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Sammanfattning 

Övik Energi Nät har ett avtal med Vattenfall som är ägare av det överliggande nätet där Övik 

Energi Nät har rätt till en viss mängd generering av reaktiv effekt och en viss mängd konsumering 

av reaktiv effekt. Detta avtal gäller för två fördelningsstationer som ligger placerade på var sin sida 

om staden.  

 

I denna rapport presenteras förslag på hur och var det är mest lämpligt att installera 

faskompenseringsutrustning i Övik Energis nät, eftersom det finns vissa tillfällen då det maximala 

tillåtna reaktiva effektuttaget överskrids. 

 

Rapporten visar även de problem som kan uppstå vid inkoppling av kondensatorbatteri och hur 

dessa går att undvika. Vid problem med övertoner vid inkoppling kan filter installeras för att 

dämpa dessa frekvenser. För att kompensera för den spänningsökning som sker vid inkoppling 

används lindningsomkopplare på transformatorn för att justera spänningen. 

 

Det finns en generator som genererar en effekt på ungefär 5 MVAr (kapacitiv) och vid de tillfällen 

som denna är ur drift så överskrids det maximala tillåtna reaktiva effektuttaget. Med detta känt så 

anses att ett kondensatorbatteri på 5 MVAr skulle vara lämpligt att installera för att kompensera 

vid dessa tillfällen.  
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Abstract 

Övik Energi Nät has an agreement with Vattenfall where Övik Energi Nät is entitled to a certain 

amount of generation of reactive power and a certain amount of consumption of reactive power. 

This agreement applies to two distribution stations located on each side of the city. 

 

This report will propose ways of how and where it is suitably to install phase compensation 

equipment in Övik Energis Nät, to correct the occasions when it overleaps the maximum peak 

allowed of reactive power. 

 

The report will also point out problems that can appear with connecting a capacitor battery and 

how to avoid these problems. 

 

There is a generator that generates an effect of 5 MVAr (capacitive) and at the times when the 

generator is not operating the reactive power overleaps the maximum peak allowed. With this 

knowledge there is a belief that a capacitor battery with 5 MVAr would be suitable to install to 

compensate when the reactive power overleaps the maximum peak allowed. 
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Förord 

Detta examensarbete avslutar min utbildning till högskoleingenjör vid Umeå Universitet. Arbetet 

är utfört hos Övik Energi Nät i Örnsköldsvik. Jag vill tacka alla på Övik Energi Nät och speciellt 

Joakim Angerlind som har varit min handledare. Tack Nils Lundgren som har varit min 

handledare från Umeå Universitet. Jag vill tacka min familj som alltid stöttar och peppar oavsett 

vad. Tack Daniel Åkemalm, Jakob Sahlin och Lovisa Ivebo, utan er hade detta inte varit möjligt. 
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1 Inledning 

1.1 Bakgrund 

Övik Energi Nät AB har två inmatningar på sitt elnät. Ett av dem är Mottagningsstationen (T100) 

som är placerad på den norra sidan av staden. Den andra är Domsjö Kraftcentral (T400) som är 

placerad på den södra sidan om staden. På T100 finns det idag tre kondensatorbatterier i drift 

vilket gör att den reaktiva effekten i denna station är av kapacitiv karaktär. Den andra stationen, 

alltså T400, matar till ett industriområde med mycket motordrift vilket gör att den reaktiva 

effekten är av induktiv karaktär. Vattenfall som äger det överliggande nätet har en gräns för hur 

mycket reaktiv effekt Övik Energi Nät får konsumera och generera. Utöver den gräns av reaktiv 

effekt Övik Energi Nät får konsumera, så betalar idag Övik Energi Nät en avgift till Vattenfall för 

ett extra utrymme av den induktiva reaktiva effekten Övik Energi Nät har rätt att ta ut i T400. De 

vill nu utreda vid vilka nivåer av reaktiv effekt som är optimal att ligga under ordinarie drift och 

hur kompensering ska ske för att inte överskrida den köpta gränsen av reaktiv effekt. 

 

1.2 Frågeställning 
 

Enligt Elkraftshandboken är de vanligaste motiven för faskompensering [1] 

1 Den reaktiva effekten överskrider tillåtet värde, vilket innebär straffavgifter. I detta fall är det 

alltid lönande att kompensera så mycket att man med viss säkerhetsmarginal ej överskrider tillåtet 

uttag. 

2 Blir ekonomiskt lönsam tack vare minskade förluster i ledningar och apparater. Detta gäller såväl 

nya som äldre anläggningar.  

3 Överbelastade anläggningsdelar kan avlastas genom faskompensering.  

4 Fullbelastade anläggningsdelar kan belastas ytterligare efter faskompensering. Härigenom kan 

dyrare förstärkningsåtgärder undvikas eller uppskjutas.  

5 Spänningsreglering. 

6 Start av stora motorer. 

 

Målet med detta arbete är att besvara följande frågor: 

 
- Finns det möjlighet att minska det köpta utrymmet av reaktiv effekt från Vattenfall i 

T400? 

- Hur mycket kapacitiv reaktiv effekt kan T100 hantera utan att det uppstår problem med 

spänningshöjningar, nollpunktsutrustning, transformatorer och reläskydd? 

- Vilket intervall av kapacitiv reaktiv effekt är mest lämpligt att hålla i T100 med avseende 

på det induktiva reaktiva effektuttaget som sker i T400? 

- Finns motiven från Elkraftshandboken för faskompensering? 
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1.3 Syfte och mål 

Syftet med detta examensarbete är att ta reda på vilka nivåer av reaktiv effekt som är optimalt att 

ligga vid under ordinarie drift för att inte överskrida de maximala gränserna av reaktivt effektuttag 

och på så vis hålla nere kostnaden för den reaktiva effekten.  

 

Målet med detta examensarbete är att undersöka om det finns möjlighet att minska det köpta 

utrymmet av reaktiv effekten från Vattenfall i station T400, undersöka vilken nivå av kapacitiv 

reaktiv effekt station T100 kan hantera utan att det uppstår problem med transformatorer, 

reläskydd, nollpunktsutrustning och spänningshöjningar, ge förslag nivå av reaktiv effekt som är 

lämplig att hålla i station både station T100 och station T400 samt svara på vilka av motiven från 

Elkraftshandboken som finns för faskompensering 

1.4 Avgränsningar 
Denna rapport kommer inte ta med några ekonomiska aspekter på de besparingar av aktiva 

effektförluster som kan får vid faskompensering utan endast försöka peka på förbättringar som 

kan tas med i beaktning.  

 

Den här rapporten kommer bara ta upp faskompenseringen som finns i stationerna T100 och 

T400 och kommer inte beröra övrig kompensering som finns på andra stationer i nätet. 
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2 Teori 

2.1 Effekt 
Vid diskussion angående överföring av effekt så brukar det talas om tre olika typer av effekter, 

aktiv effekt, skenbar effekt och reaktiv effekt. 

 

Den aktiva effekten är den effekt som överförs och gör ett arbete, alltså kan den aktiva effekten 

också kallas den nyttiga effekten och är produkten av spänningen, strömmen och cos𝜑, den aktiva 

effekten betecknas med P. 

 

Den skenbara effekten är produkten av spänningen och strömmen, den skenbara effekten 

betecknas med S. 

 

Sedan finns det även en reaktiv effekt som överförs och är produkten av spänningen, strömmen 

och sin𝜑, den reaktiva effekten betecknas med Q. Den reaktiva effekten kan däremot inte göra 

något arbete men som ändå tar upp överflödigt och onödigt utrymme i kablarna och kan 

överbelasta nätet. Ett exempel som går att titta på är hur ABB beskriver den reaktiva effekten som 

skummet i ett ölglas, skummet är också öl men tar upp onödigt mycket plats i glaset. [2] 

 

Reaktiv effekt kommer i två olika former, antingen som induktiv eller som kapacitiv. Induktiv 

reaktiv effekt brukar kallas att den konsumeras medan den kapacitiva reaktiva effekten 

produceras. Det finns olika komponenter och utrustningar som antingen konsumerar eller 

producerar reaktiv effekt. 

 

De flesta AC-motorer behöver den induktiva reaktiva effekten till magnitiseringen och förbrukar 

då en induktiv reaktiv effekt. Även DC-motorer som tyristorstyrning brukar förbruka reaktiv 

effekt. Transformatorer använder sig också av den induktiva reaktiva effekten. 

 

Förhållandet mellan dessa tre effekter kan ses i figur 3 och 4. 

 

Nedan i figur 1 finner vi en enkel krets med en växelspänningskälla och en resistor som är 

simulerad i OrCAD. Figur 2 visar en period av kurvorna för både strömmen (röd) och spänningen 

(grön). I figuren kan det ses att dessa två kurvor ligger helt i fas med varandra vilket resulterar i att 

det inte blir någon fasförskjutning alls mellan ström och spänning. Detta medföljer då att 

effektkurvan (blå) kommer hela tiden under perioden ligga på den positiva sidan där summan av 

effektkurvan alltid blir positiv.  
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Figur 1. Enkel krets med en resistor. 

 

 
Figur 2. Spännig (grön), ström (röd) och effekt (blå). 

 

I figur 3 och 4 visas effektförhållanden för en induktiv krets och för en kapacitiv krets. 

 

 
Figur 3. Effektförhållanden för en induktiv krets 
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Figur 4. Effektförhållanden för en kapacitiv krets 

 

 

 2.1.1 Kondensator 
En kondensator är en komponent som består av två elektroder som är isolerade från varandra. I 

kondensatorn laddas det upp en spänning när den kopplas till en likspänning. [3] 

 

Nedan i figur 5 är en enkel krets med en växelspänningskälla och en kondensator som är simulerad 

i OrCAD. Figur 6 visar en period av kurvorna för strömmen (röd) och spänningen (grön). Där syns 

det att det blir en fasförskjutning mellan ström och spänning där strömmen ligger 90° före 

spänningen. 

Eftersom effekten som tidigare nämnt är produkten av ström och spänning så kommer 

effektkurvan se ut som den blå kurvan i figur 6 där effekten den första fjärdedelen av perioden är 

positiv och andra fjärdedelen är negativ och fortsätter på samma vis. Summan av denna effekt blir 

då alltså 0, därför utvecklas det ingen aktiv effekt i kondensatorn. Det brukar sägas att 

kondensatorn genererar reaktiv effekt. [3] 

 

 
Figur 5. Krets med en kondensator. 
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Figur 6. Spänning (grön), ström (röd) och effekt (blå). 

 

2.1.2 Induktor 
En induktor, eller även kallad spole, består av en koppartråd som är lindad runt en kärna av ferrit 

eller järnpulver, men kan även sakna en kärna. En induktor brukar kallas för ström trög då den vill 

motverka förändringar i strömmen som ska gå igenom den. [3] 

 

Nedan i figur 7 visas en krets med en växelspänningskälla, en resistor och en induktor vilken också 

är simulerat i OrCAD. Figur 8 visar en period av kurvorna för strömmen (röd) och spänningen 

(grön). Återigen syns en fasförskjutning mellan ström och spänning men denna gång så ligger 

strömmen 90° efter spänningen. 

 

På samma sätt som i exemplet med kondensatorn så blir summan av effekten lika med 0, alltså det 

utvecklas inte någon effekt i induktorn. Det brukar sägas att induktorn konsumerar reaktiv effekt. 

[3] 

 

 
Figur 7. Krets med en spole. 
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Figur 8. Spänning (grön), ström (röd) och effekt (blå). 

 

 

 

 

2.2 Faskompensering 
För att minska mängden reaktiv effekt som transporteras i ledningarna kan en faskompensering av 

den reaktiva effekten vara nödvändig. Vid faskompensering så minskas den fasförskjutning som 

skett mellan ström och spänning som sågs i figur 6 och 8.  

2.2.2 Kondensatorbatteri 
Ett kondensatorbatteri används för att generera reaktiv effekt till nätet. Till exempel så kan en 

industri behöva faskompenseras med ett sådant batteri då industrier i regel konsumerar stora 

mängder reaktiv effekt. [4] 

2.2.3 Synkronmaskin 
Om en synkronmaskin undermagnitiseras så kommer synkronmaskinen att konsumera reaktiv 

effekt från nätet och fungerar då på samma sätt som en spole. Detta är ett alternativ till 

faskompensering för att kompensera för en kapacitiv effekt. [5] 

 

Skulle synkronmaskinen istället övermagnitiseras så kommer synkronmaskinen istället att 

generera en reaktiv effekt till nätet och fungerar då på samma sätt som en kondensator. Detta 

alternativ kan användas för faskompensering för en induktiv effekt. [5] 

2.3 Övertoner 
Faskompensering kan få följder att det uppstår problem med övertoner. En överton är en ström 

eller spänning som har en heltalsmultipel av nätets grundfrekvens (i Sverige 50Hz) exempel 3 ∙

50 = 150𝐻𝑧 är då den 3e övertonen. Dessa övertoner gör att den sinusformade spänningskurvan vi 

såg i figur 3 nu har blivit distorderad och inte längre är en ren sinusvåg.  
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Detta är någonting som bör undvikas då det påverkar utrustning på ett negativt sätt och ger även 

stora påfrestningar på kondensatorbatterier. [6] 

 

Figur 9 visar en enkel beskrivning av ett nät där 𝑍𝐿 är nätets belastning och 𝑍𝐶 är en kondensator. 

Vid det fall då kondensatorns storlek och nätets belastning är lika stora så uppstår det en 

parallellresonans vilket skapar en risk för att en av de existerande övertonerna förstärks. [1] 

 

 
Figur 9. 𝑍𝐿 = nätets belastning, 𝐶𝐿 = parallellkopplad kondensator 

 

2.4 Dimensionering 

2.4.1 Övertoner 
Vid dimensionering av kondensatorbatteriet måste det tas hänsyn till övertonerna och att det inte 

blir någon parallellresonans vilket togs upp i punkt 2.3.  

För att veta vilken överton som har störst risk att förstärkas vid parallellresonans används ekvation 

(1) där 𝑆𝑘 är kortslutningseffekten där kondensatorn ansluts och 𝑄𝑐 är kondensatorbatteriets effekt 

i VAr. [1] 

 (1) 

𝑛 = √
𝑆𝑘

𝑄𝑐

 

 

Framförallt är det den 5:e och den 7:e övertonen som ska undvikas att förstärkas då dessa 

övertoner i regel är stora. Med hjälp av ekvation (1) går det att beräkna vilken storlek på 

kondensatorbatteriet som skulle ge en risk för parallellresonans och förstärka dessa övertoner. 

Skulle det finnas risk att oönskade övertoner förstärks kan filter installeras för att dämpa dessa 

frekvenser. [4] 

 

2.4.2 Spänningsökning 
Spänningsökning behöver också tas i beräkning vid dimensionering av kondensatorbatteriet. Vid 

inkoppling av ett kondensatorbatteri uppstår det en spänningsökning. Denna spänningsökning 

kan beräknas med hjälp av ekvation (2), där 𝑈𝑘 är kortslutningsspänningen för transformatorn, 𝑄𝑐 

är kondensatorbatteriets storlek och 𝑆𝑛 är storleken på transformatorn. [1] 

(2) 

ZL
IC

CL
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𝑈 = 𝑈𝑘 ∙
𝑄𝑐

𝑆𝑛

 

2.4.3 Överkompensering 
Enligt standarden SSG 4155 är en storlek på ett kondensatorbatteri på ungefär 10–30% av 

transformatorns märkeffekt ett riktmärke att gå efter vid dimensionering av kondensatorbatteri. 

Med ett kondensatorbatteri på maximalt 30% av transformatorns märkeffekt är risken för 

överkompensering väldigt liten. [7] 

Med hjälp av ekvation (3), där 𝑄𝑐 är storleken på kondensatorbatteriet och 𝑆 är transformatorns 

märkeffekt, kan maximal storlek av kondensatorbatteri beräknas. 

(3) 

𝑄𝑐 = 𝑆 ∙ 0,3 
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3 Metod 

3.1 Studieobjekt 

3.1.1 T100 
T100 är ena fördelningsstationen som har studerats. Denna station är placerad på den norra sidan 

om staden och matar ut till nätstationer som är placerade i staden. I denna station har det utförts 

en inventering för att dokumentera vad det finns för faskompenseringskapacitet i dagsläget och 

även dokumenterat vad de olika transformatorerna har för storlekar. 

3.1.2 T400 
T400 är den andra stationen som har studerats. Denna station är placerad på den södra sidan om 

staden och matar till ett industriområde med mycket motordrift. Denna motordrift konsumerar 

reaktiv effekt vilket gör att den reaktiva effekten är av induktiv karaktär. Samma inventering som 

gjordes på T100 har även gjorts på denna station. 

3.1.3 Enlinjeschema 
Enlinjeschema över fördelningsstationerna har inspekterats för att bestämma var det är mest 

lämpligt att koppla in faskompenseringsutrustning utifall att det behövs. För att bestämma detta 

har hänsyn tagits till vad det finns för faskompensering i dagsläget, om den reaktiva effekten är av 

kapacitiv eller induktiv karaktär, hur stationen ser ut och om det finns utrymme för 

faskompenseringsutrustning i stationen. 

3.2 Problemformulering 
Övik Energi Nät vill utreda vid vilka intervall av reaktiv effekt som är optimalt att hålla i 

fördelningsstationerna T100 och T400, för att inte överskrida de maximala gränserna av den 

reaktiv effekt Övik Energi Nät har rätt att konsumera och generera till överliggande nät. Övik 

Energi Nät vill undvika överuttag av reaktiv effekt då överuttag medför straffavgifter. 

3.3 Antagande och begränsningar 
Ett antagande som gjorts är att de mätdatan som samlats är ett normalt år och att det inte kommer 

ske någon större förändring i framtiden vad gäller konsumering och generering av reaktiv effekt. 

 

Arbetet har utförts under 10 veckor vilket gör att tiden har begränsat hur stort arbetet är. 

Pendlingsavståndet till Örnsköldsvik är ungefär 8 mil enkel resa vilket har gjort att kontakt med 

personal på Övik Energi Nät har skett till större del genom mejl och telefonkontakt, då jag inte 

alltid kunnat befinna mig i Örnsköldsvik. 

3.4 Verktyg 
Mätdatan från det överliggande nätet är hämtat från Vattenfalls mätning över hur de reaktiva 

effekterna varierar för T100 och T400. De mätdata som visas i arbetet över varje transformator är 

hämtat ut dataprogrammet Metrum för att få en bild över variationen av de reaktiva effekterna.  



18 
 

Denna mätdata har importerats till Excel där datan gjorts om till grafer. Därefter har dessa grafer 

analyserats för att få en bild över hur de reaktiva effekterna varierar under ett år. 
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4 Resultat 

4.1 Schema 
Figur 10 visar en del av enlinjeschemat över station T400, ett fullständigt elschema över stationen 

finns som bilaga A. Längst upp i schemat syns de fyra transformatorerna, inringade med gröna 

ringar, som finns i denna station. Längst till vänster syns transformatorn T2 som har en storlek på 

32MVA, till höger om T2 kommer transformator T3 med en storlek på 15MVA, därefter till höger 

om T3 kommer transformator T1 med en storlek på 15MVA och sist kommer transformator T4 

med en storlek på 25MVA. Alla dessa transformatorer är dock inte i drift idag utan det är endast 

T2 och T4 som är aktiva. 

 

Längst till höger finns det i dagsläget ett kondensatorbatteri aktivt som är inringat med en röd ring 

i schemat. På schemat står det 7MVAr men efter en inspektion på plats vid T400 så var batteriet på 

6,5MVAr. Vid inspektionen sågs det även att det tidigare funnits ett batteri till, vilket gör så att det 

finns möjlighet att placera ännu ett kondensatorbatteri i detta tomma extra utrymme om det skulle 

finnas behov.  

 

I schemat syns också generatorn G1 längst ner markerat med blå ring i schemat. Denna generator 

är enligt schemat kopplat på samma skena som transformator T2.  

 

 

 
Figur 10. Elschema T400. 

 

Figur 11 är ett enlinjeschema över de tre olika skenorna och alla facken på T100. Här syns det att 

transformator T1 är kopplad på skena A och B och transformator T2 är kopplad på skena C.  

 

Även på denna station finns det kondensatorbatterier men dessa syns dock inte på detta schema 

men vid inspektionen kunde det ses att det är ett kondensatorbatteri med storleken 2,5 MVAr 

kopplat på skena A, fack 4. Även ett kondensator batteri med storleken 5 MVAr kopplat på skena 

B, fack 4. Och tills sist ett kondensatorbatteri med storleken 5 MVAr kopplat på skena C, fack 15. 
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Figur 11. Elschema T100. 

 

 

Tabell 1. Sammanställning av kondensatorbatterier. 

Placering Benämning Kapacitet (MVAr) 

T100, T1 C1 2,5 

T100, T1 C2 5,0 

T100, T2 C3 5,0 

T400, T4 C2 6,5 

 

 

 

4.2 Reaktiva effekter 

4.2.1 T100 
Nedan i figur 12 syns en mätning av den reaktiva effekten på transformator T1 på station T100 

under ett år. I kurvan syns det att den reaktiva effekten ligger på runt 2 MVAr (kapacitiv) under 
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den första perioden, därefter händer det någonting. Effekten går upp till runt 0,5 MVAr (induktiv), 

här har kondensatorbatteriet som ska vara kopplat på skena A, fack 4 kopplats ur och därför går 

effekten upp över på den induktiva sidan. 

Sedan syns det i kurvan att effekten går ner igen då detta batteri kopplats in igen. Strax därefter 

går kurvan ner ytterligare då ännu ett kondensatorbatteri kopplats in, detta är 

kondensatorbatteriet med storleken 5 MVAr kopplat på skena B, fack 4. 

 

Figur 13 visar den reaktiva effekten från transformator T2 på station T100. Det syns i kurvan att 

den reaktiva effekten ligger ganska konstant på 0,5 MVAr (induktiv). Här är kondensatorbatteriet 

med storleken 5MVAr kopplat på skena C, fack 15 i drift under hela mätperioden. 

 

 

 

 
Figur 12. Reaktiv effekt T100, T1 under ett år. 

 

 
Figur 13. Reaktiv effekt T100, T2 under ett år. 
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4.2.2 T400 
Figur 14 visar den reaktiva effekten från transformator T2 på station T400 under ett år. I den 

kurvan syns ett intressant mönster. I slutet av kurvan så är effekten ganska stabil runt 10 MVAr 

(induktiv) men i början är det några tider som effekten sticker iväg från 8 MVAr (induktiv) till runt 

13 MVAr (induktiv). Efter en diskussion med ingenjören Joakim Angerlind och ingenjören Niklas 

Granberg så är dessa tillfällen då generatorn G1 från figur 10 ligger ur drift. Generatorn genererar 

också en kapacitiv reaktiv effekt och i detta fall då denna faller ur så sticker den reaktiva effekten 

iväg och blir ungefär 5MVAr mer induktiv. 

Sedan upphör detta mönster och ett liknande mönster uppstår på T4 i figur 15 istället. Den 

reaktiva effekten börjar variera med 5MVAr här istället. Efter en diskussion med Joakim Angerlind 

så har generatorn G1 kopplats över till samma skena som transformator T4 istället. 

 

 
Figur 14. Reaktiv effekt T400, T2 under ett år. 

 
Figur 15. Reaktiv effekt T400, T4 under ett år. 
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En närmare inspektion gjordes då på ett tillfälle när generator G1 faller ur. I figur 16 syns det 

tydligt att den reaktiva effekten på transformator T4, grön kurva, blir ungefär 5 MVAr mer 

induktiv vilket gör att generator G1 antas generera en reaktiv effekt med storleken 5 MVAr 

(kapacitiv). 

 
Figur 16. Reaktiv effekt T400, T2 (röd) och T4 (grön). 

 

Figur 17 nedan visar den totala reaktiva effekten som finns i nätet, denna reaktiva effekt är det som 

Vattenfall ser. Eftersom det är på Vattenfalls sida som denna mätning är gjord så är nu det 

induktiva på negativa sidan om x-axeln och kapacitiva sidan är på positiva sidan om x-axeln. Det 

övre röda strecket är maximal reaktiv effekt av kapacitiv karaktär Övik Energi Nät har rätt att 

generera och det nedre röda strecket är maximal reaktiv effekt av induktiv karaktär Övik Energi 

Nät har rätt att konsumera. I kurvan syns det att det finns tillfällen då det konsumeras mer reaktiv 

effekt än den tillåtna mängden av reaktiv effekt och vid dessa tillfällen får Övik Energi Nät betala 

en straffavgift som Övik Energi Nät i detta tillfälle såklart vill undvika.  
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Efter en inspektion av dokumentation från generator G1 sågs det att vid alla de tillfällen Övik 

Energi Nät konsumerar mer reaktiv effekt än tillåtet är de tillfällen som generator G1 ligger ur 

drift. I kombination med att station T400 matar till ett industriområde med induktiv last och att 

generator G1 inte längre genererar någon reaktiv effekt, hålls då inte de nivåer av reaktivt 

effektuttag som är tillåtet. Detta gör att generator G1 är en av de största orsakerna till överuttag av 

reaktiv effekt. 

 

 
Figur 17. Reaktiv effekt Övik Energi. 

 

4.3 Placering och dimensionering 
 

Som beskrivs i punkt 4.2.2 tidigare i rapporten så är det transformatorerna vid T400 som är mest 

induktiva och har störst behov av faskompensering. Transformator T2 har en reaktiv effekt på 

ungefär 10,5 MVAr (induktiv) och T4 har en reaktiv effekt på ungefär 5,5 MVAr (induktiv) och har 

ett kondensatorbatteri i drift. 

 

Att faskompensera så nära den induktiva lasten som möjligt är att rekommendera då den reaktiva 

effekten inte tar upp onödigt utrymme i nätet. Generellt skulle då transformatorer avlastas 

eftersom det inte går lika stor ström genom dessa och de skulle då även öka sin livslängd och vara 

mer driftsäker. [2] 
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För att inte gå över den gräns av induktiv reaktiv effekt som finns så krävs en faskompensering och 

med tanke på att den mesta induktiva reaktiva effekten kommer från T400, rekommenderas det 

att placera ytterligare faskompenseringsutrustning där. Som det sågs vid inventeringen fanns det 

ett färdigt utrymme för ett extra kondensatorbatteri så även detta är en anledning att kompensera 

på T400. 

 

Som det tidigare sågs genererade generatorn G1 en reaktiv effekt på ungefär 5 MVAr. Med tanke på 

att de tillfällen då den reaktiva effekten överskrider den maximala gränsen då G1 inte är i drift, är 5 

MVAr en storlek på kondensatorbatteriet som skulle vara lämpligt för att kompensera de fall då G1 

ligger ur drift. 

 

Efter avläsning på märkplåt sågs det att kortslutningseffekten vid anslutningspunkten för ett extra 

kondensatorbatteri är 177MVA, vilket då enligt ekvation (1) skulle ge en risk att den 6:e övertonen 

förstärks. Detta är inte ett problem då den 6:e övertonen inte är speciellt stor i vanliga fall. [1]  

            

 

𝑛 = √
177𝑀𝑉𝐴

5𝑀𝑉𝐴𝑟
= 5,95 

 

Som det togs upp i punkt 2.4.1 så är det 5:e och 7:e övertonen som skall undvikas att förstärkas. 

Nedan syns att ett kondensatorbatteri med storleken 7,1 MVAr skulle ge en risk att den femte 

övertonen förstärks och ett kondensatorbatteri med storleken 3,6 MVAr skulle ge en risk att den 

sjunde övertonen förstärks. 

 

För femte övertonen: 

 

5 = √
177

𝑄𝑐

 → 𝑄𝑐 =
177

52
 

𝑄𝑐 = 7,1𝑀𝑉𝐴𝑟 

För sjunde övertonen: 

7 = √
177

𝑄𝑐

→ 𝑄𝑐 =
177

72
 

𝑄𝑐 = 3,6𝑀𝑉𝐴𝑟 

 

 

Efter avläsning på märkplåten för transformator T2 sågs det att 𝑈𝑘 var 9,84 % och 𝑆𝑛 var 32 MVA. 

Med ett kondensatorbatteri med storleken 5MVAr skulle det ske en spänningsökning med ungefär 

1,5% enligt ekvation (2). 

𝑈 = 9,84% ∙
5𝑀𝑉𝐴𝑟

32𝑀𝑉𝐴
= 1,5% 

 

Transformatorerna är försedda med lindningsomkopplare som används för att hålla spänningen 

inom tillåtna gränser [4]. Lindningsomkopplaren har 19 olika steg där varje steg ger en ökning 
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eller minskning av spänningen med 1,25 %. I dagsläget är lindningsomkopplaren i läge 8 för 

transformator T2 vilket gör att det finns utrymme för lindningsomkopplaren att arbeta för denna 

spänningsökning som skulle ske vid inkoppling av kondensatorbatteriet. 

 

För att inte riskera att överkompensera transformatorn beräknas maximal storlek på 

kondensatorbatteriet med hjälp av ekvation (3). Från denna ekvation ses det att ett 

kondensatorbatteri med storleken 5MVAr inte skulle ge någon risk för överkompensering av 

transformatorn. 

𝑄𝑐 = 32𝑀𝑉𝐴 ∙ 0,3 = 9,6𝑀𝑉𝐴𝑟 

 

4.4 Förslag på lösning 
Med dessa argument rekommenderas faskompensering i station T400 på samma skena som 

transformator T2 är kopplad. I bilaga A syns en plats på vänster sida i schemat där det tidigare har 

funnits ett kondensatorbatteri med ett brytarfack, i detta utrymme skulle det passa för ett nytt 

kondensatorbatteri då det är ett stort utrymme och brytarfack finns kvar. Storleken på 

kondensatorbatteriet rekommenderas vara 5 MVAr för att kompensera när G1 är ur drift och på så 

sätt skulle inte de gränser av reaktiv effekt som finns överskridas och på så vis slippa betala 

straffavgifter. 

 

Figur 18 och 19 visar exempel på hur den reaktiva effekten skulle se ut ifall ett kondensatorbatteri 

med en storlek på 5 MVAr var inkopplat på samma skena som T2 på station T400. Som det syns i 

kurvan i figur 18 så skulle det köpta utrymmet av reaktiv effekt kunna minskas med några MVAr 

utan att gränsen för maximal reaktiv effekt överskrids. För att hålla denna nivå krävs dock att 

station T100 håller samma nivå av reaktiv effekt som det är i dagsläget och inte minskar någon 

generering av reaktiv effekt. 

 

Eftersom de reaktiva effekterna nu ligger inom de tillåtna gränserna skulle även det köpta 

utrymmet kunna minskas med några MVAr. Återigen så krävs då också att samma 

faskompensering sker i T100 som det gör i dagsläget för att inte riskera överuttag av reaktiv effekt. 
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Figur 18. Exempel på reaktiv effekt med kompensering. 

 

 

 
Figur 19. Exempel på reaktiv effekt med kompensering.  
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5 Diskussion 

I detta arbete har jag utrett var i Övik Energis nät det är mest lämpligt att faskompensera för det 

induktiva reaktiva effektuttaget som sker i T400. Jag anser att det är mest lämpligt att kompensera 

så nära den induktiva lasten som möjligt och detta är i station T400. 

 

I frågeställningen fanns det ett citat med sex motiv till att faskompensera. I detta fall ser jag 

följande fem motiv till att faskompensering ska ske på station T400: 

 
1. Den reaktiva effekten överskrider tillåtet värde. 

2. Blir ekonomiskt lönsamt då det bli mindre förluster genom att faskompensera direkt i 

T400 istället för T100. 

3. Transformatorer skulle avlastas. 

4. Stationerna skulle avlastas. 

5. Spänningsreglering har inte varit fokusområdet i detta arbete så ser inte ett motiv för 

denna punkt. 

6. T400 matar till ett industriområde med mycket motordrift. 

 

Eftersom generatorn G1 genererade en reaktiv effekt på ungefär 5 MVAr (kapacitiv) så tycker jag 

det är lämpligt med ett kondensatorbatteri som är lika stort för att kompensera ifall G1 tas ur drift.  

 

Det skulle finnas utrymme för mer faskompensering i stationen också men som det visades i punkt 

3.3 skulle ett kondensatorbatteri på ungefär 7MVAr skapa en risk för parallellresonans för den 

femte övertonen. Detta skulle kunna lösas med hjälp av ett filter som då dämpar den frekvensen.  

 

Eftersom jag ansåg att det bästa stället att kompensera på är direkt i station T400, så tycker jag att 

det är mest lämpligt att hålla samma nivåer av reaktiv effekt i T100 och på så vis inte gå över de 

gränser som är satta. 

 

 

 

 

6 Slutsatser 

Under detta arbete märktes det att en av anledningarna till att gränsen av maximalt reaktivt 

effektuttag överskrids är då generatorn G1 inte är i drift, detta skulle kunna lösas med ett 

kondensatorbatteri som kompenserar för denna generator även i de fall då inte G1 är i drift. 

 

Frågeställningen angående ifall det finns möjlighet att minska det köpta utrymmet av reaktiv effekt 

av Vattenfall skulle jag säga att det finns en möjlighet. Detta förutsätter dock att samma nivå av 

reaktiv effekt av kapacitiv karaktär hålls i T100 för att inte riskera att överskrida maximalt 

effektuttag. 
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Frågeställningen angående hur mycket kapacitiv reaktiv effekt T100 kan hantera har jag inte hittat 

någon information. Det enda jag kan säga är att transformatorerna kommer vara mindre belastade 

eftersom det inte kommer behöva gå en reaktiv effekt från T100 för att kompensera för T400. Med 

en minskning av den reaktiva effekten kommer det bli en minskning av ström som går igenom den 

vilket i sin tur gör att transformatorerna får en längre livslängd och minskar risk för haveri. Den 

reaktiva effekten kommer inte heller att ta upp onödigt utrymme i ledningarna. 

 

Frågeställningen angående optimal nivå av reaktiv effekt i T100 skulle jag säga att det mest 

optimala är att ligga på samma nivå som det är idag. Ifall en faskompensering sker direkt i T400 

och inte minskar någonting i T100 så kommer de gränser av reaktiv effekt som är satta att hållas 

inom och skulle se ut som i figur 17. Skulle istället kompenseringen på station T100 minska när 

kompensering i T400 installeras, skulle det resultera i att det fortfarande finns en risk att gå över 

gränsen för vad som är tillåtet att ta ut i T400.  

 

Fortsatt arbete är att ta reda på vilken kapacitans som behövs och då behöver tillverkaren av 

kondensatorbatteriet kontaktas och uppge vilken spänning och vilken effekt på batteriet det ska 

vara så är det upp till tillverkaren att beräkna kapacitansen på kondensatorbatteriet.  
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Bilagor  

Bilaga A, Elschema T400.  

 


