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Sammanfattning 
Bakgrunden till detta projekt är att Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) kommer att 

införa ett avgiftssystem för inmatning av reaktiv effekt till sitt elnät. Avgiften införs till följd av 

problem på elnätet som orsakas av reaktiv effekt. Umeå Energi Elnät AB (nedan kallat Umeå Energi) 

har historiskt matat in reaktiv effekt vilket motiverade detta arbete som utreder den reaktiva effekten 

på Umeå Energis elnät samt bidrar med information om två alternativa tillvägagångssätt att bemöta 

avgiften. Alternativ 0 är att kompensationsutrustning inte installeras, utan att ett abonnemang på 

inmatning av reaktiv effekt upprättas. Alternativ 1 är att kompensationsutrustning installeras. För att 

utreda den reaktiva effekten erhölls och behandlades data på reaktiv effekt i Umeå Energis nät. 

Historisk kondensatordrift togs fram för år 2016 ur händelsehistoriken hos Umeå Energis driftcentral. 

Kondensatordriften år 2015 kunde enbart erhållas från ett tidigare arbete på Umeå Energi eftersom ett 

begränsat antal händelser lagras i händelsehistoriken. 

Genom att subtrahera kondensatorernas produktion från den reaktiva effekten i Umeå Energis 

anslutningspunkter som uppmätts av Vattenfall erhölls data som mer representerade underliggande 

fenomen på nätet. Utan kondensatordrift beräknades inmatningen enligt Vattenfalls definition uppgå 

till cirka 34 MVAr utifrån data från 2015 och 2016. För åren 2018 till och med 2023 beräknades 

ändringar i reaktiv effekt till följd av förändringar på Umeå Energis nät. Vid beräkningarna 

försummades ledningarnas induktiva karaktär, vilket gav ett tomgångsscenario med maximal 

produktion av reaktiv effekt. År 2023 beräknades inmatningen ska ha ökat till 59 MVAr till följd av 

förändringar på Umeå Energis nät. Med antagandet att Umeå Energi inte kommer att drifta 

kondensatorbatterierna så att inmatningen höjs föreslogs för alternativ 0 val av abonnemang på 

inmatning av reaktiv effekt för åren 2018 till och med 2023 utifrån de 34 MVAr som nämnts ovan och 

inverkan från förändringarna på nätet. År 2019 föreslogs ett abonnemang på 41 MVAr, och 2023 

föreslogs ett på 59 MVAr. Kostnaderna för dessa beräknades enligt Vattenfalls tariff till 820 000 kr 

respektive 1 187 000 kr. Kostnaden för eventuell överinmatning av reaktiv effekt beräknades med 

tariffen för överinmatning årligen uppgå till maximalt 76 000 kr med 95 % sannolikhet enligt den 

korrigerade standardavvikelsen hos inmatningen utan kondensatordrift åren 2015 och 2016. 

Optimal kondensatordrift beräknades för åren 2015 och 2016 genom att addera den produktion av 

reaktiv effekt från befintliga kondensatorbatterier som gav minst absolutvärde i reaktiv effekt. 

Beroende på hur ofta kondensatordriften justerades erhölls olika resultat. En undersökning av 

störningar till följd av kondensatorkopplingar rekommenderas för att få en förståelse för 

förutsättningarna för optimal kondensatordrift. 

Det bedömdes inte ekonomiskt motiverbart med mer avancerad kompensationsteknik såsom statiska 

VAr-kompensatorer då variabla reaktorer kan kompensera dygns- och säsongsvariationer i reaktiv 

effekt. Den reaktiva effektproduktionen i ledningar är störst på 145 kV-nivån och kommer öka i 

framtiden på denna nivå. Det är därför sannolikt här kompensationsutrustning såsom reaktorer först 

bör installeras. 

För att kunna ta så bra beslut som möjligt angående den reaktiva effekten rekommenderas att snarast 

möjligt ingå ett arbetssätt som om avgiftssystemet redan tagits i bruk och utöka ett representativt 

dataunderlag.  
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Abstract 
The background of this project is that Vattenfall Eldistribution AB (hereinafter referred to as 

Vattenfall) will establish a system of fees for input of reactive power. This will be done due to 

problems in the grid caused by reactive power. Umeå Energi Elnät AB (hereinafter referred to as 

Umeå Energi) has historically input reactive power, motivating this work which investigates the 

reactive power in the grid of Umeå Energi and provides information on two alternative approaches to 

responding to the fee. Alternative 0 entails no installation of compensation technology, and that a 

subscription for reactive power input is established instead. Alternative 1 entails that compensation 

technology is installed. To investigate the reactive power, data on reactive power in the grid of Umeå 

Energi were obtained and processed. Historical operations of capacitor banks for the year 2016 were 

obtained from the history of events of the control center at Umeå Energi. The operations of the 

capacitor banks during 2015 could only be obtained from an earlier work at Umeå Energi since the 

number of events stored in the history is limited. 

By subtracting the capacitor banks’ production from the reactive power measured by Vattenfall in the 

connections of Umeå Energi, data more representative of underlying phenomena were obtained. 

Without capacitor production of reactive power, the input was calculated according to the definition of 

Vattenfall to about 34 MVAr, by using data from 2015 and 2016. For the years 2018 through 2023, 

changes in reactive power due to changes in the grid of Umeå Energi were calculated. These 

calculations did not consider inductances, and thus yielded zero-load scenarios with maximum 

reactive power production. By the year of 2023, the input was calculated to have increased to 

59 MVAr due to changes in the grid of Umeå Energi. Assuming that Umeå Energi will not operate the 

capacitors so that the input is increased, for alternative 0 subscriptions for input of reactive power were 

suggested for the years 2018 through 2023 by considering the abovementioned 34 MVAr and the 

changes in the grid. Subscriptions of 41 MVAr and 59 MVAr were suggested for the years 2019 and 

2023 respectively. The costs of these were calculated with the fee specified by Vattenfall to 

SEK 820,000 and SEK 1,187,000 respectively. Calculations with the applicable fee yielded that the 

yearly cost of possible over-input could amount to a maximum of SEK 76,000 with a 95 % 

probability, using the corrected standard deviation of the input without capacitor production of 

reactive power for the years 2015 and 2016. 

Optimal capacitor bank operations were calculated for the years 2015 and 2016 by adding the 

production of reactive power from existing capacitor banks which yielded the minimum absolute 

reactive power. Depending on how often the capacitors were operated different results were obtained. 

An investigation of power quality disturbances due to capacitor bank operations is recommended to 

achieve an understanding of the conditions for optimal capacitor bank operations. 

It was not deemed economically justifiable to install more advanced compensation technologies such 

as static VAr compensators since variable reactors are able to compensate daily and seasonal 

variations in reactive power. The production of reactive power in cables is the largest on the 145 kV 

level and will increase in the future on this level. It is therefore likely here compensation technologies 

such as reactors should be installed first. 

To be able to make as good decisions as possible concerning the reactive power, it is recommended to 

as soon as possible commence a working method as if the fee system had already come into effect; 

thus increasing the amount of representative data.  
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1 Introduktion 
Här ges bakgrunden till detta projekt, och projektets syfte och mål anges. 

1.1 Bakgrund 
Vattenfall Eldistribution AB (nedan kallat Vattenfall) beskriver att problem som uppstått på nätet på 

grund av reaktiv effekt är förhöjd spänning på långa 10-, 20- och 40 kV ledningar vid låg last, samt att 

400 kV ledningar på stamnätet måste kopplas bort för att behålla driftsäkerheten vid inmatning av 

reaktiv effekt på stamnätet. För att styra lokalnätbolagens inmatning av reaktiv effekt mot Vattenfalls 

regionnät till en nivå som inte är skadlig för elnätet inför Vattenfall från och med 2019-01-011 en 

avgift på överinmatning av reaktiv effekt, samt en möjlighet att abonnera på inmatning för en lägre 

avgift. Upprättas inget abonnemang räknas all inmatning som överinmatning, medan enbart inmatning 

utöver den abonnerade räknas som överinmatning vid abonnerande. Inmatad reaktiv effekt debiteras 

efter medelvärdet av de två högsta timvärdena från två skilda månader under året, om avtalstiden inte 

är kortare än sex månader. För Umeå Energi Elnät AB (nedan kallat Umeå Energi) är avgiften för 

överinmatning 40 kr/kVAr, och avgiften för abonnerad inmatning är 20 kr/kVAr (1). 

Den historiskt ökande kablifieringen gör att det idag uppstår lägen då Umeå Energi har en större 

produktion av reaktiv effekt på sitt nät än förbrukning (2). Därmed matar Umeå Energi ibland in 

reaktiv effekt på Vattenfalls regionnät. Umeå Energi kommer alltså åläggas avgift till Vattenfall om 

inte inmatningen av den reaktiva effekten kan undvikas. Enligt villkoren med Vattenfall har Umeå 

Energi rätt att avgiftsfritt ta ut reaktiv effekt motsvarande upp till 15 % av sin abonnerade aktiva effekt 

(3). 

Solhed kommer i sin rapport ”Analys och kompensering av reaktiv effekt i Umeå Energis elnät” från 

2016 (4) fram till att kondensatorbatterier på Umeå Energis elnät bitvis skulle kunna stängas av för att 

minska inmatningen av reaktiv effekt på Vattenfalls regionnät. Hon noterar dock att det ändå saknas 

förmåga att kompensera cirka 30 MVAr, samt att ökad kablifiering och spänningshöjning kommer att 

bidra med ytterligare 17 MVAr. Som aktuell kompensationsutrustning ser Solhed en eller flera fasta 

reaktorer alternativt en eller flera variabla shuntreaktorer. Hon bedömer att vilka krav och tariffer som 

kommer att finnas i framtiden är av stor betydelse för valet av kompensationsteknik. 

1.2 Syfte 
Detta arbete har som syfte att analysera den reaktiva effekten på Umeå Energis elnät och underlätta 

beslut om hur den kommande avgiften på inmatning av reaktiv effekt till överliggande nät ska 

bemötas. 

1.3 Mål 
Projektet har följande mål: 

1. Hur den reaktiva effekten i anslutningar till överliggande nät optimeras med olika sätt att drifta 

befintliga kondensatorbatterier ska undersökas. Kondensatordriftens ekonomi ska också 

undersökas.  

 

2. Alternativ 0, det vill säga att inte vidta åtgärder för att minska inmatningen av reaktiv effekt utöver 

optimering av drift med befintliga kondensatorbatterier, ska undersökas ekonomiskt. 

 

3. Alternativ 1, det vill säga att kompensationsteknik installeras, och hur detta bör utföras ska 

diskuteras. Information om olika kompensationstekniker ska sammanställas.  

                                                      

1 Avgiften skulle ursprungligen träda i kraft 2018-01-01, men Vattenfall har kommunicerat att det ändrats till 

2019-01-01. 
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2 Teori 
Detta avsnitt ger en grundläggande beskrivning av reaktiv effekt och nivåerna på det svenska elnätet. 

Avgiftssystemet för inmatning av reaktiv effekt beskrivs närmare. Här ges också en sammanställning 

av information om kompensationsteknik. En konceptuell beskrivning av den använda metoden 

projektioner till latenta strukturer ges även. 

2.1 Reaktiv effekt 
Reaktiv effekt sägs flöda i en växelströmsledare då strömmen och spänningen är fasförskjutna från 

varandra. Kapacitiva komponenter förskjuter strömmen så att den hamnar tidigare i fas. Detta brukar 

också beskrivas som att kapacitiv reaktiv effekt produceras, eller att reaktiv effekt produceras. Figur 1 

visar hur ström och spänning är förskjutna från varandra i en ledare där det flödar kapacitiv reaktiv 

effekt. Induktiva komponenter förskjuter strömmen så att den hamnar senare i fas. Detta brukar 

beskrivas som att induktiv reaktiv effekt produceras, eller att reaktiv effekt förbrukas (4), (5). Figur 2 

visar hur ström och spänning är förskjutna från varandra i en ledare där det flödar induktiv reaktiv 

effekt.

 

När reaktiv effekt flödar i en ledare upptar den överföringsförmåga i ledaren, vilket kan begränsa hur 

mycket aktiv effekt som kan överföras (5), (6). Förskjuts strömmen 90° från spänningen kan ingen 

aktiv effekt överföras. Reaktiva effektflöden ger också upphov till förluster på samma sätt som aktiva 

effektflöden gör (7). Den aktiva effektförlusten som funktion av resistansen 𝑅 [Ω], spänningen 𝑈 [V], 

den aktiva effekten 𝑃 [W] och den reaktiva effekten 𝑄 [VAr] ges av  

 
𝑃𝑓 = 𝑅 ∙ (

𝑃

𝑈
)

2
+ 𝑅 ∙ (

𝑄

𝑈
)

2
   [W]. Ekv. 1  

Vidare ökar produktion av reaktiv effekt spänningen, medan förbrukning av reaktiv effekt minskar 

spänningen (5), (6). Spänningsändringen som funktion av resistansen, reaktansen 𝑋 [Ω], spänningen, 

den aktiva effekten och den reaktiva effekten ges av 

 𝛥𝑈 = 𝑅 ∙
𝑃

𝑈
+ 𝑋 ∙

𝑄

𝑈
   [V]. Ekv. 2  

För hög eller för låg spänning kan försämra prestandan hos utrustning och medföra ökat slitage. I 

värsta fall kan utrustning förstöras. Minskar spänningen så minskar även kapacitiva komponenters 

produktion av reaktiv effekt och därmed deras spänningsökning, vilket gör att spänningsminskningen 

förstärker sig själv (5), (7). I extremfall kan spänningskollaps inträffa (5), (6), (8). Ökar spänningen så 

ökar förbrukningen av reaktiv effekt i induktiva komponenter, vilket gör att spänningsökningen 

bromsas allt hårdare (5), (7). I kapacitiva komponenter ökar produktionen av reaktiv effekt med 

spänningen, och därmed även deras spänningsökning, vilket förstärker spänningsökningen. Det kan 

Figur 1. Kapacitiv reaktiv effekt flödar i en ledare då 

strömmen befinner sig tidigare i fas än spänningen. 

Figur 2. Induktiv reaktiv effekt flödar i en ledare då 

strömmen befinner sig senare i fas än spänningen. 

U [V], I [A]

t [s]

Spänning U [V] Ström I [A]

U [V], I [A]

t [s]

Spänning U [V] Ström I [A]
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alltså vara nödvändigt att koppla från kapacitiva komponenter vid situationer med låg last och förhöjd 

spänning (7). 

2.2 Teckenkonvention 
Induktiv reaktiv effekt anges som positiv reaktiv effekt, och kapacitiv reaktiv effekt anges som negativ 

reaktiv effekt. Den totala reaktiva effekten kan således beräknas enligt 

 𝑄 = 𝑄𝐿 − 𝑄𝐶    [VAr], Ekv. 3  

där 𝑄𝐿 är den induktiva reaktiva effekten [VAr] och 𝑄𝐶 är den kapacitiva reaktiva effekten [VAr]. 

2.3 Ledningar 
Ledningar har både en kapacitiv och en induktiv komponent. Den kapacitiva komponenten beror på 

vinkelhastigheten, ledningens driftkapacitans samt spänningen och producerar reaktiv effekt enligt 

 𝑄𝐶 = 𝜔𝐶𝐷𝑈ℎ
2   [VAr], Ekv. 4  

där 𝜔 är vinkelhastigheten [rad/s], 𝐶𝐷 är driftkapacitansen [F] och 𝑈ℎ är huvudspänningen [V]. Detta 

kan även skrivas som 

 𝑄𝐶 = 2𝜋𝑓𝑐𝐷𝑙𝑈ℎ
2   [VAr], Ekv. 5  

där 𝑓 är frekvensen [Hz], 𝑐𝐷 är den specifika driftkapacitansen [F/m] och 𝑙 är ledningens längd [m].  

Den induktiva komponenten beror på vinkelhastigheten, ledningens induktans samt fasströmmen och 

förbrukar reaktiv effekt i en trefasledning enligt 

 𝑄𝐿 = 3𝜔𝐿𝐼2   [VAr], Ekv. 6  

där 𝐿 är ledningens induktans och 𝐼 är fasströmmen. 

I kabel är den kapacitiva delen 𝑄𝐶 starkt övervägande och den induktiva delen 𝑄𝐿 liten. I friledning är 

𝑄𝐶 liten och 𝑄𝐿 blir övervägande vid en viss ström (4). 

2.4 Elnät 
Här ges en kort beskrivning av nivåerna på Sveriges elnät, och den reaktiva effektproduktionen på 

Umeå Energis nätnivåer redovisas. 

2.4.1 Nätnivåer 
Sveriges elnät är indelat i tre nivåer: stamnätet, regionnät och lokalnät. Stamnätet består av 

spänningsnivåerna 400 kV och 220 kV och ägs till största delen av Svenska Kraftnät. Svenska 

Kraftnät hyr de övriga delarna av stamnätet och ansvarar för dess helhet. Umeå Energis elnät är indelat 

i två nivåer; regionnätet och lokalnätet. Regionnätet består av spänningsnivåerna 145 kV och 45 kV 

och lokalnätet består av spänningsnivåerna 11 kV och 0,400 kV. Regionnätet är uppbyggt i ringar eller 

med andra matningsmöjligheter (vissa på 11 kV-nivån på lokalnätet) så att alla delar kan matas även 

om ett fel uppstår i en del av nätet. Ofta kan små fördelningsstationer reservmatas från angränsande 

fördelningsstationer på lokalnätet. Från Vattenfall matas Umeå Energis regionnät med 145 kV på tre 

linjer: linje 91, linje 92 och linje 93. De tre linjerna går till tre olika delar av nätet. I 

fördelningsstationerna på 145 kV-nivån transformeras spänningen ner från 145 kV till 45 kV eller 

11 kV. I fördelningsstationerna på 45 kV-nivån transformeras spänningen ner till 11 kV. På lokalnätet 

finns nätstationer där spänningen transformeras ner till 0,400 kV för att sedan gå vidare genom 

kabelskåp, matarkablar och servisledningar till kunder. Figur 3 visar en principskiss av några 

spänningsnivåer på elnätet. 
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2.4.2 Reaktiv effektproduktion per nivå i Umeå Energis nät 
Umeå Energi har utfört beräkningar av den kapacitiva reaktiva produktionen i kablar på 

spänningsnivåerna 11 kV, 45 kV och 145 kV. Luftledningars bidrag försummades. Detta gav ett 

tomgångsscenario med maximal kapacitiv reaktiv effekt, eftersom den induktiva produktionen är 

lastberoende enligt Ekv. 6. Produktionen av reaktiv effekt för respektive spänningsnivå visas i Tabell 

1.  

Tabell 1. Produktion av kapacitiv reaktiv effekt på nivåerna 11 kV, 45 kV och 145 kV i Umeå Energis elnät. 

Spänningsnivå Kapacitiv reaktiv effekt QC [MVAr] 

11 kV 25,1 

45 kV 5,9 

145 kV 34,7 

 

Figur 3. Principskiss av några spänningsnivåer på elnätet. 
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2.5 Avgift och abonnemang för inmatning av reaktiv effekt 
Från och med 2019-01-01 tar Vattenfall en avgift för överinmatning av reaktiv effekt, samt erbjuder 

möjligheten att abonnera på inmatning för en lägre avgift. Upprättas inget abonnemang räknas all 

inmatning som överinmatning, medan enbart inmatning utöver den abonnerade räknas som 

överinmatning vid abonnerande. Inmatad reaktiv effekt debiteras efter medelvärdet av de två högsta 

timvärdena från två skilda månader under året, om avtalstiden inte är kortare än sex månader. Är 

avtalstiden kortare än sex månader debiteras inmatningen efter det högsta timvärdet. I denna rapport 

reserveras fortsättningsvis termen inmatning för den nivå av reaktiv effekt som ligger till grund för 

avgift. För Umeå Energi är avgiften för överinmatning 40 kr/kVAr, och avgiften för abonnerad 

inmatning är 20 kr/kVAr (1). Figur 4 visar den reaktiva effekten i Umeå Energis anslutningar till 

Vattenfall år 2016 och den resulterande inmatningen tillsammans med ett abonnemang på inmatning 

för att illustrera hur den årliga kostnaden beräknas. 

 

Figur 4. Den reaktiva effekten i Umeå Energis anslutningar till Vattenfall år 2016 samt inmatning och ett illustrerande 

abonnemang på 45 000 kVAr. Inmatningen uppgick 2016 till 48 830 kVAr. Abonnemangskostnaden beräknades som 

20 kr/kVAr ∙ 45 000 kVAr = 900 000 kr. Kostnaden för överinmatning beräknades som 40 kr/kVAr ∙ (48 830 − 

45 000) kVAr = 153 000 kr. Den totala kostnaden beräknades som 900 000 + 153 000 = 1 053 200 kr. 

2.5.1 Kostnaden av att abonnemanget inte överensstämmer med inmatningen 
Antag att inmatningen ett år blir 𝑋 𝑘𝑉𝐴𝑟 . Väljs ett abonnemang på just 𝑋 𝑘𝑉𝐴𝑟  blir kostnaden 

20 𝑋 𝑘𝑟 . Väljs ett abonnemang som är 𝑌 𝑘𝑉𝐴𝑟  högre än 𝑋 , för något 𝑌 > 0 , blir kostnaden 20 ∙
(𝑋 + 𝑌) 𝑘𝑟 = (20 𝑋 + 20 𝑌) 𝑘𝑟 . Det kostar alltså 20 𝑌 𝑘𝑟  extra att välja ett abonnemang som är 

𝑌 𝑘𝑉𝐴𝑟 högre än 𝑋. Väljs istället ett abonnemang som är 𝑌 𝑘𝑉𝐴𝑟 lägre än 𝑋, för något 𝑌 ≤ 𝑋, blir 

abonnemangskostnaden 20 ∙ (𝑋 − 𝑌) 𝑘𝑟  och överinmatningsavgiften blir 40 𝑌 𝑘𝑟 . Den totala 

kostnaden blir alltså (20 𝑋 − 20 𝑌 + 40 𝑌) 𝑘𝑟 = (20 𝑋 + 20 𝑌) 𝑘𝑟. Det kostar även 20 𝑌 𝑘𝑟 extra att 

välja ett abonnemang som är 𝑌 𝑘𝑉𝐴𝑟 lägre än 𝑋, och det är alltså lika dyrt per kVAr att välja ett 

abonnemang som är för högt som ett abonnemang som är för lågt. Det blir såklart alltid billigast att 

välja exakt det abonnemang som motsvarar inmatningen.  

2.5.2 Undantag från avgift 
Vattenfall anger tre scenarion då inmatning av reaktiv effekt undantas ovan beskrivna avgiftssystem. 

Dessa scenarion är följande: 

-60 000

-40 000

-20 000

0

20 000

40 000

60 000

[kVAr]

Datum [ÅÅ-MM]

Q QAbonnemang QInmatning

Tot. 900 000 + 153 200 = 1 053 200 kr 

20 ∙ 45 000 = 900 000 kr 

40 ∙ (48 830 − 45 000) = 153 200 kr 
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1. Inmatning av reaktiv effekt sker enligt avtal med Vattenfall, såsom exempelvis 

spänningsreglerande kondensatorkompensering 

2. Ett projekt för kompensering har påbörjats 2019-01-012 och har ett tydligt måldatum i närtid 

3. Inmatning av reaktiv effekt beror av eller är hänförbar till fel eller reservdriftläggning i Vattenfalls 

nät 

Vattenfall anger också att avgift för överinmatning kan reduceras eller slopas om denna överinmatning 

inte medfört några problem (9). 

2.6 Tekniker för kompensation av reaktiv effekt 
Ett flertal olika tekniker kan användas för att kompensera reaktiv effekt. Det går att dela in dessa i 

exempelvis följande urval av kategorier: 

1. Statiska kompensatorer 

2. Variabla shuntreaktorer (VSR) 

3. Synkrona kompensatorer 

4. Statiska VAr-kompensatorer (SVC) 

5. Statiska synkrona kompensatorer (STATCOM) 

En omfattande sammanställning av tekniker för kompensering av reaktiv effekt ges i artikeln 

”Reactive Power Compensation Technologies: State-of-the-Art Review” från 2005 (10). 

2.6.1 Statiska kompensatorer 
Den simplaste typen av kompensationsutrustning är statiska kompensatorer. Dessa är passiva 

komponenter som ger ett fixt bidrag av reaktiv effekt utan att orsaka nämnvärda förluster (5). Av 

denna anledning lämpar de sig bäst för att uppfylla statiska kompenseringsbehov. Kondensatorer är 

kapacitiva och producerar reaktiv effekt. Reaktorer (kallas ibland induktorer) är induktiva och 

förbrukar reaktiv effekt. 

2.6.2 Variabla shuntreaktorer (VSR) 
En variabel shuntreaktor är en reaktor vars reaktiva effekt kan regleras. Reglerbarheten kan 

exempelvis uppnås med hjälp av lindningskopplare. I och med att kopplandet sker inuti reaktorn i små 

steg i motsats till brytarkopplande av ett antal statiska reaktorer minskas den stegvisa förändringen i 

spänning samt slitage av brytare. Variabiliteten medför att dygns- och säsongsvariationer i spänning 

och/eller reaktiv effekt kan kompenseras. En faktor som påverkar den variabla shuntreaktorns 

sannolika reglerområde är märkspänningen. I Figur 5 visas sannolikt reglerområde beroende på 

märkspänning för en VSR från ABB. Noteras bör att det som visas är sannolikt reglerområde samt att 

teknikutveckling kan leda till att det utökas (11). 

                                                      

2 Vattenfall skrev egentligen att projekt för kompensering ska ha påbörjats 2018-01-01, vilket var startdatum för 

avgiften, men sedan dess har startdatumet ändrats till 2019-01-01. Eftersom undantaget antas finnas kvar har året 

här ändrats för att överensstämma med ändringen. 
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Figur 5. Sannolikt reglerområde hos en variabel shuntreaktor från ABB beroende på märkspänning. Reglerområdet anges 

som kvoten mellan minimal och maximal reaktiv effekt (11). 

2.6.3 Synkrona kompensatorer 
Synkronkompensatorn är en synkronmaskin som inte är ansluten till någon last, utan som kompenserar 

reaktiv effekt genom att variera exciteringen av sitt magnetfält (7), (10). I och med att det är en 

roterande maskin så är dess drift förknippad med en del underhåll och förluster (6). Även i generatorer 

kan excitationsströmmen ändras för att kompensera reaktiv effekt. Kompensationsförmågan är dock 

beroende på hur mycket aktiv effekt generatorn ska producera (5). 

2.6.4 Statiska VAr-kompensatorer (SVC) 
En statisk VAr-kompensator består ofta av en fix kondensator (FC) och en tyristorkontrollerad reaktor 

(TCR), eller en tyristorswitchad kondensator (TSC) och en TCR (12). Det tyristorswitchade 

kondensatorbatteriet kan koppla in och ut kondensatorer stegvis för en snabb diskret reglering av 

kapacitiv reaktiv effekt (6), (10). En fullt kontinuerlig tyristorstyrning av kondensatorer är inte direkt 

lämplig då detta skulle kunna medföra stora strömmar om kondensatorerna kopplas till när de är 

spänningssatta. Istället kopplas kondensatorerna till eller från vid ett heltal spänningsperioder, då 

spänningen över dem är noll (7). Det finns dock teknik som gör att en TSC blir mer kontinuerligt 

variabel (10). I den tyristorkontrollerade reaktorn styr tyristorns tändvinkel hur stor del av varje period 

som reaktorn ska vara ledande. Den tyristorkontrollerade reaktorn ger alltså en ständigt variabel 

konsumtion av reaktiv effekt (6), (7). Till följd av tyristorstyrningen av reaktorn uppstår dock 

övertoner (6). Dessa kan motverkas med filter (6), (10) och även genom att den tyristorkontrollerade 

reaktorn konstrueras med deltakoppling (10). 

2.6.5 Statiska synkrona kompensatorer (STATCOM) 
En statisk synkron kompensator är en IGBT (Insulated-Gate Bipolar Transistor)-baserad 

spänningsomvandlare (13) som syntetiserar en spänning som matas ut på nätet via en spole (7). Är den 

utmatade spänningen högre än nätets producerar kompensatorn reaktiv effekt, och är spänningen lägre 

så konsumeras reaktiv effekt (7). Spänningsomvandlaren ger en kontinuerligt variabel reaktiv effekt 

(6), (7). En väldigt liten fasförskjutning får råda mellan den syntetiserade spänningen och det 

mottagande nätets spänning. På så vis fås ett uttag av aktiv effekt till en kondensator som förser 

spänningsomvandlaren med ström och glättning (7). STATCOM har en fördel över SVC då den förras 

förmåga att producera reaktiv effekt inte minskar med spänningen den matas med (12). 

2.7 Placering av kompensationsteknik 
Principiellt bör kompensationsutrustning placeras så nära kompensationsbehovet som möjligt (4), (1). 

Detta minimerar den reaktiva effektens färdsträcka under vilken förluster genereras. I 
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sammanställningen ”Optimal Placement and Sizing of Shunt FACTS Devices in Power Systems Using 

Heuristic Optimization Techniques: a Comprehensive Survey” från 2012 (12) beskrivs olika 

heuristiska optimeringstekniker. Dessa beskrivs kunna ha olika mål såsom exempelvis 

förlustminimering, spänningsstabilitet, överföringskapacitet och ekonomi. I artikeln ”Optimal 

Placement and Sizing of Shunt FACTS Devices in Power Systems Using Heuristic Optimization 

Techniques: a Comprehensive Survey” från 2014 (6) förs det fram en ny metod för optimal placering 

av shuntkopplad kompensering. Denna går ut på att hitta var kompenseringen ger den största 

spänningsändringen per ändring i reaktiv effekt.  

2.8 Projektioner till latenta strukturer (PLS) 
Projektioner till latenta strukturer eller projections to latent structures by means of partial least squares 

är en regressionsmetod för multi- och megavariat dataanalys (MVDA) som beskriver förhållandet 

mellan två datamatriser X och Y. Kolumnerna i X och Y kallas variabler, alternativt faktorer eller 

prediktorer i X, och responser i Y. Raderna i X och Y kallas observationer. Observationerna kan i X 

ses som datapunkter i ett K-dimensionellt rum, X-rummet, där K är antalet variabler i X. På samma 

sätt kan observationerna i Y ses som datapunkter i ett M-dimensionellt rum, Y-rummet, där M är 

antalet variabler i Y. Varje observation har en datapunkt i X och en datapunkt i Y på samma rad. 

Förhållandet dessa emellan är föremål för analys. X och Y har alltså båda N rader (14). 

2.8.1 Utökning av X 
Ibland kan det vara intressant att utöka X med fler kolumner. Förutom kvadratiska termer, eller termer 

av högre ordning, av enskilda variabler i X, kan också interaktioner mellan olika variabler, samt så 

kallade dummyvariabler, vara av intresse vid modellering. Här förklaras kort interaktioner och 

dummyvariabler. 

2.8.1.1 Interaktioner 
Interaktioner mellan variabler är en icke-linjär typ av utökad variabel. Denna beräknas som produkten 

av två eller fler variabler under en observation. Denna typ av variabel möjliggör modellerande av 

fenomen som uppstår till följd av samverkan, eller interaktion, mellan variabler. 

2.8.1.2 Dummyvariabler 
En dummyvariabel är en variabel som antar värdet 0 eller 1 och som på så sätt utgör en kvantitativ 

representation av ett kvalitativt förhållande. Exempelvis skulle deltagarna i en medicinsk studie kunna 

få ange sin ålder och om de var höger- eller vänsterhänta. Genom att låta exempelvis högerhänt 

motsvara värdet 0 på dummyvariabeln och vänsterhänt motsvara värdet 1 möjliggörs modellering av 

dominant hand tillsammans med ålder och andra kvantitativa data som insamlas i studien. 

2.8.2 Förbehandling av data 
För att öka modellerbarheten hos datan kan den förbehandlas på olika sätt. Detta avsnitt ämnar enbart 

nämna några metoder som är relevanta för denna rapport. Vanligtvis centreras datan och skalas till 

enhetsvarians. Centrering innebär att medelvärdet hos varje variabel subtraheras från alla 

observationer av respektive variabel. På detta sätt centreras observationerna kring origo. Skalning till 

enhetsvarians innebär att observationerna av varje variabel divideras med respektive variabels 

standardavvikelse. Detta medför att alla variabler får lika stor variation. Med dessa två åtgärder blir 

alla variabler lika viktiga för modellen. Data som inte är normalfördelade kan även transformeras, 

exempelvis med logaritmer, för att normaliseras. Normalfördelning i data medför effektivare analys 

(14). 

2.8.3 Anpassning av PLS-komponenter 
Modellen byggs upp genom att PLS-komponenter anpassas efter datan i X och Y. Den första 

komponenten består av en linje i X och en linje i Y. Dessa linjers orientering beräknas så att de 

beskriver så stor variation som möjligt i X och Y samtidigt som korrelationen mellan observationernas 

placeringar längs linjerna i X och Y är så stor som möjligt. Linjerna kan ses som latenta strukturer 

eller latenta variabler i X och Y. Linjerna går genom origo då datan är centrerad. Observationernas 

placeringar längs linjerna fås genom att observationerna projiceras vinkelrätt på linjerna. 
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Projektionernas avstånd från origo på linjerna blir observationernas poäng (scores) t1 och u1 i X 

respektive Y för den första komponenten. Den korrelation mellan X och Y som fås av den första 

komponenten ges av det inre förhållandet (the inner relation) ui1 = ti1 + hi1, där hi1 är en residualvektor. 

Den andra komponenten består av ytterligare en linje i vardera rymd. I X är den andra linjen vinkelrät 

mot den första i X, medan den andra linjen i Y inte nödvändigtvis är vinkelrät mot den första i Y. 

Även orienteringen hos dessa nya linjer bestäms dels för att maximera anpassningen till X och Y och 

dels för att maximera korrelationen mellan X och Y. På samma sätt som för den första komponenten 

fås nya poäng t2 och u2 och det inre förhållandet ui2 = ti2 + hi2. Residualerna hi2 är i regel större än de 

för den första komponenten, då den första komponenten redan anpassats efter den största 

korrelationen. 

De två komponenterna kan ses som bildandet av ett plan i X och ett plan i Y, vinklade så att de ligger i 

de riktningar i respektive rymd som innehåller störst variation och som ger bäst korrelation mellan 

koordinaterna (poängen) i planen. Samtidigt innehåller modellen information om hur variablerna i X 

och Y förhåller sig till komponenternas linjer eller latenta variabler. Denna information finns i 

vikterna, w* för X, och c för Y. Genom att plotta båda vikterna w*c fås information om hur alla 

variabler förhåller sig till varandra på en och samma gång. De variabler som är nära varandra i denna 

PLS-viktplot är korrelerade, medan de variabler som befinner sig på motsatta sidor av origo är negativt 

korrelerade. Variablernas avstånd från origo talar om hur betydelsefulla variablerna är för modellen. Ju 

längre bort från origo en variabel är desto större inverkan har den på modellen (14). 

På samma sätt som för de första två komponenterna går det att fortsätta anpassa fler komponenter. 

Modellen kan då ses som bildandet av ett hyperplan i X och ett hyperplan i Y, med samma 

dimensionaliteter som antalet komponenter. Om än det kan vara svårt att effektivt visualisera många 

dimensioner samtidigt så fungerar alla komponenterna på samma sätt. För att bestämma hur många 

komponenter som ska användas i modellen kan, kort beskrivet, kvantiteter som R2 och Q2 användas 

som kontrollparametrar. R2 är ett mått på modellens anpassning till data. Q2 är ett mått på modellens 

prediktionsförmåga. Allt eftersom fler komponenter tillkommer i modellen ökar R2. Även Q2 ökar till 

en början, men efter något antal komponenter kommer Q2 istället börja minska. Modellen kan då sägas 

vara överanpassad. Detta innebär att modellen tar så stor hänsyn till de data den är uppbyggd med att 

den blir sämre på att förutse nya data. Det optimala antalet parametrar fås i princip av att lägga till 

komponenter så länge inte Q2 minskar (14). R2 och Q2 redovisas inte för modeller i denna rapport. 

Dessa kvantiteter beskrivs enbart här för att ge förståelse för den metod som använts. 
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3 Metod 
För att undersöka vilket förfarande som är mest fördelaktigt vad gäller lösning på situationen med 

inmatning av reaktiv effekt upprättades två lösningsalternativ; alternativ 0 och alternativ 1. Alternativ 

0 innebar att enbart optimering av kondensatordrift skulle genomföras för att minska inmatning av 

reaktiv effekt. Alternativ 1 innebar att kompensationsteknik skulle installeras för att minska 

inmatningen av reaktiv effekt utöver optimering av kondensatordrift. 

Som arbetsunderlag erhölls Vattenfalls historiska data på reaktiv effekt i Umeå Energis elnäts 

anslutningspunkter år 2015 och 2016. Enligt Vattenfalls definition beräknades inmatningen som 

medelvärdet av de två högsta timvärdena av reaktiv effekt från två olika månader. 

3.1 Val av abonnemang för alternativ 0 
Inom alternativ 0 var den enda åtgärden för att minska inmatningen av reaktiv effekt optimering av 

drift av befintliga kondensatorer. För att minska kostnaden för kvarvarande inmatning skulle ett val av 

abonnemang göras. 

3.1.1 Behandling av data 
Det bedömdes vara av största vikt att ha representativa data som underlag vid val av abonnemang. 

Faktorer som identifierades kunna påverka inmatningen var kondensatordrift, historiska förändringar, 

framtida förändringar och toppar av reaktiv effekt. En ytterligare relevant faktor som identifierades var 

vilka mätpunkter som tillgås. 

3.1.1.1 Kondensatordrift 
Umeå energi har elva disponibla kondensatorbatterier. Vid vilken fördelningsstation dessa 

kondensatorbatterier är installerade listas tillsammans med deras ID och reaktiva effekt i Tabell 2. 

Sammanlagt kan kondensatorbatterierna producera maximalt 69 000 kVAr. För att få data som 

representerar hur mycket reaktiv effekt och inmatning som varit oundviklig även utan kondensatordrift 

subtraherades kondensatorernas produktion från den reaktiva effekten. Ett begränsat antal händelser 

lagras i händelsehistoriken hos Umeå Energis driftcentral. Detta medförde att enbart 

kondensatordriften från och med år 2016 kunde hämtas ur händelsehistoriken. Här var upplösningen 

timmar. Kondensatordriften år 2015 kunde dock erhållas från ett tidigare arbete på Umeå Energi. Här 

var upplösningen dagar. Kondensatorernas produktion bestämdes som deras reaktiva effekt under den 

tid de varit tillkopplade. För att bestämma under vilka tider under 2016 kondensatorerna varit till- och 

frånkopplade eftersöktes tillfällen i deras händelsehistorik då en manövreringssignal för till- eller 

frånkoppling och en indikationssignal för respektive koppling infallit inom ett litet tidsintervall. 

Kondensatorernas kopplingsläge fram tills den första kopplingen i den tillgängliga historiken antogs 

vara motsatt kopplingsläget efter kopplingen. 

Tabell 2. Fördelningsstationsnummer, ID och reaktiv effekt för Umeå Energis kondensatorbatterier. 

Fördelningsstationsnummer ID Reaktiv effekt [kVAr] 

50 EK-40 -9 000 

80 EK2 -6 000 

80 EK1 -6 000 

25 EK2 -6 000 

25 EK1 -6 000 

30 EK1 -6 000 

35 EK1 -6 000 

35 EK2 -6 000 

20 EK1 -6 000 

20 EK2 -6 000 

65 EK1 -6 000 
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3.1.1.2 Historiska förändringar på nätet 
En historisk förändring på nätet som identifierades var att en anslutningspunkt till Vattenfall på 40-

kV-nätet slutade användas 2016-06-27. För att undersöka om detta påverkat inmatningen utfördes en 

multivariat dataanalys i SIMCA. De prediktorer som användes för analysen var 147 signaler av aktiv 

effektexport- respektive förbrukning samt reaktiv effektexport- respektive förbrukning från Umeå 

Energis fördelningsstationer och produktionsanläggningarna Dåva 1, Dåva 2 samt Hörnefors 

vindkraftverk tillsammans med den temperaturhistorik för Umeå som uppmätts av institutionen för 

tillämpad fysik och elektronik på Umeå Universitet (15) och en dummyvariabel som antog värdet 1 

alla timmar fram till 2016-06-27 för att representera att anslutningspunkten användes varefter 

dummyvariabeln antog värdet 0 för att representera att anslutningspunkten tagits ur bruk. Även 

interaktioner mellan de 147 signalerna och temperatur respektive dummyvariabeln användes. Som 

respons användes Vattenfalls historiska data på reaktiv effekt i Umeå Energis elnäts 

anslutningspunkter. Data för hela 2016 användes. Alla data centrerades och skalades till enhetsvarians 

och variabler log-transformerades i de fall programmet föreslog detta. 

Två strategier användes i den multivariata dataanalysen. Den första gick ut på att anpassa en PLS-

modell som använde alla data inklusive dummyvariabeln för att sedan prediktera ett scenario där 

dummyvariabeln alltid antog värdet 0. På så vis skulle den reaktiva effekten fram till 2016-06-27 

korrigeras till att bli representativ för situationen utan anslutningspunkten på 40-kV-nätet. Den andra 

strategin gick ut på att anpassa en PLS-modell till perioden efter 2016-06-27 utan att använda 

dummyvariabeln för att sedan prediktera hela året. På så vis skulle det visa sig om sambanden mellan 

prediktorerna och responsen under den andra perioden kunde användas även under den första 

perioden. 

För att genomföra båda strategierna skapades ett antal modeller från vilka prediktorer vars 

koefficienter inom en standardavvikelse kunde anta värdet 0 enligt standardförfarande exkluderades 

varefter modellerna återanpassades. Detta skedde iterativt för att nå modeller med så hög 

prediktionsförmåga som möjligt. 

3.1.1.3 Framtida förändringar på nätet 
Framtida förändringar på nätet identifierades genom diskussion med Umeå Energi. Ledningssträckor 

hämtades ur programmet dpPower och ej ännu existerande ledningssträckor mättes även däri. 

Kabeltyp och driftkapacitans avlästes också i programmet. Ändringen i reaktiv effekt beräknades 

sedan enligt Ekv. 5. Den induktiva delen 𝑄𝐿 försummades, vilket gav ett tomgångsscenario där den 

största produktionen av reaktiv effekt beaktades. Ändringen i reaktiv effekt summerades även årligen 

så att en kumulativ årlig förändring erhölls. 

3.1.1.4 Mätpunkter och toppar i kapacitiv reaktiv effekt 
Vattenfall förfogar över den mätning av reaktiv effekt som ligger till grund för debitering. Då det inte 

stod klart vilka mätvärden Umeå Energi skulle få tillgå undersöktes förhållandet mellan Vattenfalls 

värden och Umeå Energis värden i två av de tre fördelningsstationer som är närmast de tre 

anslutningspunkterna till Vattenfall. För tillfället gick inte Umeå Energis värden för 

fördelningsstationen på linje 93 att hämta. Undersökningen utfördes dels genom att Vattenfalls och 

Umeå Energis värden från 2016 för respektive linje plottades i samma graf, och dels genom att 

differensen mellan desamma plottades. En överblick av toppar i kapacitiv reaktiv effekt i 

mätpunkterna erhölls också för de tre linjerna. 

3.1.2 Optimering av kondensatordrift, samt slitage och ökade brytarkontroller 
För att ta fram förslag på kondensatordrift användes de data för 2015 och 2016 som erhållits genom att 

subtrahera kondensatorbatteriernas produktion av reaktiv effekt från den reaktiva effekt som uppmätts 

av Vattenfall. Resultat av kondensatordrift kunde sedan beräknas genom att addera reaktiv effekt från 

olika kombinationer av befintliga kondensatorbatterier. Optimal drift beräknades som den drift som 

gav det minsta absolutvärdet av reaktiv effekt. Genom att optimera kondensatordriften i samma 

upplösning som datan, det vill säga i timvärden, erhölls värden som i så hög grad som möjligt 

motsvarade automatisering av kondensatorbatterierna. För att ta fram värden på kondensatordrift som 
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optimalt justerades en- respektive två gånger per dygn optimerades driften efter beräknade 

dygnsmedelvärden respektive halvdygnsmedelvärden. Först beräknades dygnsmedelvärden för 

timintervallet 1–24. Utifrån resultaten av optimering av dygnsjusterad drift med detta intervall och 

efter diskussion med Umeå Energi valdes att fortsatt beräkna dygnsmedelvärden för timmarna 06–05, 

och halvdygnsmedelvärden beräknades för timmarna 06–17 och 18–05. Kostnaden för minskning av 

livslängd hos kondensatorernas brytare samt kostnaden för ökade tillståndskontroller vid de föreslagna 

driftläggningarna beräknades. De antaganden som gjordes för dessa beräkningar togs fram genom 

diskussion med Umeå Energi. En brytare antogs kosta 150 000 kr och ha en livslängd på 40 år. Att 

koppla en brytare två gånger per dygn antogs halvera dess livslängd. Med denna kopplingsfrekvens 

skulle alltså ytterligare en brytare med en kostnad på 150 000 kr behövas på 40 år. Två kopplingar per 

dygn i 40 år är 2 ∙ 365 ∙ 40 = 29 200 kopplingar. Kostnaden för ökat slitage kunde således beräknas 

till 150 000/29 200 = 5,14 kr per koppling. Nuläget var att brytarna kontrollerades med ett intervall 

av fem år. Det antogs ta en nättekniker fyra timmar att kontrollera en brytares tillstånd. Med 

antagandet att nätteknikern hade timlönen 195 kr beräknades kostnaden per kontroll till 195 ∙ 4 =
780 kr. För nuläget beräknades den årliga kostnaden per brytare till 780/5 = 156 kr. Vid koppling av 

en brytare två gånger per dygn antogs erforderligt kontrollintervall minskas till två år. Den årliga 

kostnaden per brytare beräknades därför öka till 780/2 = 390 kr, eller med 390 − 156 = 234 kr. 

Två kopplingar per dygn är 2 ∙ 365 = 730 kopplingar per år. Kostnaden för ökade tillståndskontroller 

kunde således beräknas till 234/730 = 0,32 kr per koppling. 

3.1.3 Framtida behov av kondensatorbatterier 
För att illustrera hur behovet av kondensatorbatterier förändras över tid togs ett exempel fram utifrån 

det högsta behovet av kondensatorer vid optimalt halvdygnsjusterad drift för åren 2015 och 2016. 

Detta fick utgöra det totala behovet. Behovet av reaktiv effekt i kondensatorbatterier erhölls genom att 

subtrahera de framtida förändringarnas ändringar i reaktiv effekt från det totala behovet. I exemplet 

antogs att bara 6 MVAr kondensatorbatterier användes, och hur många sådana som behövdes 

beräknades genom att avrunda behovet av reaktiv effekt i kondensatorbatterier uppåt. 

3.1.4 Val av abonnemang, och kostnadsanalys 
För att undersöka hur stort abonnemang på inmatning av reaktiv effekt som ska väljas utgicks från 

inmatningarna 2015 och 2016 då kondensatorernas produktion av reaktiv effekt subtraherats. 

Antagandet var att Umeå Energi inte skulle drifta kondensatorbatterierna så att inmatningen ökade, 

med undantag för eventuella tillfällen då Vattenfall önskar detta och undantar ökningen. Medelvärdet 

och den korrigerade standardavvikelsen beräknades för de två inmatningarna, varefter en kumulativ 

normalfördelningsfunktion för inmatningen kunde anpassas under antagandet att inmatningen var 

normalfördelad. Eftersom en normalfördelning är symmetrisk kring väntevärdet och det är lika dyrt 

per kVAr att välja för högt abonnemang som det är att välja för lågt abonnemang valdes att preliminärt 

föreslå abonnemang för åren 2018 till 2023 genom att utgå från medelvärdet av inmatningarna 2015 

och 2016 och addera ändringar i reaktiv effekt till följd av framtida förändringar. Kostnad beräknades 

årligen med 95 % konfidensintervall med hjälp av den korrigerade standardavvikelsen och 68–95–

99,7-regeln3 för att ta hänsyn till variationen i inmatningen utan kondensatordrift.  

                                                      

3 68–95–99,7-regeln anger att 68, 95 respektive 99,7 procent av normalfördelade värden befinner sig inom en, 

två, respektive tre standardavvikelser från medelvärdet. 
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4 Resultat 
Här presenteras projektets resultat. Den reaktiva effekten i Umeå Energis anslutningspunkter till 

Vattenfall och den beräknade inmatningen redovisas först. Sedan visas kondensatorbatteriernas 

produktion av reaktiv effekt och den reaktiva effekten och inmatningen med och utan kondensatordrift 

visas och jämförs. Resultaten av PLS-modelleringarna för utredning av den historiska förändringen på 

nätet visas sedan och därefter visas resultaten av beräkningarna av de framtida förändringarnas 

ändringar i reaktiv effekt. Efter detta visas och jämförs Umeå Energis och Vattenfalls värden på den 

reaktiva effekten och toppar i kapacitiv reaktiv effekt på de tre linjerna. Därefter visas optimering av 

kondensatordrift och medföljande kostnader. Sist visas resultaten av val av abonnemang för inmatning 

och tillhörande kostnadsanalys. 

4.1 Reaktiv effekt i anslutningspunkter till Vattenfall 
Inmatningen av reaktiv effekt år 2015 var 38 800 kVAr. Den reaktiva effekten år 2015 som timvärden 

presenteras tillsammans med inmatningen i Figur 6. 

 

Figur 6. Timvärden av reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall år 2015, samt inmatning. Inmatningen 

var 38 800 kVAr. 

Inmatningen av reaktiv effekt år 2016 var 48 830 kVAr. Den reaktiva effekten år 2016 som timvärden 

presenteras tillsammans med inmatningen i Figur 7. 
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Figur 7. Timvärden av reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall år 2016, samt inmatning. Inmatningen 

var 48 830 kVAr. 

4.2 Kondensatordrift 
Respektive kondensatorbatteris produktion samt total produktion av reaktiv effekt under hela 2015 

visas i Figur 8. Som mest uppgick den totala produktionen till 27 000 kVAr. 

 

Figur 8. Produktionen av reaktiv effekt från respektive kondensatorbatteri samt total produktion av reaktiv effekt under hela 

2015. 
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Respektive kondensatorbatteris produktion samt total produktion av reaktiv effekt under hela 2016 

visas i Figur 9. Som mest uppgick den totala produktionen till 39 000 kVAr. 

 

Figur 9. Produktionen av reaktiv effekt från respektive kondensatorbatteri samt total produktion av reaktiv effekt under hela 

2016. 

2015 blev inmatningen 32 195 kVAr efter subtraktion av kondensatordrift. Den resulterande reaktiva 

effekten och inmatningen visas i Figur 10. En jämförelse sida vid sida av reaktiv effekt och inmatning 

2015 med och utan kondensatordrift visas i Figur 11. 2016 blev inmatningen 34 895 kVAr efter 

subtraktion av kondensatordrift. Den resulterande reaktiva effekten och inmatningen visas i Figur 12. 

En jämförelse sida vid sida av reaktiv effekt och inmatning 2016 med och utan kondensatordrift visas i 

Figur 13.  
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Figur 10. Timvärden av reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall år 2015, samt inmatning, då 

kondensatordrift subtraherats. Inmatningen blev 32 195 kVAr. 
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Figur 11. En jämförelse sida vid sida av reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall samt inmatning, 

med och utan kondensatordrift år 2015. Med kondensatordrift var inmatningen 38 800 kVAr och utan var den 32 195 kVAr. 
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Figur 13. En jämförelse sida vid sida av reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall samt inmatning, 

med och utan kondensatordrift år 2016. Med kondensatordrift var inmatningen 48 830 kVAr och utan var den 34 895 kVAr. 

 

Figur 12. Timvärden av reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall år 2016, samt inmatning, då 

kondensatordrift subtraherats. Inmatningen blev 34 895 kVAr. 
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4.3 PLS-modellering för förändring av 40-kV-anslutning 
Här redovisas resultaten från de två PLS-modellerna. 

4.3.1 PLS-modell med dummyvariabel 
Den första modellen predikterade att den kapacitiva reaktiva effekten skulle varit lägre under 

merparten av perioden fram till 2016-06-27 om dummyvariabeln alltid antagit värdet 0. Under delar av 

juni predikterade modellen att den kapacitiva reaktiva effekten i så fall skulle varit något högre. I Figur 

14 visas den uppmätta reaktiva effekten hos Vattenfall (Q) tillsammans med den första modellens 

prediktion av den reaktiva effekten under förutsättningen att dummyvariabeln alltid antog värdet 0 

(QM1). Differensen mellan dessa visas i Figur 15. 

 

Figur 14. Reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall år 2016 (Q) tillsammans med den första modellens 

prediktion av den reaktiva effekten under förutsättningen att dummyvariabeln alltid antog värdet 0 (QM1). 
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Figur 15. Differens mellan den första modellens prediktion av den reaktiva effekten då dummyvariabeln alltid antog värdet 0 

(QM1) och den av Vattenfall uppmätta reaktiva effekten 2016 (Q). 

4.3.2 PLS-modell anpassad på data efter förändringen 
Den andra modellen predikterade den reaktiva effekten under perioden innan 2016-06-27 till synes 

lika bra som under perioden efter. Modellfelen bestämdes mer noggrant som medelabsolutfel för de 

två perioderna. Under den första perioden var medelabsolutfelet 3 844 kVAr, och under den andra 

perioden var det 4 362 kVAr. Modellen gjorde alltså i medeltal bättre prediktioner under den första 

perioden. Den andra modellens prediktion av den reaktiva effekten (QM2) visas tillsammans med den 

av Vattenfall uppmätta reaktiva effekten (Q) i Figur 16. Differensen av dessa visas i Figur 17. 
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Figur 16. Reaktiv effekt i Umeå Energis anslutningspunkter till Vattenfall år 2016 (Q) tillsammans med den andra modellens 

prediktion av den reaktiva effekten (QM2) 

 

Figur 17. Differens mellan den andra modellens prediktion av den reaktiva effekten (QM2) och den av Vattenfall uppmätta 

reaktiva effekten 2016 (Q). 

4.4 Framtida förändringar på nätet 
År 2023 beräknades den tillkomna reaktiva effekten till följd av förändringar på nätet uppgå till 

25,82 MVAr. I Tabell 3 listas de väntade förändringarna och deras ändring i reaktiv effekt i 

kronologisk ordning. I Figur 18 visas den årliga kumulativa summan av ändring i reaktiv effekt till 

följd av förändringarna på nätet. 
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Tabell 3. De framtida förändringarna och deras ändring i reaktiv effekt. Negativa sträckor anger ledningar som tas ur bruk. I 

de fall kolumnen ”Märkspänning eller spänningsskillnad [kV]” antar värdet 100 avses spänningshöjning från 45 kV till 

100 kV. 

År Sträcka 

[km] 

Kabeltyp Märkspänning eller 

spänningsskillnad 

[kV] 

Driftkapacitans 

[µF/km] 

Reaktiv 

effekt 

[MVAr] 

2018 2,800 

Matarkabel mark 

AXALJ 1200/95/145 145 0,27 -4,99 

2019 0,035 

Matarkabel mark 

AXLJ 1200/95/170 145 0,25 -0,06 

2019 1,233 

Matarkabel mark 

AXLJ 1200/95/170 145 0,25 -2,04 

2019 0,222 

Matarkabel mark 

AXLJ 1200/95/170 145 0,25 -0,37 

2020 2,991 

Matarkabel mark 

AXALJ 1200/95/145 145 0,27 -5,33 

2020 2,200 

Matarkabel mark 

AXALJ 1200/95/145 145 0,27 -3,92 

2020 -0,740 

Friledning FEAL P 

2*329/0/45 45 0,01 -0,00 

2020 -1,070 

Friledning FEAL P 

593/0/45 45 0,01 -0,00 

2021 1,850 

Matarkabel mark 

AXALJ 1200/95/145 145 0,27 -3,30 

2021 -1,850 

Friledning FEAL P 

774/0/145 145 0,01 0,07 

2021 1,720 

Matarkabel mark 

AXKJ 1200/25/145 100 0,27 -1,46 

2021 0,822 

Matarkabel mark 

AXALJ 1200/95/145 100 0,27 -0,70 

2021 0,706 

Matarkabel mark 

AXALJ 1200/95/145 100 0,27 -0,60 

2022 -1,180 

Matarkabel mark 

AXLJ-TT 3X1X1200 45 0,25 0,19 

2022 -0,978 

Matarkabel mark 

AXLJ 1200/35/45 45 0,45 0,28 

2022 -0,360 

Matarkabel sjö AXLJ 

1200/35/45 45 0,45 0,10 

2022 -0,600 

Matarkabel mark 

AXLJ-TT 3X1X1200 45 0,25 0,10 

2022 -1,070 

Friledning FEAL P 

593/0/45 45 0,01 -0,00 

2022 -0,740 

Friledning FEAL P 

2*593/0/45 45 0,01 -0,00 

2022 -0,931 

Matarkabel mark 

AXALJ 1000/35/52 45 0,42 0,25 

2023 2,500 

Matarkabel mark 

AXLJ 1200/95/170 145 0,25 -4,13 

2023 -1,910 

Friledning FEAL P 

2*329/0/145 145 0,01 0,08 
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Figur 18. Kumulativ summa av reaktiv effekt till följd av förändringar på nätet. 

4.5 Mätpunkter och toppar i kapacitiv reaktiv effekt 
Umeå Energis värden (erhållna från instrument från Metrum Sweden AB) på den reaktiva effekten i 

sina fördelningsstationer närmast anslutningarna till Vattenfall var som regel högre än Vattenfalls 

värden. För varje linje varierade differensen mellan Umeå energis värden och Vattenfalls värden kring 

ett visst medelvärde. För linje 91 var differensens medelvärde -3 725 kVAr, och för linje 92 var det -

2 815 kVAr. Figur 19 visar Umeå Energis och Vattenfalls värden på den reaktiva effekten i linje 91 

tillsammans och i Figur 20 visas differensen mellan dessa. I Figur 21 visas Umeå Energis och 

Vattenfalls värden på den reaktiva effekten i linje 92 tillsammans, och differensen mellan dessa visas i 

Figur 22. Figur 23 visar Vattenfalls värden på den reaktiva effekten i linje 93. Linje 91 var i båda 

mätserierna fri från stora toppar i kapacitiv reaktiv effekt. Linje 92 hade i Vattenfalls mätserie en 

kapacitiv topp som var mer än 10 MVAr lägre än sina omgivande värden. Denna topp fanns också i 

Umeå Energis mätserie, men här fanns även fler toppar vid andra tillfällen. I Vattenfalls mätserie för 

linje 93 förekom många kapacitiva toppar i storleksordningen 10 MVAr lägre än omgivande värden. 

 

Figur 19. Vattenfalls och Umeå Energis värden (Metrum) på den reaktiva effekten i linje 91 år 2016. Båda mätserierna var 

fria från stora kapacitiva toppar. 
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Figur 20. Differensen mellan Umeå Energis (Metrum) och Vattenfalls värden på den reaktiva effekten i linje 91 år 2016. 

 

Figur 21. Vattenfalls och Umeå Energis (Metrum) värden på den reaktiva effekten i linje 92 år 2016. Vattenfalls mätserie 

hade en kapacitiv topp som var mer än 10 MVAr lägre än sina omgivande värden. Denna topp fanns också i Umeå Energis 

värden, men här fanns även fler kapacitiva toppar vid andra tillfällen. 
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Figur 22. Differensen mellan Umeå Energis (Metrum) och Vattenfalls värden på den reaktiva effekten i linje 92 år 2016. 

 

Figur 23. Vattenfalls värden på den reaktiva effekten i linje 93 år 2016. Mätserien innehöll många toppar i storleksordningen 

10 MVAr lägre än omgivande värden. 

4.6 Optimering av kondensatordrift, och medföljande kostnader 
När optimalt dygnsjusterad kondensatordrift först togs fram med dygnsintervallen kl. 1–24 ökade 

inmatningen år 2016 till följd av kondensatordriften i december. Detta kostade 29 400 kr räknat som 

överinmatning. Figur 24 visar hur toppen som bidrog till ökad inmatning förhöll sig till 

kondensatordriften. Med det dygnsintervall som användes i arbetets fortsättning, kl. 6–5, inföll toppen 

istället inom det föregående dygnsintervallet som, detta till trots, inte behövde någon kondensatordrift 

enligt optimeringsalgoritmen, och på så vis uteblev överinmatningen. Figur 25 visar hur 

överinmatningen undveks med dygnsintervallet kl. 6–5. 
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Figur 24. Reaktiv effekt utan kondensatordrift december 2016 tillsammans med reaktiv effekt vid dygnsjusterad 

kondensatordrift, dygnsjusterad kondensatordrift och resulterande inmatning då justering skedde klockan 1. Inmatningen 

påverkades av kondensatordriften under det näst sista dygnsintervallet till en kostnad av 29 400 kr, räknat som 

överinmatning. 

 

Figur 25. Reaktiv effekt utan kondensatordrift december 2016 tillsammans med reaktiv effekt vid dygnsjusterad 

kondensatordrift, dygnsjusterad kondensatordrift och resulterande inmatning då justering skedde klockan 6. Inmatningen 

påverkades inte av kondensatordriften tack vare hur dygnsintervallet valts och tack vare de värden den reaktiva effekten 

antog timmarna kring toppen. 

I fortsättningen redovisas resultat med det dygnsintervall som valdes, alltså kl. 6–5. I Figur 26 visas 

den optimala dygnsjusterade kondensatordriften 2015. 
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Figur 26. Optimal dygnsjusterad kondensatordrift 2015. 

Antalet kopplingar blev 154. Detta medförde en slitagekostnad på 791 kr och en 

tillståndskontrollkostnad på 49 kr. Den dygnsjusterade kondensatordriften bidrog inte till ökad 

inmatning. I Figur 27 visas den reaktiva effekten utan kondensatordrift 2015 tillsammans med den 

reaktiva effekten och inmatningen som resulterade av den dygnsjusterade kondensatordriften. 

 

Figur 27. Reaktiv effekt utan kondensatordrift 2015 tillsammans med reaktiv effekt vid dygnsjusterad kondensatordrift och 

resulterande inmatning. Inmatningen påverkades inte av kondensatordriften. 

Figur 28 visar den optimala halvdygnsjusterade kondensatordriften 2015. 
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Figur 28. Optimal halvdygnsjusterad kondensatordrift 2015. 

Antalet kopplingar blev 422. Detta medförde en slitagekostnad på 2 168 kr och en 

tillståndskontrollkostnad på 135 kr. Den halvdygnsjusterade kondensatordriften bidrog inte till ökad 

inmatning. I Figur 29 visas den reaktiva effekten utan kondensatordrift 2015 tillsammans med den 

reaktiva effekten och inmatningen som resulterade av den halvdygnsjusterade kondensatordriften. 

 

Figur 29. Reaktiv effekt utan kondensatordrift 2015 tillsammans med reaktiv effekt vid dygnsjusterad kondensatordrift och 

resulterande inmatning. Inmatningen påverkades inte av kondensatordriften. 

Figur 30 visar den optimala automatiserade kondensatordriften 2015. 
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Figur 30. Optimal automatiserad kondensatordrift 2015. 

Antalet kopplingar blev 2 676. Detta medförde en slitagekostnad på 13 747 kr och en 

tillståndskontrollkostnad på 858 kr. Den automatiserade kondensatordriften bidrog inte till ökad 

inmatning. I Figur 31 visas den reaktiva effekten utan kondensatordrift 2015 tillsammans med den 

reaktiva effekten och inmatningen som resulterade av den automatiserade kondensatordriften. 

 

Figur 31. Reaktiv effekt utan kondensatordrift 2015 tillsammans med reaktiv effekt vid automatiserad kondensatordrift och 

resulterande inmatning. Inmatningen påverkades inte av kondensatordriften. 

Figur 32 visar den optimala dygnsjusterade kondensatordriften 2016. 
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Figur 32. Optimal dygnsjusterad kondensatordrift 2016. 

Antalet kopplingar blev 190. Detta medförde en slitagekostnad på 976 kr och en 

tillståndskontrollkostnad på 61 kr. Den dygnsjusterade kondensatordriften bidrog inte till ökad 

inmatning 2016. I Figur 33 visas den reaktiva effekten utan kondensatordrift 2016 tillsammans med 

den reaktiva effekten och inmatningen som resulterade av den dygnsjusterade kondensatordriften. 

 

Figur 33. Reaktiv effekt utan kondensatordrift 2016 tillsammans med reaktiv effekt vid dygnsjusterad kondensatordrift och 

resulterande inmatning. Inmatningen påverkades inte av kondensatordriften. 

Figur 34 visar den optimala halvdygnsjusterade kondensatordriften 2016. 
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Figur 34. Optimal halvdygnsjusterad kondensatordrift 2016. 

Antalet kopplingar blev 566. Detta medförde en slitagekostnad på 2 908 kr och en 

tillståndskontrollkostnad på 181 kr. Den halvdygnsjusterade kondensatordriften bidrog inte till ökad 

inmatning 2016. I Figur 35 visas den reaktiva effekten utan kondensatordrift 2016 tillsammans med 

den reaktiva effekten och inmatningen som resulterade av den halvdygnsjusterade kondensatordriften. 

 

Figur 35. Reaktiv effekt utan kondensatordrift 2016 tillsammans med reaktiv effekt vid halvdygnsjusterad kondensatordrift 

och resulterande inmatning. Inmatningen påverkades inte av kondensatordriften. 

Figur 36 visar den optimala automatiserade kondensatordriften 2016. 
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Figur 36. Optimal automatiserad kondensatordrift 2016. 

Antalet kopplingar blev 3 424. Detta medförde en slitagekostnad på 17 589 kr och en 

tillståndskontrollkostnad på 1 098 kr. Den automatiserade kondensatordriften bidrog inte till ökad 

inmatning 2016. I Figur 37 visas den reaktiva effekten utan kondensatordrift 2016 tillsammans med 

den reaktiva effekten och inmatningen som resulterade av den automatiserade kondensatordriften. 

 

Figur 37. Reaktiv effekt utan kondensatordrift 2016 tillsammans med reaktiv effekt vid automatiserad kondensatordrift och 

resulterande inmatning. Inmatningen påverkades inte av kondensatordriften. 

4.6.1 Sammanfattning av kostnader för slitage och ökade brytarkontroller 
Här sammanfattas de beräknade kostnaderna för slitage och ökade tillståndskontroller av brytare. 

Slitagekostnaderna 2015 och 2016 för de olika driftläggningarna visas i Tabell 4 och Figur 38. 

Kostnaderna för ökade brytarkontroller visas i Tabell 5 och Figur 39. 
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Tabell 4. Kostnaden för slitage av brytare 2015 och 2016 beroende på driftläggning av kondensatorbatterier. 

År 

Kostnad av slitage [kr] 

Utan EK-drift 

Dygnsjusterad EK-

drift 

Halvdygnsjusterad EK-

drift 

Automatiserad EK-

drift 

2015 0 791 2 168 13 747 

2016 0 976 2 908 17 589 

 

 

Figur 38. Kostnaden för slitage av brytare 2015 och 2016 beroende på driftläggning av kondensatorbatterier. 

Tabell 5. Kostnaden för ökade kontroller av brytare 2015 och 2016 beroende på driftläggning av kondensatorbatterier. 

År 

Kostnad av ökade brytarkontroller [kr] 

Utan EK-drift 

Dygnsjusterad EK-

drift 

Halvdygnsjusterad EK-

drift 

Automatiserad EK-

drift 

2015 0 49 135 858 

2016 0 61 181 1 098 
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Figur 39. Kostnaden för ökade kontroller av brytare 2015 och 2016 beroende på driftläggning av kondensatorbatterier. 

4.7 Framtida behov av kondensatorbatterier 
Det totala kapacitiva behovet valdes i exemplet till 45 MVAr likt det högsta behovet vid optimal 

halvdygnsjusterad drift för åren 2015 och 2016. Figur 40 visar exemplet som illustrerar hur behovet av 

reaktiv effekt i kondensatorbatterier och behovet av 6 MVAr kondensatorbatterier ändras när 

förändringar sker på nätet.  

 

Figur 40. Illustration av hur det totala behovet av kapacitiv produktion kan uppfyllas av olika antal 6 MVAr 

kondensatorbatterier och framtida förändringar på nätet. Här gjordes antagandet att det totala kapacitiva behovet var 

45 MVAr likt det högsta behovet vid optimal halvdygnsjusterad drift för åren 2015 och 2016. Antalet 6 MVAr 

kondensatorbatterier som behövdes erhölls genom att avrunda behovet av reaktiv effekt i kondensatorbatterier uppåt. 

4.8 Val av abonnemang, och kostnadsanalys 
Medelvärdet av inmatningarna utan kondensatordrift 2015 och 2016 blev 33 545 kVAr. Den 

korrigerade standardavvikelsen blev 1 909 kVAr. Figur 41 visar den kumulativa normalfördelningen 

för inmatningen utan kondensatordrift baserad på medelvärdet och den korrigerade standardavvikelsen 

av 2015 och 2016. 
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Figur 41. Den kumulativa normalfördelningen för inmatningen utan kondensatordrift baserad på medelvärdet och den 

korrigerade standardavvikelsen av 2015 och 2016. 

Föreslagna abonnemang på inmatning av reaktiv effekt åren 2018–2023 visas i Tabell 6 och Figur 42. 

Kostnad anges med 95 % konfidensintervall i Tabell 6 och Figur 43. Notera att inmatningen under 

antagandet att den är normalfördelad har samma sannolikhet att bli högre än väntevärdet som den har 

att bli lägre, och att det kostar lika mycket extra att välja för högt abonnemang som det kostar att välja 

för lågt, varför scenariot att välja för högt abonnemang och scenariot att välja för lågt abonnemang ger 

exakt samma ensidiga konfidensintervall på kostnaden. 

Tabell 6. Föreslagna abonnemang på inmatning av reaktiv effekt åren 2018–2023 och väntade kostnader för dessa samt 

maximala kostnader med 95 % konfidens. 

År Föreslaget abonnemang [MVAr] Väntad kostnad [kr] Maxkostnad 95 % konfidens [kr] 

2018 39 771 000 847 000 

2019 41 820 000 896 000 

2020 50 1 010 000 1 086 000 

2021 56 1 120 000 1 196 000 

2022 55 1 110 000 1 186 000 

2023 59 1 190 000 1 266 000 
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Figur 42. Föreslagna abonnemang på inmatning av reaktiv effekt åren 2018–2023.  

 

Figur 43. Kostnad med 95 % konfidensintervall vid föreslagna val av abonnemang för inmatning av reaktiv effekt åren 

2018–2023.  
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5 Diskussion 
Här diskuteras resultat och annat som är av intresse för projektets syfte. 

5.1 Historisk kondensatordrift 
Kondensatordriften stod bitvis för en betydande del av produktionen av reaktiv effekt. När 

kondensatorbatteriernas sammanlagda produktion av reaktiv effekt subtraherades från den reaktiva 

effekten i anslutningspunkterna till Vattenfall minskade inmatningen 2015 från 38 280 kVAr till 

31 005 kVAr och 2016 från 48 830 kVAr till 34 895 kVAr. Räknat som minskat abonnemang, med 

abonnemangskostnaden 20 kr/kVAr, motsvarar detta 150 000 kr år 2015 och 280 000 kr år 2016. Som 

tidigare nämnts undantar Vattenfall inmatning som skett enligt överenskommelse från avgiften. De 

tider ingen sådan överenskommelse finns kan det dock vara av intresse att minska kondensatordriften; 

i första hand för att undvika att inmatningen höjs, men möjligen även för att öka lastbarheten i 

ledningar. Det senare kräver dock i princip att det är känt vilken väg den reaktiva effekten flödar i 

nätet eller att alla tänkbara vägar har så pass induktiva flöden att den reaktiva effekten minskas 

oavsett. Under de tider större uttag av reaktiv effekt uppstår utan kondensatordrift kan det istället vara 

intressant att behålla några av kondensatorbatterierna i drift för att undvika att uttaget av reaktiv effekt 

överstiger 15 % av abonnemanget för aktiv effekt. Det har inte dokumenterats varför 

kondensatorbatterier har kopplats, så det är omöjligt att säga vilken drift som har skett enligt 

överenskommelse med Vattenfall och vilken som har skett för Umeå Energis egna skäl. Att minska 

inmatningen har inte stått lika högt på agendan tidigare, och istället har Umeå Energi varit restriktiva 

med att koppla kondensatorerna för att undvika att skapa störningar. Den historiska kondensatordriften 

kan alltså inte antas utgöra ett bra mått på hur kondensatordriften kommer att se ut i framtiden. 

I princip kördes inga kondensatorbatterier under en cirka fem månader lång period mitt på året 2016. 

Det är under denna period den reaktiva effekten gör att inmatningen 2016 uppgår till 34 895 kVAr då 

kondensatordriften subtraherats. Samma period 2015 gör den reaktiva effekten utan kondensatordrift 

att inmatningen uppgår till 32 195 kVAr. Det uppstår alltså upp till cirka 34 MVAr på nätet som 

behöver abonneras för eller kompenseras. Detta stämmer väl överens med de 30 MVAr som Solhed 

noterar (4).  

5.2 Bortfallande av anslutningspunkt på 40-kV-nätet 
Att den andra modellen som anpassats till perioden efter 2016-06-27 inte predikterar perioden innan 

sämre än perioden efter tyder på att bortfallandet av anslutningspunkten på 40-kV-nätet inte påverkade 

den reaktiva effekten. Detta styrks av att reaktiv effekt produceras av spänningssatta kablar, och att 

huruvida det finns en anslutningspunkt eller inte ej påverkar detta. Om strömmen leddes en längre 

sträcka till följd av att anslutningspunkten togs ur bruk skulle förbrukningen av reaktiv effekt kunna 

öka. Effekten av detta var inte märkbar, vilket skulle kunna bero på nätets induktans och att flödet i 

anslutningspunkten utgjorde en liten andel av de totala flödena. Att modellen predikterar den första 

perioden bättre än den andra kan bero på att andelen svårpredikterade timmar är högre under den andra 

perioden. Detta skulle i sin tur kunna bero på fenomen som varierar med årstid eller att fler avvikande 

observationer infinner sig i den andra perioden. Det senare skulle kunna undersökas genom att 

analysera avvikande observationer (så kallade outliers) i exempelvis SIMCA. 

Att den första modellen predikterade ett så annorlunda utfall under scenariot att dummyvariabeln alltid 

antog värdet 0 antas vara en följd av avsaknaden av experimentell design; det vill säga att 

sammanblandning av dummyvariabelns och de andra prediktorernas påverkan på responsen har 

inträffat eftersom det inte finns uppmätta data för samma situation med undantaget att 

dummyvariabeln hela tiden hade värdet 0 (eller alltså att 40-kV-inmatningen saknades). I och med att 

den reaktiva effekten till Vattenfall var hög i början av året och generellt sett minskade med tiden 

kunde en korrelation med dummyvariabeln i träningssetet uppstå då den senare först hade värdet 1 och 

från och med 2016-06-27 hade värdet 0 och på så vis också minskade med tiden. När det nya scenariot 

predikterades uppstod alltså en större oönskad korrektion på grund av sammanblandning. Som slutsats 

drogs att prediktion av ej modellerade observationer enbart bör utföras för sådana observationer där 

enbart ej sammanblandade prediktorer antar korrigerade värden. Att den reaktiva effekten till 
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Vattenfall skulle varit så mycket lägre som prediktionen antydde bestrids också av att det som nämnts 

tidigare är spänningssatt kabelsträcka som genererar reaktiv effekt och att detta inte påverkas av 

huruvida det finns en anslutningspunkt eller inte på nätet. Översiktligt kan även den antydda påverkan 

enligt prediktionen tyckas vara omotiverat stor då det sannolikt inte är så att cirka hälften av den 

reaktiva effekten i nätet bitvis produceras på grund av anslutningspunkten, eller förbrukas utan den, 

vilket prediktionen antydde. 

5.3 Framtida behov av kondensatorbatterier 
Beroende på de framtida förändringarna på nätet och hur kondensatorbatterierna driftas kan det vara 

möjligt att exempelvis vid ombyggnationer ta bort kondensatorbatterier för att spara plats och slippa 

underhållskostnader och kostnader för att byta ut gamla kondensatorbatterier. Utifrån optimal 

halvdygnsjusterad drift för åren 2015 och 2016 så var 45 MVAr den högsta kondensatorproduktionen. 

Det skulle alltså vara tillräckligt för att uppnå optimal drift under år med motsvarande förhållanden att 

behålla sex 6 MVAr batterier och ett 9 MVAr batteri. Är det mer fördelaktigt att göra sig av med vissa 

batterier än att kunna kompensera all förbrukning kan ytterligare batterier avskaffas. Under 2015 

krävdes ofta mindre än 20 MVAr kondensatorkapacitet. Här kanske det hade varit tillräckligt att 

behålla tre 6 MVAr batterier och ett 9 MVAr batteri exempelvis. Vid inspektion av halvdygnsjusterad 

drift 2016 ser det ut som om driften ofta var lite högre än 2015. Fördelningarna hos de optimala 

driftläggningarna skulle kunna undersökas för att kvantifiera behovet av total kondensatorkapacitet. I 

takt med att den kapacitiva reaktiva effekten ökar till följd av förändringarna på nätet skulle det gå att 

avskaffa ytterligare batterier. År 2023 kommer till följd av förändringarna på nätet ett tillskott av 

nästan 26 MVAr extra finnas på nätet. Det skulle vara möjligt att 2023 ha avskaffat kanske ytterligare 

fyra 6 MVAr batterier (såvida inte mer än sex sådana redan avskaffats, då det bara fanns tio från 

början). I exemplet i Figur 40 avrundades behovet av 6 MVAr kondensatorbatterier uppåt varför bara 

tre sådana avskaffades år 2023. Att avrunda uppåt var kanske bra år 2023 då år 2024 inte undersökts; 

på så vis minskar risken att kondensatorer avskaffas för fort. Ett år som 2019 skulle det kunna vara 

mer fördelaktigt att avrunda neråt om det inte är mest fördelaktigt att kunna kompensera hela behovet, 

och om det finns möjlighet att under det året avskaffa ett batteri, i och med att behovet väntades 

minska en hel del till nästa år. Aspekter som begränsar möjligheten att avskaffa kondensatorbatterier 

är behov av redundans och om det finns behov av att ha kondensatorbatterier utspridda i nätet för lokal 

kompensering. Ett resonemang likt exemplet i Figur 40 bör kompletteras med hänsyn till dessa 

aspekter och även, som nämnts ovan, huruvida det är mer ekonomiskt att göra sig av med fler 

kondensatorer även om detta innebär att de värsta timmarna inte fullt kan kompenseras. Behovet av 

kondensatorbatterier måste också utgå från den faktiska kondensatordriften. Om det exempelvis är för 

svårt att kompensera extremvärden kan behovet minskas.   

5.4 Mätpunkter 
Medelvärdeskomponenterna i differenserna mellan mätpunkterna skulle kunna bero på respektive 

linjes spänningsberoende produktion av reaktiv effekt. Variationen i differenserna skulle kunna bero 

på respektive linjes strömberoende förbrukning av reaktiv effekt som varierar med lasten. Det är 

viktigt att säkerställa att eventuella saknade mätvärden tas hänsyn till på rätt sätt vid framställning av 

timvärden för att undvika problem vid beräkning av differenser. Är exempelvis två tidsserier 

förskjutna från varandra kan differenserna bli stora fastän serierna liknar varandra om de ritas upp för 

sig i samma graf. Det kan också vara viktigt att kvalitetssäkra mätningarna. Då det är osäkert vilka 

mätpunkter som kommer att tillgås lämnas undersökning av detta som fortsatt arbete.  

5.5 Inmatningens känslighet för suboptimal kondensatordrift och toppar i reaktiv 
effekt 

Med de algoritmer som användes kunde dygnsjusterad och halvdygnsjusterad kondensatordrift bidra 

till ökad inmatning eftersom enstaka toppar bara har en viss påverkan på medelvärdet för respektive 

tidsupplösning. Detta skedde dock enbart under framtagandet av algoritmerna för optimalt 

dygnsjusterad kondensatordrift då dygnsintervallen kl. 1–24 användes. Detta utvärderades som att en 
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oförutsedd topp på den reaktiva effekten uppstod vilket tillsammans med kondensatordriften ledde till 

överinmatning och den extra kostnaden av detta beräknades därför med kostnaden 40 kr/kVAr för 

överinmatning. Ett sätt att undersöka inmatningens känslighet för suboptimal kondensatordrift vid 

manuell justering exempelvis en eller två gånger per dygn är att simulera att kondensatordriften glöms 

kvar i aktuellt läge under en bestämd tid varje justeringsperiod och sedan utvärdera när överinmatning 

uppstår och hur dyr den blir. Toppar som leder till överinmatning likt den tidigare nämnda toppen 

skulle då kunna uppstå vid tillfällen då kondensatorbatterier varit inkopplade och egentligen behövde 

kopplas ur. Det är viktigt att ha i åtanke hur använda algoritmer skiljer sig från de verkliga 

förutsättningarna att justera kondensatordriften. Den optimala kondensatordriften beräknades i 

efterhand, medan ett visst element av gissning förekommer i verkligheten då det gäller att förutse hur 

många kondensatorbatterier som ska kopplas in, givet att kondensatorbatterierna bara kopplas vid 

specifika tillfällen varje dag. Görs istället en kontinuerlig bedömning av när kondensatorbatterierna 

behöver kopplas så kan de kopplas ett och ett, stegvis vid behov, med godtyckliga tidsintervall och på 

så vis kan det finnas fördelar som inte togs tillvara med den algoritm som användes här. En fördel som 

finns vid verklig drift är att det går att vänta med att koppla in eller ur batterier tills den reaktiva 

effekten på nätet medger att det är lämpligt även om detta inte behöver innebära att kondensatordriften 

justeras oftare än exempelvis en eller två gånger per dygn. En nackdel vid verklig drift är att beroende 

på förmågan att justera kondensatordriften ökar risken att inmatningen ökas ju fler 

kondensatorbatterier som är inkopplade. Hur framgångsrikt kondensatordriften kommer att kunna 

justeras beror på ett antal saker. Hur mycket uppmärksamhet driftcentralen har till godo för den 

reaktiva effekten är en aspekt, såvida inte automatisering kan användas. Hur väl situationen samt 

trender och tendenser kan åskådliggöras är en annan aspekt; rekommendationen är att använda grafer 

med olika kombinationer av historik för aktiv effekt, temperatur, reaktiv effekt exklusive 

kondensatorproduktion, reaktiv effekt inklusive kondensatorproduktion och kondensatordrift. Olika 

prediktioner av kommande värden kan också användas. De gånger kondensatordriften styrs för att 

hjälpa Vattenfall åsidosätts andra hänsyn. Ytterligare en aspekt som kan påverka är om koppling av 

kondensatorbatterier orsakar oacceptabla störningar på nätet. På så vis skulle det kunna bli så att 

driftcentralen inte kan koppla kondensatorbatterierna för att reglera den reaktiva effekten efter sin fulla 

förmåga, utan begränsas till att koppla vid färre tillfällen och vid särskilda tidpunkter. En 

undersökning av störningar till följd av koppling av kondensatorbatterier rekommenderas därför för att 

få en utökad förståelse för förutsättningarna för optimal kondensatordrift. Som framgick av Umeå 

Energis och Vattenfalls mätserier på de tre linjerna fanns det toppar av reaktiv effekt i 

storleksordningen 10 MVAr på linjerna 92 och 93. Eftersom topparna är högst tillfälliga går de inte 

förklara med Umeå Energis mer långvariga kondensatordrift utan skulle istället kunna komma från 

Umeå Energis kunder. Det är av intresse att utreda om topparna bidragit till ökad inmatning och exakt 

var i nätet topparna uppstår. Finns det en risk att toppar kan bidra till ökad inmatning och det framgår 

att de kommer från särskilda kunder bör kommunikation med dessa kunder ske. Är det så att topparna 

inte undviks kan det anses skäligt att kontinuerligt mäta dessa kunders reaktiva effekt separat och även 

utarbeta krav och avgifter för dessa, liknande de som är ställda på Umeå Energi. Kan topparna 

minskas eller undvikas finns ekonomiska skäl att göra så; en ensam topp som ökar inmatningen och 

som hade kunnat undvikas, på 10 MVAr kostar (
40 𝑘𝑟

𝑘𝑉𝐴𝑟
∙ 10 𝑀𝑉𝐴𝑟 ∙

1 000 𝑘𝑉𝐴𝑟

𝑀𝑉𝐴𝑟
) /2 = 200 000 𝑘𝑟 . 

Uppkommer dessutom minst ett näst högsta värde som är 10 MVAr högre än alla andra ej undvikbara 

värden så ger undvikbara toppar fullt utslag i medelvärdet för debitering och kostar således 

400 000 kr. Det bör noteras att debiteringen sker efter timvärden. Därför skulle driftcentralen kunna 

upptäcka att ett timvärde troligtvis kommer bli för högt och koppla ur eventuella inkopplade 

kondensatorbatterier för att sänka timvärdet om inte undvikande av störningar vid koppling måste 

prioriteras högre. 

5.6 Val av abonnemang 
Centralt för valen av abonnemang var antagandet att Umeå Energi inte skulle öka inmatningen med 

drift av sina kondensatorbatterier. Bedömningen gjordes att detta var utgångspunkten eftersom det 

ligger i Umeå Energis intresse och det dessutom finns möjlighet att utvärdera förmågan att undvika 

sådan drift fram till 2019. 
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5.7 Alternativ 0 
Metoden som användes för att beräkna kostnaden för abonnemang och varierande inmatning 

bedömdes vara träffsäker då den tog hänsyn till den korrigerade standardavvikelsen i datan. En 

beräknad kostnad som är behäftad med en del osäkerheter är den för slitage och ökade brytarkontroller 

vid automatisering. Det är inte säkert att slitaget och kontrollerna är linjärt proportionella mot antalet 

kopplingar så som antogs. Eftersom antalet kopplingar vid automatisering avviker starkt från det antal 

som antagandet om kopplingars slitage baserades på är osäkerheten här särskilt stor. Ändringar i 

aktiva effektförluster till följd av kondensatordrift beräknades inte. Enligt Ekv. 1 blir ändringen i 

aktiva effektförluster olika beroende på vilken väg den reaktiva effekten tar eftersom resistansen är 

olika i olika kablar och det kvadratiska beroendet av den reaktiva effekten gör att ändringen blir större 

om den reaktiva effekten flödar i en ledning än om samma totala reaktiva effekt flödar uppdelat i olika 

ledningar. Följaktligen måste det vara känt vilken väg den reaktiva effekten från 

kondensatorbatterierna tar och vad den reaktiva effekten, resistansen och spänningen är i varje 

delsträcka för att kunna beräkna ändringen i de aktiva effektförlusterna. Beroende på vilken väg den 

reaktiva effekten från kondensatorbatterierna tar och den reaktiva effekten i dessa ledningar kan 

kondensatordriften öka eller minska förlusterna. Om tillräckligt många mätpunkter finns att tillgå går 

det att beräkna ändringen i förlusterna. Denna ändring kan räknas om till ekonomi genom att använda 

priset på aktiv effekt, och kan sedan ställas i relation till kostnaderna för slitage och brytarkontroller. 

Beroende på ändringen i förlusterna kan det avgöras huruvida det är önskvärt att justera 

kondensatordriften så att den reaktiva effekten i anslutningspunkter till överliggande nät blir minimal. 

Det ska noteras att ingen kostnad för installation av automatiseringsutrustning tagits upp, och även att 

automatisering kan visa sig vara icke önskvärd om elkvalitetsstörningar uppstår vid kopplingar. 

Automatisering och dess kostnader redovisas ändå på befintligt vis då exempelvis förlustkostnaderna 

kan vara ett intressant värde att jämföra med de andra alternativa driftläggningarna. Även om det 

skulle vara så att oacceptabla störningar uppstår vid kopplingar skulle det kunna vara av intresse att 

undersöka kostnad för filter som avhjälper störningar tillsammans med kostnaden för installation av 

automatiseringsutrustning om det anses avgörande för alternativ 0:s ställning jämte alternativ 1 att 

kunna automatisera kondensatordriften. Det kan även vara intressant att utreda kostnaden för filter vid 

manuella driftläggningar ifall störningar visar sig uppstå, då filter skulle kunna möjliggöra mer 

optimal kondensatordrift. 

5.8 Alternativ 1 
Inom alternativ 1 ingick utöver optimering av kondensatordrift även införskaffande av 

kompensationsutrustning för att minska eller undvika inmatning av reaktiv effekt till Vattenfall. 

5.8.1 Val av kompensationsteknik 
Vilken typ av kompensationsteknik som bör väljas är beroende av vilka kvaliteter som behöver 

uppfyllas. Är det bara nödvändigt att kunna kompensera dygns- och säsongsvariationer i reaktiv effekt 

och spänning är det med hög sannolikhet inte motiverat att införskaffa mer avancerad 

kompensationsutrustning är variabla shuntreaktorer. Mer avancerad utrustning såsom exempelvis 

statiska VAr-kompensatorer är dyrare och behöver en annan problembild än den som finns på Umeå 

Energis nät för att kunna motiveras ekonomiskt.  

5.8.2 Optimal placering av kompensationsteknik 
Det är viktigt att utgå ifrån principen om att placera kompensationsteknik så nära 

kompensationsbehovet som möjligt för att minska förluster. Som framgår av resultaten av Umeå 

Energis beräkningar i Tabell 1 produceras mest reaktiv effekt av nätet på 145 kV-nivån. För att 

minimera förluster bör därför sannolikt placering av teknik på denna nivå prioriteras först. Framtida 

förändringar på nätet bör såklart också beaktas när placering undersöks. Att 145 kV-nätet kommer att 

utökas och att delar av 45 kV-nätet kommer att försvinna talar också för att placering bör ske på 

145 kV-nivån. Eftersom induktiva komponenter förbrukar mer reaktiv effekt ju högre spänning de 

ansluts till är det tänkbart att en del av kostnaden för induktiv teknik är lägre per enhet reaktiv effekt ju 

högre spänning den ansluts till. Dessutom finns risken att ledningar eller transformatorer med låga 

märkeffekter agerar som flaskhalsar och får för låg lastbarhet om kompensationsteknik placeras på en 
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lägre spänningsnivå då det största behovet av kompensering finns på den högsta nivån och den 

reaktiva effekten i så fall behöver vandra upp i nätnivåerna. En faktor som begränsar möjligheten att 

placera kompensationsteknik optimalt är utrymme. Umeå Energi har ett antal fördelningsstationer med 

gasisolerade ställverk där det inte finns mycket plats. En möjlighet att öka antalet tillgängliga platser 

för installation är att passa på att göra utrymme vid någon eller några av de ombyggnationer som 

kommer att ske i samband med de framtida förändringarna på nätet. Blir det så att exempelvis 

reaktorer installeras successivt bör det inte uteslutas att placera dem på så sätt att när alla reaktorer 

kommit på plats fås en mer optimal utspridning av reaktorerna även om detta medför att de första 

reaktorerna är mindre optimalt placerade. 

5.8.3 Dimensionering av kompensationsteknik och val av abonnemang 
På samma sätt som abonnemang föreslagits här är det en bra skattning av det totala 

kompensationsbehovet att utgå från väntevärdet för inmatningen baserat på historik och lägga till 

reaktivt bidrag från framtida förändringar på nätet. Hänsyn kan tas till variation likt tidigare genom att 

den korrigerade standardavvikelsen används. Beroende på vilka dimensioner på kompensationsteknik 

som finns att tillgå och beroende på utrymme kan det vara så att det är lämpligt att bara kompensera 

delar av den reaktiva effekten och abonnera på resten under inledande perioder. 

5.9 Dataunderlag 
Det lagras bara ett visst antal händelser i historiken hos Umeå Energis driftcentral. Detta medförde att 

enbart kondensatordrift 2016 fanns tillgänglig hos Umeå Energi. Det vore önskvärt att över tid kunna 

utvärdera hur optimalt kondensatordriften fungerat och att kunna skilja på reaktiv effekt utan 

kondensatordrift och reaktiv effekt med kondensatordrift. För detta krävs att minst två av följande 

lagras permanent: reaktiv effekt inklusive kondensatorproduktion, reaktiv effekt exklusive 

kondensatorproduktion och kondensatorproduktion. För att kunna tolka kondensatordriften och för att 

kunna göra undantag från avgiftssystemet måste det bokföras under exakt vilka perioder och med hur 

mycket Vattenfall önskat att kondensatorproduktion ska ökas. Även syftet med kondensatorkopplingar 

som skett enligt Umeå Energis egna beslut bör noteras så att historiken blir så innehållsrik som 

möjligt. För att underlätta för driftcentralen kan syftet väljas ur en lista med standardsyften såsom 

reglering av reaktiv effekt och reglering av spänning, och enbart i undantagsfall behöver syftet 

författas. Det kan också lämnas öppet att fylla i syftet i efterhand om tidsbrist råder. Så länge 

kondensatordriften varierar från år till år är det reaktiv effekt utan kondensatordrift som utgör det bästa 

värdet att jämföra från år till år för att få en förståelse för de underliggande förutsättningarna. 

Enbart 2015 och 2016 års data på inmatning utan kondensatordrift användes för att föreslå 

abonnemang. Ett sätt att få ut mer information ur befintliga data skulle kunna vara en tidsserieanalys 

av den reaktiva effekten utan kondensatordrift och eventuellt fler parametrar. Detta skulle innebära att 

varje timvärde togs tillvara. Eftersom dataunderlaget var litet är det möjligt att föreslagna abonnemang 

och osäkerheten i kostnaden för abonnemang och inmatning ändras om analysen uppdateras med fler 

års data.  

5.10 Fortsatt arbete 
För att ge förutsättningar att kunna ta så bra beslut som möjligt angående hantering av den reaktiva 

effekten rekommenderas att så snabbt som möjligt ingå ett arbetssätt som om avgiftssystemet redan 

tagits i bruk. En undersökning av elkvalitetsstörningar vid kopplingar av kondensatorbatterier bör först 

utföras för att klargöra förutsättningarna för kondensatordriften. Filterteknik kan has i åtanke. Genom 

att visualisera den reaktiva effekten med mera, exempelvis så som beskrivits i avsnitt 5.5, ges 

möjlighet att ta underbyggda beslut om hur kondensatorbatterierna ska driftas. Beroende på vilka 

mätpunkter som kommer att vara tillgängliga kan det bli nödvändigt att införa funktioner som 

beräknar den reaktiva effekten i Vattenfalls mätpunkter. Toppar i reaktiv effekt och kravställning på 

kunder bör utredas som sätt att minska den reaktiva effekten. Genom att utvärdera kondensatordriftens 

framgång kan antagandet att Umeå Energi inte kommer att öka inmatningen med sin kondensatordrift 

värderas. Framtida val av abonnemang kan korrigeras om en risk att inmatningen höjs föreligger. 

Nyttan av automatisering av kondensatorbatterier kan även utredas. När det blivit tydligare vilken 
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kondensatordrift som kommer råda kan kostnaden för förluster och kondensatordrift mer exakt 

bedömas. Genom ställningstagande till ovan nämnda punkter kan en utökning av representativt 

dataunderlag fås fram till 2019. Alternativ 1 måste undersökas närmare så att det kan ställas mot 

alternativ 0. 
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6 Slutsatser 
Detta arbete har producerat en inledande analys av den reaktiva effekten på Umeå Energis elnät och 

den reaktiva effektinmatningen till överliggande nät. Arbetet har också diskuterat fortsatt arbete för att 

på bästa sätt kunna bemöta den kommande avgiften på inmatning av reaktiv effekt till överliggande 

nät. 

Optimal kondensatordrift har tagits fram för 2015 och 2016 för följande scenarion: en justering var 

24:e timme, en justering var tolfte timme och automatisering. Slitagekostnader och kostnader för 

ökade brytarkontroller har beräknats.  Kostnader för automatisering har ej tagits fram. Ändringar i 

förlustkostnader på grund av reaktiv effekt har inte beräknats. Sker en minskning är det tänkbart att 

den överväger slitagekostnader och kostnader för ökade brytarkontroller. Mål 1 är alltså delvis 

uppfyllt.  

Det uppstår cirka 34 MVAr på Umeå Energis elnät som ej kan kompenseras i dagsläget. Den reaktiva 

effekten kommer att öka till följd av förändringar på nätet. År 2019 kommer reaktiv effekt som ej kan 

kompenseras ha ökat till cirka 41 MVAr och 2023 uppgår siffran till 59 MVAr. Kostnaden för de 

föreslagna abonnemangen dessa år har beräknats till 820 000 kr respektive 1 187 000 kr. Baserat på 

variationen i inmatningen har kostnaden för abonnemang och eventuell överinmatning beräknats att 

med 95 % säkerhet årligen kunna överstiga ovannämnda siffror med maximalt 76 000 kr. Genom att 

utöka dataunderlaget kan dessa siffror prognostiseras med större säkerhet. I och med kostnaderna för 

abonnemang och eventuell överinmatning, som är de unika kostnaderna för alternativ 0, bedöms 

alternativ 1 högst motiverat att utreda. Eftersom dessa kostnader tagits fram har mål 2 uppfyllts. 

Den reaktiva effektproduktionen i ledningar är störst på 145 kV-nivån och kommer öka i framtiden på 

denna nivå. Det är därför sannolikt här kompensationsutrustning såsom reaktorer först bör installeras. 

Information om olika kompensationstekniker har sammanställts, och förfarande vid alternativ 1 har 

diskuterats, varför mål 3 har uppfyllts. 

Förändringar i den reaktiva effekten till följd av att anslutningspunkten på 40 kV-nivån slutade 

användas kunde uteslutas med hjälp av teori om reaktiv effekt och en multivariat dataanalys. 
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