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Förord 

Examensarbetet omfattar 15 högskolepoäng och har utförts på uppdrag av Trafikverket under vårterminen 2012 som en 

avslutande del på min högskoleingenjörsutbildning i energiteknik vid Umeå Universitet. 

Jag vill rikta ett stort tack till min handledare Andreas Nilsson vid Trafikverket i Luleå för all kunskap och hjälp under 

arbetets gång samt lånet av den dator som gav mig tillgång till faktakällor och mätdata under tiden för arbetet. 

Slutligen vill jag även tacka min handledare vid Umeå Universitet, Dan Weinehall för stöd och hjälp under arbetets gång 

samt den lärdom han förmedlat genom elkraftskurser vid universitetet under min studietid. 

Umeå, juni 2012, 

Jonas Hasselstam  
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Sammanfattning 

Det tekniska arvet från den tidiga elektrifieringen av Sveriges järnvägsnät har gjort att Trafikverkets banmatningsnät för 

drift av tågtrafiken har en lägre nätfrekvens än det övriga svenska elnätet från vilket det matas. Energiöverföring mellan 

dessa nät med olika frekvens kräver omformarstationer som anpassar nätfrekvensen vid banmatningsnätets 

inmatningspunkter. För detta ändamål har ett matarledningsnät uppförts mellan Boden i norr till Tälle/Häggvik i söder. 

Effektöverföring inom det svenska elnätet innebär spänningsvinkelskillnader vars storlek ökar vid ökad belastning och 

ledningslängd. Dessa spänningsvinkelskillnader överförs till viss del mot banmatningsnätet genom omformarstationerna 

vilket innebär energiförluster i form av oönskade effektflöden från norr till söder. 

För att minimera förlusterna har ett effektstyrningssystem för matarledningsnätet, kallat EFS 132 kV tagits fram. Systemet 

innehåller funktioner för att minimera oönskade effektflöden och för att aktivt styra önskade effektflöden för en god 

lastfördelning mellan omformarstationer. 

Rapporten utreder hur stora överföringsförluster som undviks genom EFS 132 kV som samordnar omformarstationernas 

tomgångsvinklar mot en gemensam referenspunkt.  

Resultaten visar att EFS 132 kV påverkar effektflödet, främst mellan de nordligare omformarstationerna där lastdelningen 

förbättras. Den årliga energibesparingen genom minskade överföringsförluster beräknas till 24 GWh. 

Systemets effektflöden analyseras för att lokalisera svagheter och förluster samt vilka möjligheter och svårigheter som 

föreligger ett fortsatt systemförbättrande arbete. 
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Abstract 
The technological legacy from the early electrification of the Swedish railroads has resulted in a power grid with a lower 

grid frequency than the national power grid from which it is fed. Energy transfer between these power grids with different 

frequencies requires substations, adapting the grid frequency for the rail road power grid. For this purpose, a feeding 

power grid has been built, stretching across the country from Boden in the north to Tälle/Häggvik in the south. 

Power transfer in the Swedish power grid results in voltage angle differences which increase with increasing loads and 

transfer distance. These voltage angle differences are transferred from the power feeding substations to the rail road 

power grid, will in some extent cause loss of energy due to unwanted power flows from north to south. 

To minimize the losses due to this phenomenon, a power management system called EFS 132 kV has been developed 

and implemented. The system minimizes the unwanted power flows and controls the desired power flow for a good 

distribution of loads between the power feeding substations. 

This thesis investigates the extent of the transmission losses avoided due to the EFS 132 kV that coordinates the idling 

angles to a common reference point. 

The results indicate that EFS 132 kV affects the power flow, especially between the northern substations through an 

improved load distribution. The annual energy savings due to transfer losses are estimated at 24 GWh. 

The system’s power flows has been analyzed to detect weaknesses and losses and the opportunities and constraints facing 

a continued system improvement work.  
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1. Inledning 

I följande avsnitt presenteras den historiska bakgrunden till systemet och dess uppbyggnad samt den problemställning som detta 

har medfört. Vidare redovisas rapportens syfte, mål och de avgränsningar som har gjorts. 

1.1. Bakgrund 

Sveriges första elektrifierade järnväg stod färdig år 1890 och under 1900-talets början tog elektrifieringen allt mer fart [1]. Den 

tillgängliga tekniken vid denna tidpunkt gjorde det svårt att konstruera reglerbara motorer anpassade för enfas växelström vid 

höga frekvenser då det mesta av effekten gick bort i värmeförluster när spänningen ofta ändrade polaritet. Vid elektrifiering av 

Malmbanan mellan Kiruna och Riksgränsen var lösningen att använda motorer konstruerade för 15 Hz med en separat matning 

från en egen generator i Porjus vattenkraftstation [2]. 

Med goda erfarenheter från Malmbanan användes samma system vid elektrifiering av flera banor, men med en huvudsaklig 

skillnad. För att matningen av banorna skulle kunna ske från det befintliga stamnätet med nätfrekvensen 50 Hz så användes 

omformare för att anpassa kraften mot de elektriska loken istället för separata kraftproduktionsanläggningar. Omformarens 

konstruktion bestod i stort av en 12-polig motor kopplad mot matande 50 Hz nät och en 4-polig generator som då levererade 

elkraft med nätfrekvensen 16 ⅔ Hz (en tredjedel av 50 Hz), vilket var så nära 15 Hz man kunde komma [2]. 

Tekniken inom elkraft har kommit långt sedan de första tågbanorna elektrifierades, men systemet med 16 ⅔ Hz har blivit kvar 

och utgör än idag basen i tågtrafikens elförsörjning. Anledningen till detta är att en anpassning till 50 Hz nätfrekvens skulle 

kräva att motorerna i samtliga lok samt de flesta av tågdriftens elanläggningar skulle behöva bytas ut, med allt för stora 

konverteringskostnader som följd [2,3]. 

På grund av denna historiska bakgrund har Trafikverket ett eget banmatningsnät med nätfrekvensen 16 ⅔ Hz. Med syftet att 

minska antalet omformarstationer har ett matarledningsnät med spänningen 132 kV och 16 ⅔ Hz uppförts. Nätet stäcker sig 

från Boden i norr till Tälle (Hallsberg) i söder och matas i ett antal punkter via omformarstationer från nät med frekvensen 50 

Hz [3]. En isolerad karta över 132 kV nätet kan ses i bilaga A, och i sitt sammanhang i bilaga B.  

Matarledningssystemet är synkroniserat mot 50 Hz nätet, som vid effektöverföring får en naturlig förskjutning av 

spänningsvinklarna med en fallande fasvinkel från norr till söder. Denna fasvinkelskillnad överförs mot banmatningsnätet med 

samma storleksförhållande som frekvensändringen, dvs. en tredjedel. Den låga impedansen i matarledningsnätet ger till följd att 

södergående flöden av aktiv effekt uppstår även i 132 kV nätet genom skillnader i fasvinkel mellan omformarstationerna vilket 

innebär ofördelaktig lastdelning och ökade ledningsförluster [3].   

För att motverka oönskade effektflöden och för att kunna kontrollera önskade effektflöden på matarledningsnätet har 

effektstyrningssystemet EFS 132 kV för 132 kV nätets omformarstationer tagits fram. Systemets funktion bygger på styrning av 

grundfaslägen och tomgångsspänningar vilket gör att effektflöden kan styras på ett kontrollerat sätt inom matarledningsnätet [4]. 
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1.2.  Syfte 

Syftet med arbetet är att utreda hur mycket elenergi som tillförs och fördelas i Trafikverkets 132 kV matarledningsnät och 

genom beräkningar fastställa var förluster uppkommer, hur mycket energi som går förlorad genom oönskade effektflöden och 

förluster i olika former, samt hur stor del av dessa förluster som kan reduceras genom en optimal drift av EFS 132 kV. 

1.3.  Målsättning 

Målet med arbetet är att utreda hur stor del av systemförlusterna som kan undvikas genom optimal drift av EFS 132 kV, samt 

att bekräfta svaret med en statistisk metod. Svaret skall återge antalet kWh elenergi som kan sparas årligen samt den statistiska 

sannolikheten för att så är fallet. 

Utöver detta skall arbetet i stora drag belysa vad som behöver göras för att komma till rätta med övriga förluster och svagheter i 

systemet, samt vilka möjligheter och svårigheter som föreligger detta förbättringsarbete. 

1.4.  Avgränsning 

Järnvägens elnät är ett stort och komplext system med många olika delsystem. Detta arbete har avgränsats till att huvudsakligen 

behandla det 132 kV matarledningsnät som förser kontaktledningsnätet med elenergi. Fokus har inriktats på EFS 132 kV och 

dess inverkan för minskade förluster med naturliga avsteg för vissa funktioner inom systemet som funnits särskilt intressanta ur 

ett energibesparingsperspektiv, så som ledningsförluster och transformatorförluster. 
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2. Teori 

Följande avsnitt beskriver den huvudsakliga teori som ligger till grund för analysen av systemet samt de beräkningar som utförts. 

Avsnittet innehåller även teoretiska förklaringar till principen bakom effektöverföring och förklarar rollen och uppbyggnaden av 

EFS 132 kV i sitt sammanhang. Vidare beskrivs hur förluster uppstår i ledningar och transformatorer beroende på den last de 

arbetar mot.  

2.1. Tågdriftens strömförsörjning 

I det Svenska banmatningsnätet används ett direktjordat 1-fas system med frekvensen 16 ⅔ Hz. Nätet är synkroniserat mot 50 

Hz nätet från vilket det matas genom omformarstationer. 

 

Efter omformarstationerna anpassas spänningen mot fordonen som är byggda för 15 kV driftspänning. 

 

För längre transporter av elenergi, mellan omformarstationer används ett matarledningsnät bestående av ett 2-fas system med 

direktjordad nollpunkt. Huvudspänningen är 132 kV, fasspänningen 66 kV och frekvensen 16 ⅔ Hz [5]. 

Elenergi som överförs i 132 kV nätet transformeras upp genom matarledningsnätets transformatorer för att minska förlusterna 

vid överföring på längre sträckor. Innan elenergin kan tillgodogöras i fordonen så transformeras spänningen återigen ner till 

16,5 kV. Systemen visas som en översiktsbild i figur 1.  

 

Figur 1. Översiktsbild av matarlednings och banmatningsnätet. 

Vid överföring av energi uppstår förluster i olika former. De mest uppenbara förlusterna i 132 kV delen av systemet i 

figur 1 är förluster i omformarstationer, transformatorer och ledningar. Detta arbete inriktar sig främst mot förluster 

genom transformatorer och ledningar, vilka faktorer som påverkar dessa samt hur de påverkas av EFS 132 kV. 

2.2.  Förluster i ledningar och transformatorer 

Mellan omformarstationer och banmatningsnät passeras ett antal transformatorer och ledningar beroende på vilken väg 

elenergin överförs och på lastens placering, storlek och karaktär. Med anledning av detta är det intressant att undersöka vilka 

förluster som uppkommer i en för systemet representativ ledning och transformator. I detta kapitel redovisas teoretiska 

samband och metoder vid fastställande av transformatorförluster. 

2.2.1. Transformatorförluster 

De aktiva förlusterna i en transformator består av tomgångsförluster PF0 och belastningsförluster PFB, som ibland även 

kallas kortslutningsförluster, PFK [6]. Kapitel 2.2.1.1 och 2.2.1.2 beskriver hur de olika förlusterna kan bestämmas 

genom prov och beräkningar. Kapitel 2.2.1.3 beskriver hur transformatorns verkningsgrad kan beräknas samt hur 

tomgångs- och kortslutningsförluster kan användas för att bestämma den optimala belastningsgraden. När 

transformatorns egenskaper är kända kan spänningsfallet vid en given last beräknas enligt kapitel 2.2.1.4. 
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2.2.1.1. Tomgångsförluster 

Tomgångsförlusterna kan beräknas både från primär- och sekundärsidan och bestäms genom ett prov där 

transformatorn drivs i tomgång vid märkspänning och märkfrekvens på transformatorns ena sida medan den 

andra sidan lämnas öppen. Tomgångsförlusterna motsvaras då av den effekt som tillförs, vilken beräknas genom 

följande samband  

                     (1) 

där U0, I0 och cos 0 utgör den öppna sidans spänning (V), ström (A) och effektfaktor [6].   

2.2.1.2. Belastningsförluster 

När transformatorn belastas med ström uppstår belastningsförluster orsakade av resistansförluster i lindningar 

och magnetiska läckflöden. Transformatorns belastningsförluster vid märkström, PFBM bestäms genom ett 

kortslutningsprov varför belastningsförlusterna även kan kallas kortslutningsförluster vid märkström, PFKM. Vid 

provet kortsluts transformatorns nedsida (sidan med lägst spänning) medan uppsidan matas med märkström, I1M  

vid märkfrekvens. Den tillförda strömmen justeras så att kortslutningsströmmen, I1K blir lika med märkströmmen 

I1M. 

Belastningsförlusterna kan mätas genom skillnaden mellan tillförd effekt på primärsidan och levererad effekt på 

sekundärsidan, alternativt beräknas i de fall resistanser och strömmar är kända genom att använda följande 

samband 

 

                 
  +       

         
         

   [W] 

 
(2) 

 

där R1 är primärsidans lindningsresistans (Ω), R2 är sekundärsidans lindningsresistans (Ω), I1k är primärsidans 

kortslutningsström (A) och I2k är sekundärsidans kortslutningsström (A). 

Belastningsförluster är alltså strömvärmeförluster som varierar kvadratiskt med strömmen [6].   

2.2.1.3. Verkningsgrad 

Hos en belastad transformator med tomgångsförlusterna, PF0 och belastningsförlusterna, PFK kommer de 

sammanlagda förlusterna att motsvaras av skillnaden mellan uteffekten på sekundärsidan och in effekten på 

primärsidan vid primär märkspänning och märkfrekvens. Genom detta samband kan även transformatorns 

verkningsgrad beräknas om belastningsgraden räknas in, då förlusterna är beroende av strömmen. 

Transformatorns verkningsgrad,   kan då beräknas med följande samband. 

   
  
  

 
     

                 
   

 
(3) 

 

där P1 är primärsidans ineffekt (W), P2 är sekundärsidans uteffekt (W), P2M är sekundärsidans märkeffekt (W), PF0 

är tomgångsförlusterna (W), PFKM är kortslutningsförlusterna (W) och x är förhållandet mellan sekundärsidans 

belastningsström och märkström.  

Vid en konstant effektfaktor kan även belastningsgraden x för maximal verkningsgrad bestämmas genom 

sambandet  

   √
   

    
  

 
(4) 

     

där PF0 (W) är tomgångsförlusterna och PFKM (W) är kortslutningsförlusterna (W) [6]. 

I genomsnitt ökar den maximala verkningsgraden för en transformator med dess storlek enligt tabell 1. 

Tabell 1. Maximal verkningsgrad för olika transformatorstorlekar [6]. 

Transformator- Verkningsgrad [%] 
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storlek [kVA] 

1 91 
10 95 
100 97 
1000 98 
10000 99 

 

2.2.1.4. Spänningsfall 

För att beräkna transformatorns spänningsfall krävs data för kortslutningsresistans och kortslutningsreaktans. 

Dessa benämns RK (Ω) och XK (Ω) med index 1 för primärsidan och index 2 för sekundärsidan. Vanligen uttrycks 

dock dessa värden indirekt genom angivelser som er% och ex% vilka beskriver resistansens respektive reaktansens 

bidrag till spänningsfallet som procent av märkspänning vid märkström. 

Den procentuella angivelsens förhållande till RK och XK visas genom sambanden nedan 

 

    
       

   
      

 

(5) 

    
       

   
     

  

 
(6) 

 

vilka även kan användas för sekundärsidan enligt följande samband 

 
 

    
       

   

     

   

 
 

(7) 

    
       

   
     

  

 
(8) 

 

 

där IM är märkström (A), UM är märkspänning (V) och index 1 respektive 2 anger vilken sida av transformatorn 

som avses.  

Vid undersökning av en transformators driftegenskaper försummas ofta den obetydliga tomgångsströmmen. 

Detta ger att transformatorns ekvivalenta schema liknar en enfasledning, med en resistans och en induktans. 

Det totala spänningsfallet över transformatorn beräknas med samma samband som för en enfasledning för 

respektive sida av transformatorn genom följande ekvation för primärsidan 

                       ) [V]

    

(9) 

vilket för sekundärsidan motsvaras av 

                       ) [V]

   

(10) 

där RK är kortslutningsresistansen (Ω), XK är kortslutningsreaktansen (Ω), I är belastningsströmmen (A), och   är 

lastens fasvinkel. Index 1 gäller för primärsidan och index 2 gäller sekundärsidan [6]. 

2.2.2. Ledningsförluster 

Vid överföring av elenergi på ledning uppstår ett spänningsfall som medför oönskade överföringsförluster.  

Spänningsfallet som uppstår beror på ledningens egenskaper samt lastens storlek och effektfaktor. Beräkningen av 

ledningens spänningsfall utförs enigt följande samband 
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                  ) [V] 

   

(11) 

där I är strömmen (A), R är ledningens resistans (Ω), X är ledningens reaktans (Ω) och   är lastens fasvinkel. 

2.3. Gemensamt eldriftledningssystem - GELD 

Trafikverkets gemensamma eldriftledningssystem kallat GELD är en applikation för styrning av eldriften som är utvecklad av 

f.d. Banverket. Systemet övervakar och styr elställverk och annan utrustning i elsystemet [7]. 

GELD används av bland annat driftledare och innehåller förutom styrfunktioner även stora mängder information om de olika 

elsystemen, bland annat EFS 132 kV. 

Genom att studera bilder och scheman i GELD erhålls en god översikt över systemets uppbyggnad, vilket är en förutsättning 

för att förstå funktion och verkan av EFS 132 kV.  

Figur 2 visar en översiktsbild av mätvärden för 132 kV systemet hämtad ur GELD. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Från översiktsbilden i GELD kan information hämtas från varje ingående station beträffande driftstatus, utgående effekter mm. 

Figur 3 visar en översiktsbild med status för omformarstationen i Bastuträsk. Gröna linjer symboliserar spänningssatt linje 16 ⅔ 

Hz, medan röd linje symboliserar spänningslös linje.  

Övriga symboler symboliserar bland annat transformatorer, frånskiljare och brytare där fyllda symboler generellt visar att 

komponenten är tillkopplad, medan en tom symbol betyder att komponenten är i läge från. 

Figur 2. Översiktsbild från mätvärden i 132 kV systemet hämtad ur GELD. 
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Z = R + jX 

 

Figur 3. Översiktsbild för omformarstation i Bastuträsk. 

 

2.4. Effektstyrning 

På en ledningssträcka mellan två noder kan flödet av aktiv och reaktiv effekt styras genom att ändra spänningarnas belopp och 

faslägen gentemot varandra.  

För att förklara principen börjar vi med att beskriva en ledningssträcka med resistansen R och reaktansen X vilka resulterar i 

impedansen Z mellan noderna N1 och N2 enligt figur 4. 

 

 

 

Figur 4. Teoretisk ledning mellan två noder. 

Genom att styra storleken på U1 och U2 samt fasvinkeln mellan dem kan längsspänningsfallet och tvärspänningsfallet påverkas 

[8]. Detta gör att aktiv och reaktiv effekt överförs mellan nod 1 och nod 2 [9]. Det hela visas som vektordiagram i figur 5. 

 

N2 
P2, Q2 

U1 / 0° 

X R 

N1 

U2 / δ°      

P1, Q1 
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Figur 5. Vektordiagram för effektöverföring. 

Referens [10] presenterar två användbara tumregler för överföring av effekt. Dessa ger att aktiv effekt generellt går mot lägre 

vinkel och att reaktiv generellt går mot lägre spänning. 

Mellan två noder som håller samma vinkel och spänning kommer ingen effekt att överföras. Genom att införa vinkelskillnaden 

δ och låta nod 1 avancera i förhållande till nod 2 kommer effekt att gå från nod 1 till nod 2 genom att tvärspänningsfallet ökar. 

Den effekt som överförs är till största delen aktiv vilket resulterar i att reaktiv effekt kommer att överföras i motsatt riktning. Då 

effektöverföringen främst syftar till att avlasta en omformarstation är det mindre lyckat att den inkommande aktiva effekten i 

utbyte kräver reaktiv effekt som även den upptar kapacitet i en hårt belastad station. För att minimera produktionen av reaktiv 

effekt sänks spänningen i den mottagande noden så att ett längsspänningsfall uppstår och även reaktiv effekt kan tas emot som 

avlastning. 

Genom att justera skillnaden i vinkel och spänningar kan överföringen balanseras så att i princip bara aktiv effekt överförs. 

Genom att byta tecken på vinkeln (låta nod två avancera i förhållande till nod 1) kan även effekten överföras åt motsatt håll 

enligt samma princip. 

För att beräkna de överförda effekterna kan följande formler användas enligt referens [10]. 
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där U1 är spänningen i den sändande noden (V), U2 är spänningen i den mottagande noden, R är den förbindande ledningens 

resistans (Ω), X är den förbindande ledningens reaktans (Ω) och   är vinkelskillnaden mellan sändande och mottagande 

nod. 

 Vid beräkning skall vinkeln   betraktas på olika sätt beroende på om beräkningen gäller sändande eller mottagande nod på så 

vis att positiva vinkelvärden används vid beräkning av P12 och Q12 medan negativa vinkelvärden används vid beräkning P21 och 

Q21. Detta för att beräkna avgiven respektive mottagen effekt i systemet. 

Värt att notera är att förenklade ekvationer för överföring av effekt vid 50 Hz nätfrekvens inte kan tillämpas för beräkningar på 

nät med 16 ⅔ Hz då de ger stora beräkningsfel [10]. Anledningen till detta är att storleksförhållandet mellan bidragen från R och 

X i 50 Hz system domineras av X varpå R ibland försummas. 

Ekvation 5 och 6 enligt referens [11] visar att kapacitiv reaktans, XC och induktiv reaktans, XL är frekvensberoende på så vis att 

en lägre frekvens ( ) ger ett mindre XL och ett större XC. Följden blir att bidragen från R och X för 16 ⅔ Hz i järnvägsnätet 

båda är betydande och kräver fullständiga beräkningsmetoder med bidragen från både R och X.  
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L i ekvationen är induktansen (H) och C är kapacitansen (F). 

 

              [Ω] (16) 

    
 

  
  

 

     
   [Ω] (17) 

Genom att tillämpa beräkningsmetoden för effektöverföring på en sträckning i banverkets nät kan överförda effekter för olika 

driftfall beräknas enligt ekvationerna (12,13,14,15).  

Tabell 2 visar hur de överförda effekterna kan styras genom att variera U2 och vinkeln δ då U1 är 132 /0° kV och ledningens 

impedans är 44 + j 100,6 Ω. 

Tabell 2. Effektöverföring mellan två noder vid varierande vinkelskillnad och spänning i mottagande nod. 

U2 [kV] //δ  [°] P1 [MW] Q1 [MVAr] P2 [MW] Q2 [MVAr] 

132 0 0 0 0 0 

128 0 1,9 4,4 -1,9 -4,3 

131 -1 3,0 0,0 -3,0 0,0 

132 -4 10,3 -4,1 -10,0 4,8 

128 -4 11,9 0,4 -11,6 0,4 

126 -6 17,7 1,0 -16,9 0,8 

124 -8 23,4 1,8 -22,0 1,4 

 

2.5. Trafikverkets effektproduktion och lastdelning 

Alla kraftsystem måste upprätthålla en effektbalans där den producerade effekten förbrukas av en förlust eller last i samma 

ögonblick som den produceras. I Sveriges 50 Hz nät sker effektregleringen genom att övervaka nätfrekvensen och styra 

effektproduktionen för en konstant nätfrekvens. Vid ökad last sjunker frekvensen varvid produktionen ökas, och vid minskad 

last ökar nätfrekvensen och effektproduktionen som krävs för att upprätthålla 50 Hz kan minskas [12]. Spänningen i detta 

system regleras genom att justera den reaktiva effektgenereringen samt genom konsumtionen på nätet. Effektflöden uppstår 

mer eller mindre automatiskt beroende på vart effektgenerering respektive laster är placerade [13]. 

Då Trafikverkets banmatningsnät är synkroniserat mot det matande 50 Hz nätet i vilket det utgör en relativt liten last så 

kommer dock frekvensen alltid att vara densamma oberoende av lasten, vilket kräver andra metoder för effektreglering. 

Effektproduktionen till banmatningsnätet sker genom statiska eller roterande omformarstationer (figur 6,7 och 8) som sänker 

nätfrekvensen från 50 Hz till 16 ⅔ Hz. Omformarstationerna har försetts med en start- och stoppautomatik vilka kan liknas vid 

50 Hz nätets baskraft då en hög belastning gör att flera aggregat startas upp. Systemet bygger på historik för vilket antal 

omformare som bör vara i drift vid olika tidpunkter på dygnet samt gränsvärden för när ytterligare aggregat tas i drift för att 

klara effektbehovet vid en oväntad belastningstopp.  

Lasten delas sedan mellan omformarstationerna genom inbyggd lastkaraktäristik som påverkar amplitud och fasläge. 

Omformarstationerna utgörs av två olika typer i form av statiska och roterande omformare [13]. 

De roterande omformarstationerna är transportabla på järnväg då de är monterade på ramverk med hjul. Innanmätet består 

enkelt förklarat av en 12-polig synkronmotor kopplad mot matande 50 Hz nät vilken driver en 4-polig synkrongenerator som då 

levererar elkraft med nätfrekvensen 16 ⅔ Hz (en tredjedel, 4/12 av 50 Hz). Konstruktionen är sådan att vinkeln faller vid ökad 

utmatning av aktiv effekt på så vis att en belastad omformare blir svagare relativt omgivande omformarstationer. Detta ger en 

naturlig lastdelning där omgivande stationer tar en större del av den befintliga lasten. De roterande omformarstationerna har 

även en automatisk lastdelningsfunktion som bygger på justering av spänningens amplitud, vilket ger en lastfördelning främst av 

den reaktiva effekten [13,14].  
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Figur 7. En avklädd rotoromformare av typen Q48. Till höger syns den 12-poliga motorn  
och till vänster den 4-poliga generatorn. Effekten är 10 MVA [15]. 

I de modernare statiska omriktarstationerna sker frekvensomriktningen med parallellkopplade tyristoromriktare uppbyggda i 

rackar som genom elektroniska reglerkretsar försöker efterlikna karaktäristiken hos en roterande omformare. Med hjälp av 

lastdelningsfunktioner som justerar både vinklar och spänningar mellan omformarstationer kan dessa stationer dela på både 

aktiv och reaktiv effektbelastning och samtidigt samköras med roterande omformarstationer [13,14]. 

Figur 6. Roterande omformare av typen Q48 [14]. 
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Figur 8. Statisk omformare med rackmonterade tyristoromriktare [14]. 

Spänningsnivån i en omformarstation varierar med behovet av reaktiv effekt och anpassas genom spänningskompoundering 

och manuell amplitudjustering från tillsatsstyrning i EFS 132 kV. Styrning genom spänningskompoundering bygger på att 

spänningen från omformarstationen sjunker vid ökat uttag av reaktiv effekt. Detta skapar en naturlig lastdelningsfunktion av 

främst reaktiv, men även aktiv effekt då omformarstationen försvagas i förhållande till övriga omformarstationer som då kan 

avlasta en station med högt effektuttag [12]. 

Spänningskompoundering anges i procent, där angivet värde är det procentuella spänningsfallet i förhållande till 

tomgångsspänningen då en omformarstations hela effekt matas ut som reaktiv effekt. På motsvarande vis ökar effekten då 

stationen får ta emot reaktiv effekt genom kapacitiv last. Den installerade spänningskompounderingen för omformarstationer 

inom 132 kV nätet är vanligen 3,5% med undantag för roterande omformare som endast kan justeras i steg om 2 % och därför 

har ställts på 4%. Utredningar har påvisat att den borde vara så hög som 5% för att uppnå de bästa samkörningsegenskaperna, 

men då systemet även påverkar utspänningen till fordonen så hålls spänningskompounderingen lägre för att undvika en allt för 

låg utspänning [13]. 

2.6. Ingående parametrar i EFS 132 kV 

För att kunna styra effekt mellan omformarstationer krävs kontroll och styrning av spänningar och vinkelskillnader. För 

styrningen finns dock ett antal begränsningar för hur mycket dessa parametrar kan justeras utan att inverka på driften, genom 

exempelvis alltför avvikande spänning till fordonen eller överbelastning i effektöverföringssystemet. 

För att kunna styra effektflöden inom systemet och uppfylla de krav som ställs av ingående utrustning och fordon krävs ett 

antal indata till systemets styrprogram [13]. 

2.6.1. Mätning av fasvinkelskillnader 

För att kunna styra fasvinkelskillnaderna mellan omformarstationerna krävs kunskap om vilka skillnader som uppstår 

mellan stationerna till följd av den fallande fasvinkeln från norr till söder i 50 Hz nätet, och som dessutom varierar med 

nätbelastningen.  

För att få en överblick av detta har ett WAM-nät (Wide Area Measurement) installerats för mätning av 

fasvinkelskillnader mellan nätets matande omformarstationer [13]. 

Mätningarna görs på 50 Hz sidan av omformarstationerna och kan sedan räknas om till 16 ⅔ Hz genom förhållandet 

mellan nätfrekvenserna då fasvinkelskillnaden i 16 ⅔ Hz nätet blir en tredjedel av skillnaden i 50 Hz nätet [13]. 
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Stationen i Häggvik matas av roterande omformare där vinklarna inte kan styras. För att komma runt detta problem har 

denna station satts som referensstation varpå övriga stationers vinklar mäts i förhållande till denna. Vid en fasvinkel och 

amplitud identisk med stationen i Häggvik överförs således ingen effekt mellan övriga stationer [13]. 

Vinkelskillnaderna som beror av belastningarna på 50 Hz nätet och varierar tämligen likformigt från dygn till dygn och 

över helger och årstider. I figur 9 visas en graf över hur vinkelskillnaderna kan variera över ett dygn. Notera den raka 

linjen för Häggvik som är referensstation [13]. 

 
Figur 9. Uppmätta fasvinkelskillnader mellan inmatningspunkter i systemet [13]. 
 

2.6.2. Styrning av fasvinklar och amplituder 

Systemet med fasvinkelmätning har påvisat att vinkelskillnaderna i 50 Hz nätet varierar på ett liknande sätt för olika 

dagar på året. Med hjälp av de uppmätta vinklarna kan därför ett framtida körschema sammanställas genom statistisk 

beräkning av historiska mätvärden. Detta körschema kallas för kompensationsstyrning och skickas ut till 

omformarstationerna en gång per dygn och innehåller parametrar som kompenserar vinkelskillnaderna till noll eller nära 

noll för en vecka framåt i tiden. Fördelen med att hela tiden skicka ut körscheman en vecka framåt i tiden är att 

stationen alltid har förhållandevis korrekta driftdata att tillgå vid tillfälliga fel i kommunikationen eller centralsystemet. 

Nackdelen å andra sidan är att tabellstyrningen inte parerar för större oväntade vinkeländringar i 50 Hz nätet på grund 

av väderomslag eller driftstörningar som i sin tur påverkar nätets belastning och därigenom skillnaderna i 

spänningsvinkel [13]. 

För att korrigera för oväntade vinkeländringar i 50 Hz nätet finns en funktion kallad korrektionsstyrning som justerar 

fasvinkelskillnaderna mellan det förutsedda värdet och det faktiska värdet genom att skicka ut två styrsignaler per minut 

till respektive omformarstation. Genom denna funktion nås en bättre träffsäkerhet i styrningen av stationernas 

fasvinkelkompensering [13]. 

Utöver kompensationsstyrning och korrektionsstyrning tillämpas även tillsatsstyrning som sker manuellt. 

Tillsatsstyrningen kan exempelvis användas vid haveri eller nedsatt funktion i en omformarstation som då manuellt kan 

styras ned i fasvinkel för att bli svagare jämfört med övriga stationer som då kan skicka effekt för att täcka upp behovet. 

Vid denna typ av haveri kan även amplituden sänkas för att avlasta stationen från den reaktiva effekten som krävs för 

att kunna ta emot den levererade aktiva effekten [13]. 
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2.6.3. Loggning av mätvärden 

Effekten till 132 kV banmatningsnätet levereras genom 8 omformarstationer som finns placerade från Boden i norr till 

Hallsberg/Häggvik i söder. Omformarstationerna visas på kraftförsörjningskartan i bilaga B inom blå symboler med 

olika form beroende på typ av omformare/omriktare och installerad effekt. 

De matande stationerna är försedda med mätvärdesomvandlare för den aktiva och reaktiva effekt som passerar genom 

transformatorn/transformatorerna mellan omformare och 132 kV nätet samt ut på ledning/ledningar mot andra 

stationer. 

Mellan de inmatande transformatorerna sitter transformatorer för utmatning vilka i sin tur leder elenergin mot 

fordonen. Dessa utmatande stationer visas i bilaga B som transformatorsymboler mellan 132 kV nätets gröna linjer och 

järnvägens sträckning i med röda linjer. 

De utmatande stationerna har i likhet med inmatande stationer mätvärdesomvandlare för den aktiva och reaktiva effekt 

som passerar genom transformatorn och in/ut på ledning mot andra stationer. 

Gemensamt för samtliga mätpunkter är att de automatiskt loggas i ett separat system, från vilket mätdata kan hämtas för 

analys och driftuppföljning. Bilaga C visar exempel på mätdata för de inmatande transformatorerna under ett par 

minuter. En komplett bilaga med samtliga mätpunkter har inte bifogats av utrymmesskäl. 

Bilaga D visar en närmare översiktsbild för sträckan Boden-Bastuträsk där mätpunkterna framgår i form av mätvärden, i 

vissa fall även med pilar som indikerar effektriktningen i mätpunkterna beskrivna ovan. Bilaga D visar även de 

inmatande transformatorerna vilka utgörs av TM1 och TM2 i Boden, som har dubbla matande transformatorer och 

TM1 i Bastuträsk med en matande transformator. Mellan dessa inmatningspunkter finns utmatande transformatorer i 

de mellanliggande stationerna Jörn, Långträsk och Älvsbyn. Effektriktningen visas även i utgående riktning för Älvsbyn 

och Långträsk, medan Jörn är tillfälligt återmatande. Återmatning genom normalt inmatande transformatorer kan ske då 

inbromsande tåg övergår till att generera effekt som då återförs till nätet. 
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3. Metod 

Följande avsnitt beskriver hur mätdata för beräkningar har insamlats samt metoden och tankesättet bakom behandlingen av dessa. 

De huvudsakliga beräkningarna för lastdelning och energiförbrukning tillägnas egna kapitel för beskrivning av tillvägagångssättet.  

3.1. Arbetsmetod och mätdata 

För att utreda systemets energiförluster samt påvisa hur dessa uppkommer har ett antal beräkningar utförts. Genom analys av 

en för systemet representativ transformator och ledningssträcka har respektive komponents negativa inverkan på 

verkningsgraden påvisats genom att bestämma förluster vid driftfall med varierande belastning och effektfaktor. 

För att bestämma systemets totala energiförluster har driftsdata för EFS 132 kV loggats under perioder då systemet har varit i 

drift respektive frånkopplat. Vid dessa tester har mätdata för aktiva och reaktiva effektflöden genom transformatorer i 

omformarstationer och transformatorstationer loggats för analys. Syftet med testerna har varit att utvärdera inverkan av EFS 

132 kV på flöden mellan stationerna för att kunna skapa en uppfattning om vilka förändringar i energiflöden som uppstår, samt 

vilken energibesparing som systemet uppnår genom minskade överföringsförluster. 

Genom Trafikverkets interna loggsystem kan en mängd olika mätdata för genomförda testperioder hämtas för analys. Genom 

att hämta uppmätta effektflöden i båda riktningarna genom matande transformatorer kan periodens totala energiflöden 

kartläggas genom summering av effekter i respektive riktning samt omräkning från effekt till energimängd genom att inkludera 

tiden i beräkningarna. Genom att en period med EFS 132 kV tillkopplat (aktiv kompensations och korrektionsstyrning) jämförs 

med motsvarande period med EFS 132 kV frånkopplat (inaktiv kompensations och korrektionsstyrning) kan energiflöden 

analyseras och jämföras för att visa skillnader mellan perioderna. 

De mätningar som ligger till grund för beräkningarna i detta arbete baseras på två serier av mätdata.  

Den första mätserien utgörs av effektflödet genom samtliga matande transformatorer med aktiv kompensations och 

korrektionsstyrning i EFS 132 kV under perioden 2012-04-13 Kl. 14.10. till 2012-04-20 Kl. 14.10. vilket då motsvarar en veckas 

normaldrift. 

Den andra mätserien utgörs av samma mätpunkter, men med EFS 132 KV i frånkopplat läge under perioden 2012-04-20 Kl. 

14.10. till 2012-04-27 Kl. 14.10. 

Mätningarna ger det aktuella flödet av aktiv och reaktiv effekt mellan samtliga matningspunkter med ett mätvärde för varje 10 

sekunder och transformator. Den färdiga filen med rådata för totalt 2 veckors mätning innehåller ca 15 miljoner mätpunkter att 

behandla och sortera, varför en dator med väl tilltaget internminne är att rekommendera vid behandling av mätdata. 

Genom att utvärdera resultatet, systemets uppbyggnad och ingående komponenter har några svagheter uppmärksammats. 

Genom detta har ett antal förslag till systemförbättrande åtgärder sammanställts. 

Vid driftanalysen har huvudsakligen två olika sammanställningar tagits fram. Den ena med avsikt att kartlägga EFS 132 kV´s 

inverkan på lastdelningen, och den andra att kartlägga EFS 132 kV´s inverkan på energiförbrukningen. Metoden som använts 

för respektive sammanställning förklaras mer ingående i avsnitt 3.1.1 och 3.1.2. 

3.1.1. Lastdelning och EFS 132 kV 

Vid analys av stationernas lastdelning har energiflödet mellan stationerna kartlagts. Genom att betrakta mätpunkterna 

med enheten MW i intervall om 10 sekunder som medelvärden för de senast förflutna 10 sekunderna kan periodens 

energiflöde beräknas. Vid beräkningen multipliceras mätvärdet med 10 (antal sekunder per mätvärde) för att sedan 

divideras med 3600 (antal sekunder per timme), vilket ger energiflödet med enheten MWh för varje mätpunkt. Med 

Boden och Bastuträsk som exempel så beräknas den energi som lämnat Bastuträsk med riktning mot Boden, samt den 

energi som lämnat Boden med riktning mot Bastuträsk. Vid en optimal lastdelning är dessa två energimängder lika 

stora, vilket ger en helt jämn lastdelning. Den energi som ”saknas” mellan stationerna har åtgått till förluster och 

avsiktliga laster i form av fordon. Genom att utföra denna beräkning för hela systemet med EFS 132 kV tillkopplad, 

respektive frånkopplad kan dess inverkan på ledningsförlusterna påvisas efter att hänsyn till lastskillnader har tagits. 

Mätpunkterna som använts i denna beräkning gäller effekter som matats ut på ledning respektive in från ledning, varför 

skillnaden utgörs av laster och ledningsförluster. Förluster genom matande transformatorer, omformare mm. påvisas 

alltså inte genom denna beräkningsmetod med anledning av mätpunkternas placering. 
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3.1.2. Energiförbrukning och EFS 132 kV 

Vid undersökning av EFS 132 kV´s inverkan på energiförbrukningen har systemets totala utmatade energi jämförts med 

den inmatade energimängden genom omvandling av mätvärden från MW till MWh enligt beskrivning i kap 3.1.1. Ur 

dessa energimängder kan systemets totalverkningsgrad beräknas, vilket möjliggör en jämförelse mellan perioderna med 

EFS 132 kV tillkopplad respektive frånkopplad, trots att lasterna skiljer sig något mellan perioderna. 

Med en känd totalverkningsgrad har sedan besparingen för mätperioden beräknats. 

3.2. Verktyg 

De mätdata som använts är hämtade med programvaran Sabine från tidigare utförda testkörningar i eldriftledningssystemet 

GELD.  

Data för transformatorer är hämtade ur anläggningsdokumentationen där garanterade värden i provningsprotokollet för 

Yttersjöns 16 MVA transformator av typen TMZ 33 har använts som typvärden för transformatorer av samma storlek. 

För behandling av mätdata har kalkylprogramvaran Microsoft Excel använts. 
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4. Resultat 

I följande avsnitt presenteras de huvudsakliga resultaten i form av en driftsanalys som påvisar hur EFS 132 kV inverkar på 

lastdelning och energiförbrukning. För förluster genom transformatorer och över ledningar redovisas en sammanställning för hur 

förlusteffekterna påverkas vid förändring av last och effektfaktor, vilket påvisar hur driften bör anpassas för reducerade förluster. 

4.1. Driftanalys 

Genom kartläggning av effektflöden inom systemets olika transformatorer, ledningar och mätpunkter har interna energiflöden 

kunnat kartläggas för att hitta komponenter inom systemet med en ofördelaktig lastdelning samt avvikande mätpunkter för 

fortsatta studier. Kartläggningen ger även en inblick i systemets reaktiva effektflöden. 

 En vidare analys av mätperioder med EFS 132 kV i tillkopplat respektive frånkopplat läge har resulterat i att systemets 

totalverkningsgrader med och utan EFS 132 kV har kunnat jämföras för att beräkna den aktuella energibesparingen. 

Exempel på obehandlad mätdata för ovan nämnda beräkningar kan ses i bilaga C. 

Genom att utföra beräkningar för en inom systemet representativ transformator och ledning har driftkaraktäristiken för dessa 

komponenter tagits fram. Vinsten av detta är insikten i hur förluster uppstår, samt dess storleksordning och hur den varierar 

med ökad belastning och en sjunkande effektfaktor (ökade reaktiva effektflöden). Genom detta kan optimala driftpunkter 

lokaliseras, mot vilken driften, i den mån det är möjligt bör anpassas för att höja systemets verkningsgrad och därigenom minska 

förlusterna. 

4.1.1. Lastdelning och EFS 132 kV 

Genom att beräkna elenergin som har skickats respektive tagits emot mellan två stationer kan den förbrukade 

energimängden beräknas som skillnaden mellan dessa pendlande flöden. Denna skillnad utgörs då av den totala mängd 

elenergi som åtgår till laster och förluster på ledningen mellan stationerna. Beräkningen visar även hur fördelningen av 

last förhåller sig mellan två stationer som matar samma sträcka. Vid en teoretiskt optimal lastdelning mellan två 

stationer som driver en last som rör sig från den ena stationen till den andra så skickas hälften av energin från varje 

station. På så vis transporteras energin alltid kortast möjliga väg.  

En översiktskarta för stationernas effektflöden i förhållande till varandra kan ses i bilaga E. Den beräknade 

lastdelningen av aktiv effekt med EFS 132 kV frånkopplad, respektive tillkopplad visas i figur 10 och 11 nedan. 
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Figur 10. Lastdelning mellan stationer med EFS 132 kV frånkopplad. 

 

Figur 11. Lastdelning mellan stationer med EFS 132 kV tillkopplad. 
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För att lättare kunna jämföra driftdata med EFS 132 kV tillkopplad respektive frånkopplad har tabell 3 sammanställts ur 

data från bilaga E där sammanräknade laster och förluster av aktiv och reaktiv effekt visas för de olika sträckningarna 

inom systemet. 

Tabell 3. Energimängder av laster och förluster på olika sträckor med EFS 132 kV tillkopplad respektive 
frånkopplad. Negativa värden indikerar en energiökning och skall ses som en ”negativ förtjänst”. 

Linje 
Med EFS 
P [MWh] 

Med EFS 
Q [MVArh] 

Med EFS 
P [MWh] 

Utan EFS 
Q [MVArh] 

ΔP [MWh] ΔQ [MVArh] 

BDN ↔ BST 561 4075 610 3921 50 -154 
BST ↔ MSL 837 4065 798 4368 -39 304 
MSL ↔ ÅG 1043 71 1006 71 -37 1 
ÅG ↔ OB 1596 108 1407 110 -190 2 

OB ↔ BLG 186 -93 202 -104 16 -11 
BLG ↔ TÄL 156 2 199 -54 44 -56 
TÄL ↔ OB 1173 315 1145 196 -28 -119 
OB ↔ HGV 2034 655 2044 724 9 -120 

Summa: 7586 9198 7412 9233 -175 -154 

 

Jämförelsen i tabell 3 visar att den sammanräknade energimängden som förs ut på sträckorna påverkas av EFS 132 kV 

på flera sätt. Tydligast är att sträckan mellan Boden och Bastuträsk avlastas medan sydligare stationer istället belastas 

hårdare. Sammantaget för hela perioden har den ”förbrukade” aktiva effekten ökat med 175 MWh medan den reaktiva 

effekten har ökat med 154 MVArh. Skillnaderna är dock så små i förhållande till de totala energimängderna att de kan 

kopplas till avvikelser i avsiktliga laster under de två perioderna, som enligt kapitel 4.1.2 är 4,31% högre för veckan med 

EFS 132 kV tillkopplad. 

Genom detta kan en indikation på att EFS 132 kV inverkar positivt genom minskade ledningsförluster ges genom att 

summan av laster och förluster har ökat 2,4% enligt tabell 3 medan den totala utmatade energin har ökat med 4,3% 

enligt tabell 4 för samma period. Då denna beräkning baseras på interna energiflöden utan hänsyn till total inmatad och 

utmatad energi lämpar sig dock resultatet bättre för att studera lastdelningen mellan stationerna än den totala 

besparingen. Det bör även noteras att denna beräkning endast tar hänsyn till förluster i ledningar mellan 

omformarstationer.  

4.1.2. Energiförbrukning och EFS 132 kV 

Genom att summera den energi som tillförts genom 16,5 kV sidan av inmatningstransformatorerna och sedan 

subtrahera den energi som lämnat systemet genom 16,5 kV sidan av utmatningstransformatorer kan den sammanlagda 

effektförlusten mellan dessa punkter beräknas.  

Specificerade energiflöden redovisas i bilaga F och G. 

Eftersom den utmatade och inmatade energin varierat under mätperioderna kan inte den slutgiltiga besparingen 

beräknas från dessa värden. En mer korrekt beräkning erhålls genom att jämföra de totala förlusterna som andel av den 

inmatade effekten.  

Resonemanget visas i tabell 4. 

Tabell 4. Beräknade förluster som skillnad mellan inmatad och utmatad energi. 

 Med EFS Utan EFS 

Tillförd energi [MWh]: 10 355 10 560 

Utmatad energi [MWh]: 7 767 7 446 

Totala förluster [MWh]: 2 588 3 114 

Andel förluster [%]: 25 29,5 

 

Ur tabell 4 kan ett antal slutsatser dras.  

 Den inmatade energin var 205 MWh eller 1,94% lägre för mätperioden med EFS 132 kV tillkopplad. 

 Den utmatade energin var 321 MWh eller 4,31% högre för mätperioden med EFS 132 kV tillkopplad. 

 De totala förlusterna som andel av inmatad effekt minskade med 4,5%  
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Då belastningen med EFS 132 kV i tillkopplat läge var 1,94% högre och förlusterna ökar med ökad ström är det rimligt 

att anta att förlusterna för veckan med EFS 132 kV i drift hade varit minst 29,5% istället för 25,0% om EFS 132 kV 

hade varit frånslagen. Givet detta kan den motsvarande förlusten beräknas till 3053 MWh med en resulterande 

energibesparing om 465 MWh för den aktuella driftsveckan.  

Den årliga besparingen kan då extrapoleras grovt till 465 MWh · 52 veckor =24,2 GWh. 

Besparingspotentialen hos EFS 132 kV kan rimligen antas variera av årstid, tågdriftens intensitet och fördelning inom 

systemet samt belastningen på 50 Hz nätet. 

Med anledning av detta är den årliga besparingspotentialen baserat på dessa siffror att betrakta som ett riktvärde. 

Trots EFS 132 kV uppgår den beräknade andelen förluster till 25% av den inmatade energin, vilket genom 

extrapolering indikerar årliga förluster motsvarande ca 135 GWh. Till denna siffra tillkommer även omformarförluster 

som inte ingår i beräkningen. Denna siffra bör i första hand användas som jämförelsevärde vid liknande beräkningar 

och bör inte ses som ett absolut värde för totalverkningsgraden. Detta med anledning av potentiella felkällor vilka 

framgår i kap 5.  

4.2. Transformatorer 

Kraftöverföringen från det matande 132 kV nätet mot det 15 kV kontaktledningsnät som i sin tur driver tågtrafiken sker via 

transformatorer av storleken 16 MVA eller 25 MVA.  

Vid omformarstationer placeras i regel två stycken 25 MVA transformatorer för att erhålla redundans. Undantagen är Bastuträsk 

med endast en 25 MVA transformator samt Borlänge och Tälle med två stycken 16 MVA transformatorer. 

I transformatorstationer längs kontaktledningsnätet finns normalt 16 MVA transformatorer [16]. 

För att undersöka transformatorernas förluster vid olika driftfall har lastens inverkan på verkningsgrad och spänningsfall 

undersökts för att finna vilka driftsituationer som ger större spänningsfall och förluster och därigenom sänker systemets 

totalverkningsgrad. 

4.2.1. Verkningsgrad 

Vid beräkning av verkningsgrad fanns endast datablad för 16 MVA transformatorer tillgängligt. Resultatet baseras på de 

av tillverkaren garanterade tomgångsförlusterna, PF0 = 10,8 kW och belastningsförlusterna, PFB = 62 kW enligt 

datablad. Beräkningarna visar en hög verkningsgrad som når 99 % redan innan belastningen når 10 % av märkeffekten.  

Beräkningsexempel vid 50% belastning enligt ekvation (3) ger följande verkningsgrad: 

            

                               
          

Verkningsgradens beroende av uteffekten kan ses i figur 12 nedan. 
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Figur 12. Verkningsgrad (η) vid varierad uteffekt som andel av märkeffekt. 
 

Genom att tillämpa ekvation (4) kan även en optimal driftpunkt med avseende på transformatorns vekningsgrad 

beräknas enligt följande: 

√
       

     
        

Drift vid en uteffekt motsvarande 41,7% av märkeffekten ger den högsta möjliga verkningsgraden som enligt ekvation 

(3) beräknats till 99,68%. 

 

4.2.2. Spänningsfall 

Av bilaga H framgår att representativa värden för en matarledningstranformators spänningsfall av resistans, er och 

spänningsfall av reaktans, ex är 0,32% respektive 5%. 

Data ur ett provprotokoll för en 16 MVA transformator av typen TMZ 33 ger att primärsidans märkspänning och 

märkström är 132 kV respektive 121,2 A. 

Genom att tillämpa sambanden (5) och (6) kan då R1k beräknas till 3,49 Ω och X1k till 54,46 Ω. 

Spänningsfallet över transformatorns primärsida kan sedan beräknas genom tillämpning av ekvation (9). 

Beräkning av spänningsfallet för ovan nämnda transformator vid olika driftsfall kan ses i figur 13. 
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Figur 13. Spänningsfall över transformatorns primärlindning för olika belastningsgrad vid varierad 
effektfaktor. 

 

4.3. Ledningar 

Storleksordningen av ledningarnas bidrag till systemets förluster påvisas i följande kapitel genom att beräkna spänningsfallet vid 

överföring mot en 16 MVA transformator på en befintlig sträcka inom systemet. 

Exemplet beräknas genom tillämpning av ekvation (11) för ledningssträckan mellan Boden och Älvsbyn med följande 

ledningsdata enligt referens [16]: 

Ledningslängd: 41,9km 

Plusföljdsimpedans: 4,29 + j 5,32 Ω 

Nollföljdsimpedans: 5,65 + j 19,10 Ω 

Figur 14 visar spänningsfallet som uppstår över ledningen vid matning från Boden mot Älvsbyn. Beräkningen baseras på 

loopimpedansen (dubbel plusföljdsimpedans) och belastningsgraden motsvaras av 1st 16 MVA transformator, vilken inte ingår i 

spänningsfallsberäkningen. 

0

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

1 0,9 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,1 0

Sp
än

n
in

gs
fa

ll 
[V

] 

Effektfaktor 

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0Belastningsgrad 



 
 

22 
 

 

Figur 14. Spänningsfall över ledning mellan Boden och Älvsbyn för olika belastningsgrad vid varierad 
effektfaktor. 
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5. Diskussion och slutsatser 

Efter att beräkningar och analyser har genomförts har ett antal områden för vidare diskussion eller utredning uppkommit. 

Resultaten påvisar en energibesparing och en förbättrad lastdelning genom drift av EFS 132 KV. Metodiken, mätpunkternas 

placering och tillförlitlighet diskuteras och utmynnar i ett antal rekommendationer för fortsatt arbete.  

5.1. Diskussion 

Att beräkna den exakta inverkan och besparingen med EFS 132 kV i ett system med varierande laster, driftförutsättningar och 

begränsat antal mätpunkter är inte en lätt uppgift. Genom att studera hur lastens karaktär påverkar transformatorer och 

ledningar inom systemet kan de ur förlustsynpunkt mest ogynnsamma driftpunkterna påvisas, varpå driften, i den mån det är 

möjligt styras bort från dessa. Vad som däremot inte går att bestämma med den valda metoden är de faktiska förlusterna från 

varje komponenttyp, vilket hade varit intressant men kräver fler mätpunkter än vad som finns tillgängligt idag.  

Ett annat sätt att minska ledningsförluster är jämnare lastdelning vilket inverkar positivt på verkningsgraden genom att energin i 

alla lägen överförs på kortast möjliga ledningssträcka. Vid delning av lasten mellan närliggande stationer kan strömmen i vardera 

ledningen minimeras, vilket minskar förlusteffekterna då denna beror av strömmen i kvadrat. Den valda metoden vid analysen 

av lastdelningen visar inte den exakta andelen förluster som uppkommer vid ofördelaktig lastdelning, men visar däremot hur 

EFS 132 kV inverkar på lastdelningen och påvisar hur stationerna bör justeras för att nå en ytterligare förbättring och en högre 

totalverkningsgrad. Vid införande av mätvärdesomvandlare i änden av alla ledningssträckor före in- och utmatande 

transformatorer skulle dock förluster över endast ledningar kunna mätas och jämföras. Genom att dessutom införa mätpunkter 

före och efter varje transformator kan förlusterna beräknas mer specifikt inom systemet. 

Eftersom EFS 132 kV inte kan vara tillkopplad och frånkopplad under samma tidsperiod och lasterna varierar över tiden så 

uppstår felkällor i den valda mätmetoden. Bilaga F visar hur belastningarna för de olika sträckorna har varierat, i vissa fall i 

betydande omfattning mellan mätperioderna. Inverkan av dessa variationer är svåra att bestämma varför de vägts in i sin helhet 

genom beräkning av totalverkningsgrader istället för värdering av enskilda sträckor. Denna förenkling innebär en mätosäkerhet 

som är svår att bedöma. 

Genom jämförelse mellan två perioder i direkt följd uppnås trots allt en relativt god precision för den aktuella perioden i 

jämförelse med extrapolerade värden för energivinster på årsbasis där en betydligt större osäkerhet finns. 

Genom att beräkna jämförelsevärden för flera, gärna längre perioder fördelade över årstider och perioder med känt hög, 

alternativt låg belastning, kan flera jämförelsevärden vägas samman för ett resultat med högre relevans även på årsbasis. Ju fler 

och längre perioder som undersöks, desto säkrare blir resultatet. 

För att kunna bekräfta den statistiska sannolikheten för att den årliga besparingen är korrekt krävs en analys av den årliga 

belastningen på både Trafikverkets nät och på 50 Hz nätet, vilket i sig är en omfattande uppgift. Sannolikheten för att den årliga 

besparingen är 24 GWh är enkelt sammanfattat densamma som sannolikheten för att last och driftdata för den aktuella 

mätperioden är representativ för hela året, vilket inte har undersökts eller bekräftats i detta arbete. 

I beräkningarna finns även utrymme för ett antal ytterligare felkällor. Några exempel kan vara: 

 Loggade mätdata ger utrymme för mätfel då mätpunkter inte med säkerhet är korrekt kalibrerade och att mätpunkter 

tidsmässigt kan antas ha en viss variation.  

 

 Vissa stationer kan befinna sig i en onormal driftsituation vid mättillfället. 

 

 Besparingen är rimligen inte linjär mot belastningen då överföringsförluster i exempelvis ledningar beror av strömmen i 

kvadrat.  

 

 Belastningarna varierar över året genom att tågtider ändras, läggs till och flyttas samt har en varierande last från tur till  tur. 

Resultatet för den totala besparingen kan jämföras med en utredning av Andreas Nilsson vid Trafikverket i Luleå som indikerar 

att den årliga besparingen med EFS 132 kV är ca 27 GWh [17].  

En jämförelse direkt mot omformarstationernas elmätare har också utförts, även om den ger osäkra resultat då även andra laster 

går under samma elmätare. Jämförelsen ger att totalverkningsgraden för systemet har ökat med 4,2%, att förlusterna har minskat 

med 584 MWh och att den extrapolerade energibesparingen motsvarar ca 30 GWh. Jämförelsen visas i bilaga I. 
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Båda dessa jämförelser får med tanke på osäkerheten i belastningsgrad ses som tämligen jämförbara resultat. För den senare 

jämförelsen skall även nämnas att de minskade förlusterna genom omformare och omriktare ingår i värdet för den totala 

besparingen, då elmätarna sitter placerade före dessa rent elektriskt. Då verkningsgraden för omformare uppskattats till 80-85% 

är det därför rimligt att anta att den årliga besparingen tack vare minskad inmatad effekt är större då dessa tas med i 

beräkningarna.  

Trots förbättringarna står det klart att systemet har ytterligare förbättringspotential där några uppslag till fortsatt arbete beskrivs 

under avsnitt 5.3. Totala förluster kan genom extrapolering uppskattas till ca 135 GWh/år. Hur stor del av dessa som kan 

undvikas genom optimal drift av EFS 132 kV är däremot svårt att bedöma. Med tanke på den höga andelen förluster som 

beräknats finns det även anledning att anta att systemet dras med mätfel som påverkar den totala verkningsgraden negativt. 

Genom att använda det beräknade värdet för verkningsgraden som ett jämförelsevärde mellan olika mätperioder kan däremot 

förändringar mellan olika perioder påvisas genom antagandet att mätfelen mellan två perioder är lika stora.  

5.2. Slutsatser 

För mätperioden med EFS 132 kV tillkopplad har de minskade överföringsförlusterna minskat med 465 MWh. Genom att 

extrapolera resultatet för den analyserade mätperioden till att omfatta ett helt år kan den årliga besparingen estimeras till 24 

GWh vilket ger en minskning av inköpt el motsvarande 14,5 Mkr baserat på elpriset 0,6kr/kWh. 

Resultaten påvisar även en jämnare lastdelning för flera, men inte samtliga stationer. Främst de nordliga stationerna uppvisar en 

förbättrad lastdelning, även om exempelvis Bodens omformarstation fortfarande får ta en väldigt stor del av lasten i förhållande 

till omformarstationen i Bastuträsk. Huruvida detta är rätt eller fel beror dock på hur stort effekttillskott som krävs mot 

stationerna i söder för att täcka upp ett större effektbehov. Klart är dock att överföring över långa avstånd sker på bekostnad av 

systemets totalverkningsgrad varför det kan vara befogat att förstärka sydliga stationer för att minska energibehovet från norr.  

 

Undersökningen av ledningar och transformatorer visar att för att nå en ytterligare förbättrad verkningsgrad bör lastdelningen 

inom systemet jämnas ut för att minska överföringsavstånden och fördela lasten jämt över ledningsnätet. Vid en jämn belastning 

minimeras strömmar och därigenom förluster genom spänningsfall över ledningar och transformatorer. Undersökningen visar 

även att reaktiv effekt ger markant ökade förluster, främst vid transformatorer varför denna bör minimeras. 

Som allmän slutsats kan det även konstateras att det undersökta elsystemet är stort och komplext där många faktorer påverkar 

energiförbrukning och interna flöden.  

Arbetets syften kan till stor del ses som uppfyllda. Mängden elenergi, samt dess fördelning inom systemet har beräknats och 

jämförts. Genom detta har även en reducering av förluster genom tillkoppling av EFS 132 kV kunnat påvisas och beräknas.  

Den totala andelen förluster inom systemet har fastställts även om beräkning av den energi som går förlorad genom oönskade 

effektflöden har endast fastställt genom antagandet att EFS 132 kV reducerar dessa till fullo, vilket kan vara felaktigt. Genom att 

beräkna systemets totalverkningsgrad har de återstående förlusterna beräknas.  Hur stor del av dessa som kan sparas genom 

ytterligare förfinande av med EFS 132 kV har dock inte kunnat fastställas.  

 

5.3. Rekommendationer och fortsatt arbete 

Under arbetets gång har ett antal idéer till fortsatt förbättringsarbete och felsökning uppkommit, vilka presenteras i punktlistan 

nedan. 

 Flödesanalysen i bilaga E visar på avvikande flöden av reaktiv effekt på sträckan Ockelbo - Borlänge och sträckan 

Borlänge - Tälle. Enligt analysen så skapas reaktiv effekt på ledningarna mellan dessa stationer, vilket förefaller orimligt. En 

möjlig förklaring är felaktigt kalibrerade givare för reaktiv effekt. 

 Flödesanalysen visar att orimligt stora mängder reaktiv effekt överförs på sträckan Bastuträsk - Mellansel och sträckan 

Bastuträsk - Boden. Mängden reaktiv effekt står inte i paritet till den överförda aktiva effekten vid en jämförelse med 

effektöverföringen mellan exempelvis Häggvik och Ockelbo varför misstanke om fel i mätvärdesomvandlare eller annan 

komponent föreligger. 

 Beräkningarna för transformatorer och ledningar visar att energibesparingar finns att hämta genom utjämning av laster för 

minskade strömmar. 

 Genom faskompensering kan även det reaktiva effektflödet minskas, vilket i sin tur leder till lägre förluster över ledningar 

och i transformatorer. 



 
 

25 
 

  I beräkningarna har ingen hänsyn tagits till omformare och omriktare som genom en minskad utmatad energimängd 

kommer att bidra till minskade energiförluster i systemet som helhet. Detta förutsätter dock att startautomatiken är 

optimerad så att de olika typerna av omformare nyttjas så energieffektivt som möjligt. 

 För att ytterligare förbättra tillförlitligheten av värdet på den årliga besparingen bör den genomförda analysen upprepas för 

flera mätperioder spridda över året. På så vis kan det fastställas hur den procentuella förbättringen av systemets förluster 

påverkas över året vilket sedan kan viktas ihop till en sammanlagd besparing med en högre precision. 

 Genom att studera resultaten för systemets aktuella lastdelning och justera stationerna mot varandra genom tillsatsstyrning 

bör stationerna kunna trimmas in bättre mot varandra vilket kan antas bidra till minskade förluster. 

 Genom att låta EFS 132 kV styra stationernas amplituder borde en effektöverföring med minimal reaktiv effekt kunna 

uppnås. Huruvida detta är möjligt kräver dock sin egen utredning. 

 Den nya prissättningen på el baserad på elprisområden skulle kunna innebära en förtjänst om elen köps in i norr och sedan 

leds inom 132 kV nätet mot laster i sydligare elprisområden med ett högre elpris. Förutsättningen för detta är dock att 

skillnaden i elpris är högre än kostnaden för ökade överföringsförluster, vilket kan vara värt att undersöka, speciellt för 

stationer nära gränsen mellan två elprisområden.  
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Bilaga A. Utbredningen av Trafikverkets 132 kV matarledningssystem 

 

  



 
 

 
 

Bilaga B. Trafikverkets kraftförsörjningskarta 
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Sträcka med reläkommunikation

.

Ej elektrifierad järnväg

Omformarstation med roterande omformare:

Om kraftleverantörens namn på 
stationen är annat än Trafikverkets 
namn anges detta vid sidan av 
stationsnamnet. Därefter anges 
vilken som är kraftleverantör samt 
helårsabonnemang i [MW] 

VF: Vattenfall
BE: Borlänge Energi, 
FT: Fortum
Eon 

Under stationsnamnet anges vilka 
omformaraggregat som stationen är  
bestyckad med

Omformarstation med både roterande 
omformare och statiska omriktare

Matarledning 132 kV 

Transformatorstation 132 kV 

Matarledningstransformator 132/16,5 kV 16 MVA

Matarledning (ML) eller matarkabel (MK) 
(16,5 kV om inget annat anges)

Matarledningstransformator 32/16 kV

Kopplingscentral

Sektioneringsstation

Frånskiljarstation

Driftledningscentral

Perstorp

Lund

Ramsjö

Ånge

Moholm

(22)

Stockholm C

Teckenförklaring:

BT- system, 1 st. återledare

BT- system, 2 st. återledare

BT- system, 2 st. återledare, förstärkningslina

ATBT- system

AT- system

Parallellkopplad dubbelspårig järnväg, 2 st återledare

Avstånd: Bredvid elektrifierad järnvägssträcka anges sträckans 
längd i km inom parentes. Om inget annat anges är 
kontaktledningens systemstandard 100 2Å eller 109 2Å (För AT är 
det 100 2AT Fö J). Angivet avstånd är från en anläggning till 
nästa, eller från en anläggning fram till eventuellt byte av 
kontaktledningsstandard.

Omformarstation med statiska omriktare

DLC
Ånge

DLC
Boden

DLC
Stockholm

Parallellkopplad dubbelspårig järnväg, 2 st återledare, förstärkningslina

(9)

100 2Å Fö

(13)

Mjölby

EskilstunaGredby, VF 8,0/8,0

2 x 6 MVA, MEGAMACS, 1998

Matarledningstransformator 132/16,5 kV 25 MVA

Storleken på omformarstationernas 
cirkel eller kvadrat återspeglar 
stationens storlek.

≥ 5 MVA

≥ 10 MVA

≥ 15 MVA

≥ 20 MVA

≥ 30 MVA

≥ 40 MVA

≥ 60 MVA

≥ 80 MVA

Tornehamn 

Kramfors

Bollstabruk
Ådalsbanan:
Klar: 2011

Upprustning av 13 mil av Ådalsbanan, från Sundsvall till anslutningen av 

Botniabanan vid Ångermanälven norr om Nyland, samt nybygge på två ställen. 

AT system byggs på sträckan Västeraspby – Sundsvall. Omformarstationen i 

Ramvik och sektioneringsstation i Hussjöby läggs ned. 

Haparandabanan:
Byggstart: februari 2008, Klar: 2012

Upprustning av befintlig järnväg Boden-

Kalix/Karlsborg (119 km) samt ny järnväg 

Kalix-Haparanda (42 km). Hela sträckan 

Boden-Kalix-Haparanda ska elektrifieras 

och förses med nytt signalsystem. 

Ny omformarstation med två omriktare 

byggs i Kalix, 2x17 MVA.

Krokvik
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Turkiet
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Båstad södra

Citybanan i Stockholm:
Beräknas klar 2017

Nybygge av en tvåspårig järnväg med två nya stationer i en 

sex kilometer lång tunnel för pendeltåg genom Stockholm. 

Förslöv-Ängelholm: 
Byggstart 2008, 

Klart 2012 eller 2013

Nytt dubbelspår

Hallandsås:
Byggstart: 1992, Omstart 2003, Klar: 2015

Två 8,6 km långa, parallella järnvägstunnlar 

byggs genom Hallandsås mellan Förslöv och 

Båstad för att öka kapaciteten.

Häggvik omformarstation:
Byggstart: sommaren 2009, Klart: våren 2012

Omformarstationen i Häggvik byggs ut med 4 nya omriktare 

á 24 MVA, ett nytt 70 kV trefasställverk samt nytt 15 kV 

enfasställverk.

Entreprenör: SIEMENS/EIAB

Omriktarleverantör: SIEMENS 

Eskilstuna omformarstation:
Byggstart: 2009, Klart: 2011/2012

Omformarstationen i Eskilstuna byggs ut med 1 ny 

omriktare på 17 MVA,

Entreprenör: SIEMENS/EIAB

Omriktarleverantör: SIEMENS 

BanaVäg i Väst : 

Göteborg - Trollhättan
Klar: 2012

BanaVäg i Väst innefattar 

utbyggnad av 7,5 mil dubbelspårig 

järnväg  och fyrfältsväg mellan 

Göteborg och Trollhättan. 

Förstärkningslina hängs upp.  

Nykroppa

Kristinehamn-Nykroppa: 
Byggstart 2010, Klart: 2012

Elektrifiering med AT

Älvängen

Bohus

Ny omformarstation 

i Skälebol: 
Byggstart 2011, Klar: 2012 

Ny omformarstation i 

Skälebol som ersätter 

Mellerud

2012 2xQ48/Q49

2013 4xQ48/Q49

Endast åt ena hållet 

Laxå-Kristinehamn

Mjölby-Motala: 
Byggstart 2008, Klart 2012

Nytt dubbelspår

Mjölby-Nässjö:
Byggstart 2010, Klart 2014  

Byggs om till AT

Laxå - Falköping: 
Byggstart 2010, Klart 2017 

Byggs om till AT

Skänninge

Projekt Förstärkt kraftförsörjning: 

Ystad kompletteras med 17 MVA Klart 2015 

Åstorp ersätts med 48 MVA Klart 2014

Göteborg Alafors ny station 48 MVA Klart 2015

Lund Vallkärra ny station 48 MVA Klart 2016 

Alingsås kompletteras med 32 MVA Klart prel 2017

Vallkärra

Alafors

Ockelbo-Storvik:
Byggstart 2012, Klart: 2013

Byggs om till AT

Kil - Öxnered: 
Byggstart 2011, Klart 2012

Byggs om till AT

Hässleholm - Åstorp: 
Byggstart 2012, Klart 2013 

Byggs om till AT

Åstorp - Helsingborg:
Byggstart 2011, Klart 2012 

Byggs om till AT



 
 

 
 

Bilaga C. Exempel på mätdata 

 

  



 
 

 
 

Bilaga D. Översiktsbilder för sträckan Boden-Bastuträsk ur GELD och kraftförsörjningskartan 

      

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

   

   

   

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    

      

    

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 
 

 
 

Bilaga E. Analys av effektflöden 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

Bilaga F. Lasternas variation under mätperioden 

Station 
 

Utan EFS [MWh] 
 
  

Med EFS [MWh] 
 
 

BDN --> Last Återmatning Nettolast Last Återmatning Nettolast 

Älvsbyn TM1 (ÄY) 225,8 8,2 217,6 253,8 4,8 249,1 

Långträsk TM1 (LTK) 201,8 4,8 196,9 209,6 4,0 205,5 

Jörn TM1 (JRN) 105,4 14,4 91,0 111,8 13,0 98,8 

<--BST --> 

  

    

  Yttersjön TM1(YÖ) 183,9 7,3 176,6 193,3 8,3 185,0 

Vännäs TM1 (VNS) 358,1 1,9 356,2 350,6 2,5 348,1 

Norrfors TM1 (NRS) 326,6 12,4 314,2 318,8 12,0 306,8 

Saluböle TM1 (SBE) 191,8 1,8 190,0 170,6 3,2 167,4 

<--MSL --> 
  

    
  Holmån TM1 (HOÅ) 185,1 19,0 166,2 190,9 13,3 177,6 

Österås TM1 (ÖSÅ) 259,7 11,1 248,6 271,2 5,0 266,2 

Västeraspby TM1 (VÄY) 48,8 32,0 16,8 52,4 11,2 41,1 

Bispgården TM1 (BSG) 292,7 5,0 287,7 305,9 6,4 299,5 

Dockmyr TM1 (DK) 264,8 7,0 257,7 262,0 11,2 250,8 

<--ÅG --> 
  

    
  Ramsjö TM1 (RSÖ) 197,7 16,5 181,2 230,5 16,2 214,3 

Ljusdal TM1 (LS) 354,1 3,0 351,1 387,8 4,1 383,7 

Granbo TM1 (GRA) 282,8 12,8 270,0 308,5 13,1 295,4 

Viskan TM1 (VISK) 59,0 11,7 47,3 61,6 10,4 51,2 

Sundsvall TM1 (SUC) 110,6 21,5 89,1 173,6 3,3 170,4 

Gnarp TM1 (GNP) 99,4 4,0 95,4 108,8 5,4 103,4 

Hudiksvall TM1 (HKL) 110,7 7,3 103,3 123,6 7,5 116,2 

Söderhamn TM1 (SHM) 197,1 7,1 190,0 214,0 7,4 206,6 

<--OB --> 
  

    
  Ryggen TM1 (RYG) 181,1 3,2 177,9 182,2 4,6 177,6 

<--BLG --> 

  

    

  Rättvik TM1 (RV) 83,5 25,4 58,1 77,6 34,0 43,6 

Ludvika TM1 (LA) 164,9 11,8 153,1 143,9 17,5 126,4 

Bäckhaga TM1 (BÄH) 98,0 23,0 75,0 91,2 29,1 62,1 

<--TÄL--> 
  

    
  Frövi TM1 (FV) 301,2 18,0 283,2 333,3 20,3 313,0 

Skinnskatteberg TM1 (SKB) 198,3 5,0 193,3 212,8 5,4 207,4 

Krylbo TM1 (AVKY) 353,3 3,9 349,4 375,3 5,7 369,5 

Storvik TM1 (SV) 340,7 1,8 339,0 346,0 2,5 343,5 

<--OB--> 

  

    

  Gävle TM1 (GÄ) 390,7 3,1 387,6 446,6 2,9 443,7 

Tierp TM1 (TIP) 363,5 5,7 357,8 368,3 4,7 363,7 

Uppsala TM1 (U) 422,7 5,4 417,3 418,4 5,2 413,2 

Odensala TM1 (OSA) 372,5 22,7 349,8 369,4 23,6 345,8 

Bålsta TM1 (BÅL) 487,9 29,7 458,1 456,3 35,9 420,4 

<-- HGV 

  

    

  
Summa: 7814,0 367,8 7446,2 8120,6 353,6 7767,0 

        

  



 
 

 
 

Bilaga G. Inmatningens variation under mätperioden 

 

  

Med EFS 
[MWh] 

  

Utan EFS 
[MWh] 

 Station Matning Återmatning Nettomatning Matning Återmatning Nettomatning 

       Boden (BDN) 824 13 812 1489 2 1487 

Bastuträsk (BST) 466 12 454 625 5 620 

Mellansel (MSL) 670 24 646 774 23 750 

Ånge (ÅG) 1550 1 1549 1685 1 1684 

Ockelbo (OB) 1554 0 1553 1700 0 1700 

Borlänge (BLG) 796 19 777 448 29 419 

Tälle (TÄL) 3912 0 3912 3531 0 3531 

Häggvik (HGV) 705 52 653 481 112 370 

Summa: 
  

10355 
  

10560 

        

  



 
 

 
 

Bilaga H. Data för installerade matarledningstransformatorer 132/16,5 kV 

 

Boden Bdn-15  Bdn-132   SN 50    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0032  EX12 0.050 

Älvsbyn Äy-15   Äy-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Långträsk Ltk-15  Ltk-132     SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Jörn Jrn-15  Jrn-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Bastuträsk Bst-15  Bst-132   SN 25    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0032  EX12 0.050 

Yttersjön Yö-15   Yö-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Vännäs Vns-15  Vns-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Norrfors Nrs-15  Nrs-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Västeraspby Väy-15  Väy-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Mellansel Msl-15  Msl-132   SN 50    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0032  EX12 0.050 

Holmån Hoå-15  Hoå-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Österås Öså-15  Öså-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037    EX12 0.052 

Saluböle Sbe-15  Sbe-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Bispgården Bsg-15  Bsg-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Dockmyr Dk-15   Dk-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Ånge Åg-15   Åg-132   SN 50    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0032  EX12 0.050 

Ramsjö Rsö-15   Rsö-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Ljusdal Ls-15   Ls-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Granbo Gra-15  Gra-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Ockelbo Mog-15  Mog-132   SN 50    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0032  EX12 0.050 

Storvik Sv-15   Sv-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Krylbo Ky-15   Ky-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.05 

Skinnsk. berg Skb-15 Skb-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Frövi Fv-15   Fv-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Tälle Täl-15  Täl-132   SN 32    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052   

Viskan Visk-15 Visk-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Sundsvall Suc-15  Suc-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Gnarp Gnp-15  Gnp-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Hudiksvall Hkl-15  Hkl-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Stockholm Shm-15  Shm-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Gävle Gä-15   Gä-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Tierp Tip-15  Tip-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Uppsala U-15    U-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Ryggen Ryg-15  Ryg-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0038  EX12 0.0499 

Borlänge Blg-15  Blg-132   SN 32    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0038  EX12 0.0499    

Ludvika La-15   La-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0038  EX12 0.0499 

Bäckhaga Bäh-15  Bäh-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0038  EX12 0.0499 

Odensala Osa-15  Osa-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Bålsta Bål-15  Bål-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0037  EX12 0.052 

Häggvik Hgv-15  Hgv-132   SN 50    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0032  EX12 0.050 

Rättvik Rv-15   Rv-132   SN 16    UN1 16.5 UN2 132  ER12 0.0038  EX12 0.0499 

 

  



 
 

 
 

Bilaga I. Energistatistik från omformarstationernas elmätare 

Station Uppmätt elförbrukning utan EFS 
(20/4 Kl. 14.00.   - 27/4 Kl. 14.00.) [MWh] 

Uppmätt förbrukning med EFS 
(13/4 Kl. 14.00.  - 20/4 Kl. 14.00.) [MWh] 

Boden 2399 1737 

Bastuträsk 1038 88 

Mellansel 1327 1243 

Ånge 2647 2490 

Ockelbo 2516 2399 

Borlänge 1007 1378 

Tälle 1 1131 1672 

Tälle 2  755 1085 

Häggvik 1776 1985 

Summa: 14595 14076 

 
 
Summering 

  Beräknade laster [MWh]: 7814 8121 

Förluster och övriga laster [MWh]: 6781 5955 

Motsvarande verkningsgrad [%] 46,5 42,3 

Förbättring [%]: - 4,2 

Besparing för perioden [MWh]: - 584 

Extrapolerad årsbesparing [GWh]: - 30,4 

 


