  som  använder  sig  av  en 
kombination av reaktorer och kondensatorbatterier är troligtvis ej aktuella ur ett kostnadsperspektiv 
dessutom är en så snabb reglering inte nödvändig. Vad gäller läget i stort verkar det fortfarande 
finnas  få  reaktorer  installerade  på  distributionsnät/regionnätsnivå  för  kompensering  av  ökad 
kapacitiv reaktiv effekt, och i de fall dessa finns är det främst fasta reaktorer som används.

Vid  val  av  kompenseringsutrustning  behövs  först  mer  information  kring  framtida  krav,  och 
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eventuella tariffer som en investeringskostnad kan ställas mot. Det är viktigt att ta reda på om det 
räcker med att inte mata reaktiv effekt mot överliggande nät, då det skulle kunna räcka med en fast 
reaktor som skiftar det reaktiva effektflödet till högre uttag men som då fortfarande måste hålla sig 
inom  abonnemangsgränsen. För att kompensera även för framtida kablifiering skulle denna reaktor 
behöva ha en kapacitet på åtminstone 40 MVAr. Denna lösning skulle få problem med för högt 
uttag istället om den används i dagsläget.

För att kunna ha bättre kontroll på regleringen och även kunna använda mer högfrekvent koppling 
än säsongskoppling,  kan en lösning med några fasta reaktorer i  olika storlek vara ett  alternativ. 
Dessa kan vara placerade på olika ställen i nätet (kräver samma antal tillgängliga fack) eller på en 
gemensam plats (varje reaktor behöver en egen brytare men samma fack kan användas). En fördel  
med att ha flera mindre reaktorer är också att det minskar kopplingsstörningar.

Ett tredje alternativ är att installera en variabel shuntreaktor (VSR). Denna lösning medför större 
flexibilitet  och  möjlighet  att  även  kompensera  för  dygnsvariationer.  En  VSR  kan  väljas  med 
reglering genom antingen lindningskopplare eller i form av en dykkärnereaktor. Dessa tekniker är 
även beprövade hos företaget inom annat applikationsområde.

Då tidsramen för detta projekt ej tillåtit det, har ingen ekonomisk överblick kunnat tas fram vad 
gäller olika reaktortyper och kostnad vid placering av dessa vad gäller olika spänningsnivåer.

Vad gäller plats för ny kompensering kan man enligt grundprincipen att kompensering ska placeras 
på den nivå där orsaken uppstår, och så nära källan som möjligt, tänka sig att 145 kV-nivå är bästa 
placering då det är här den mesta kapacitiva reaktiva effekten uppstår. Det kan dock inte uteslutas 
här att lägre spänningsnivå kan vara att föredra ur teknisk eller ekonomisk aspekt.

Alternativa reglermöjligheter
Större planerade vindkraftparker  är potentiella  hjälpenheter  och eventuellt  beläggs de med krav 
redan via nätföreskriften RfG där krav på bidrag till den reaktiva effektregleringen finns just för 
spänningsregleringen. Det är dock oklart i vilken utsträckning detta kan användas, och ekonomiska 
aspekter kring detta. 

Det  befintliga kraftvärmeverket  skulle  med sina generatorer  kunna hjälpa till  med reglering  av 
reaktiv effekt mer aktivt. Tekniskt bör detta inte vara något problem men detta är dock en begränsad 
möjlighet då anläggningen endast är i bruk under delar av den period som regleringen behövs, på 
grund av lågt behov av fjärrvärme under sommarhalvåret.

En större kundanläggning finns som periodvis matar in reaktiv effekt på nätet. Här är det intressant 
att veta ifall utrustningen faktiskt är kapacitiv eller om det är lokalt inkopplade kondensatorbatterier 
som orsakar detta. Dessa skulle i sådana fall kunna kopplas från för att hjälpa till med regleringen. 
Denna  möjlighet  kan  också  vara  intresant  att  utreda  hos  andra  högspänningskunder  med  egen 
kompensering.

Bortkoppling av 145 kV-kabel som är spänningssatt men i övrigt inte i drift. Nackdelar finns med 
detta då man ej har kontroll över kabelns skick då den ej är spänningssatt, dessutom finns planer på 
förändrad driftläggning under vilken denna möjlighet faller bort.
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Kommentarer DCC
Den senaste utvecklingen kring föreskriften DCC är att kraven för distributionssystem endast gäller 
för de som är anslutna till transmissionsnätet. En tolkningsmöjlighet är att detta innebär endast till  
stamnätet och därmed SvK i Sverige. En annan möjlighet är att kraven för reaktiv effekt (och andra 
krav)  gäller  för  distributionssystem  anslutna  ovanför  en  viss  spänningsgräns,  och  att  denna 
spänningsgräns alltså anger var transmissionsnätet börjar. Denna fråga ska fastställas på nationell 
nivå. 

Om ett regionnät anslutet till stamnätet blir belagt med krav från föreskriften är det också troligt att 
regionnätsägaren i sin tur behöver föra krav vidare mot underliggande DSO, så att denna påverkas 
indirekt.

DCC gäller endast automatiskt för nya distributionsnät, och intentionen från SvK är troligtvis inte 
att i stor utsträckning belägga befintliga system med kraven från DCC. Vid beläggande av krav från 
föreskriften  på  redan  befintliga  anläggningar,  både  vad  gäller  distributionssystem  och 
generatorenheter kan både kostnaden och arbetsbördan bli mycket stor, vilket är en anledning till att 
detta antagligen  kommer att ske sällan.

Vad gäller nuvarande krav i anslutningspunkt mellan stamnät och regionnät i Sverige har traditionen 
varit att ange effektfaktorn 0,95, och det är inte troligt att hela intervallet som anges i DCC på 0,9 
kommer att tillåtas i de fall där kravintervallet ska fastställas.

Om maximal importkapacitet tolkas som den abonnerade årseffekten (280 MW), skulle ett intervall 
på +/- 48 % för Umeå Energi innebära +/- 134 MVAr. Med en effektfaktor som istället är 0,95 blir 
intervallet +/- 92 MVAr. 

Ett aktivt effektflöde på 25 % av maximal importkapacitet innebär för Umeå Energi 70 MW.

Kommentarer RfG
Krav från RfG kommer mest troligt inte att läggas på befintliga produktionsenheter i någon större 
utsträckning. Däremot kommer de att gälla för nya anslutningar av till exempel vindkraftparker, då 
tidsfristen på två år har passerat.
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6 Slutsatser 
I dagsläget förekommer som mest en inmatning av reaktiv effekt på 25-30 MVAr mot överliggande 
nät, då sommartid. Denna nivå kommer att stiga till ungefär 40-45 MVAr då framtida kablifieringar 
gjorts.

På 10 kV-nivå ligger eventuell reaktiv inmatning fortfarande på låg nivå. Ingen tydligt punkt där 
kompensering är att förespråka finns på denna spänningsnivå.

Nuvarande och framtida kablifiering på 145 kV-nivå ger ett stort bidrag av kapacitiv reaktiv effekt. 
Vid  låg  last  blir  nätet  tydligt  kapacitivt  till  skillnad  från  ett  högt  belastat  nät  då  induktiva 
komponenter i större grad motverkar den kapacitiva inmatningen.

Det som kan åtgärdas med befintlig utrustning är att se över driften av kondensatorbatterier i nätet.  
Ökad  information  i  form  av  mätvärden  till  driftcentralen  skulle  ge  en  bättre  överblick  och 
möjliggöra att batterier slås av i lämplig takt efter kalla vinterperioder. Mätvärden bör innehålla 
någon  form  av  historik  då  den  stora  dygnsvariationen  hos  den  reaktiva  effekten  försvårar 
användandet av endast aktuellt värde. I kombination med värden kopplade till varje batteri i nätet 
för optimalt val av batteri, samt med larmfuntion vid lämplig nivå av reaktiv effektinmatning. 

Med en rimlig framtida kravbild att ingen inmatning av reaktiv effekt får ske mot överliggande nät, 
kan några alternativ för kompensering pekas ut.

Dels  kan  fasta  reaktorer  installeras.  Detta  alternativ  medför  enkel  teknik  med  begränsade 
reglermöjligheter. 

Det andra rekommenderade alternativet är att installera en variabel shuntreaktor, VSR, som finns 
tillgänglig med beprövad teknik och mekanisk reglering. Denna kan dimensioneras för att klara av 
både dagens behov och framtida behov.

6.2 Fortsatt arbete

För att hitta den mest optimala platsen för kompensering ur aspekten att även minimera förluster  
behöver simuleringar göras på nätet med inmatade timvärden för reaktiv effekt, vilket till exempel 
kan göras i PSS-E. Detta är ett  rekommenderat framtida arbete men eventuellt  begränsat av att 
tillgängliga  fack  och  andra  praktiska  aspekter  som  till  exempel  utrymme  för  utrustning  ändå 
begränsar möjliga platser i nätet för mycket.

En  fortsatt  utredning  kring  lämplig  kompenseringsutrustning  med  ekonomisk  kalkyl  ställt  mot 
eventuella tariffer för inmatning av reaktiv effekt behöver göras.
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