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Sammanfattning 

Rapporten innehåller en utredning om, hur och på vilket sätt, det är möjligt att 

minska det reaktiva effektuttaget vid Metsä Boards fabrik i Husum. Detta är inget 

problem i normalfallet, men om någon av fabrikens tre turbiner på grund av till 

exempel service inte är i drift så kan det reaktiva effektuttaget bli för stort enligt avtal 

med elnätsägaren. Om elnätsägarens gräns överskrids måste en straffavgift betalas 

per varje överskridet kVAr, vilket Metsä vill undvika. Fokus för arbetet ligger på 

fabrikens papperbruk eftersom detta är problemområdet. 

Efter genomgång av enlinjescheman och olika mätutrustningar som finns belägna i 

fabriken inses att det är mest lämpligt att kompensera i anslutning till 

bestrykningsmaskinen (BM1). Bestrykaren är den enda linjen på pappersbruket som 

inte har faskompenseringsutrustning.  

För att hålla sig inom nätägarens gräns beräknades att faskompensering med en 

kapacitet på 15 MVAr räcker. Den kapaciteten täcker även upp för ett bortfall av den 

generator som producerar mest reaktiv effekt, generator G1. Men för att undvika 

eventuella problem med övertoner blir resultatet att en kompenseringsutrustning på 

totalt 16 MVAr med snedavstämda filter passar anläggningen bättre. 

Det finns planer att sätt massabruket i ö-drift och detta blir möjligt med den 

rekommenderade faskompenseringsutrustningen utan att överskrida den reaktiva 

effekt gränsen som är satt av nätägaren.   



Abstract 

This report contains an investigation on, how and in what way, it´s possible to reduce 

the reactive effect (VAR) consumption at Metsä Board Mill in Husum. The VAR 

consumption is not a problem during normal operation, but if one of the mill´s three 

turbines for some reason falls out of operation the VAR consumption may exceed the 

agreement with the mill´s electricity distributor. If the agreed VAR consumption is 

exceeded, the mill has to pay a fee for each kVAr that exceeds the agreed 

consumption level. This is something that the mill wants to avoid because the 

turbines aren’t always operational due to the need of maintenance work. 

The largest VAR consumption is located at the paper mill, which is why the 

compensation measures are focused in this area. After studying the mill´s single-line 

diagram of the electrical distribution and different measuring equipment located in 

the mill, it becomes clear that the VAR compensation equipment is best fitted at the 

mill´s coating machine. The coating machine is the only production line in the paper 

mill that is missing VAR compensation equipment, that’s why the compensation 

measures are needed here.  

After calculations it’s clear that the needed VAR compensation capacity is 15 MVAr 

and should be placed in connection to the coating machine. This capacity is enough to 

compensate for a loss of the VAR generated from the turbine G1, which is assumed to 

produce 15 MVAr guaranteed. That compensation is enough to avoid exceeding the 

VAR consumption agreement with the electricity distributor. But to avoid problems 

with harmonics, 16 MVAr compensation equipment is recommended instead because 

it´s more suited for the job.  

Metsä has plans to put their pulp mill in insulated operation that separates the mill´s 

grid from the distribution grid. This becomes possible whit the recommended VAR 

compensation equipment to avoid over consumption of VAR from the electricity 

distributor. 
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1. Inledning 
 

1.1 Bakgrund 
 

Bakgrunden till arbetet bottnar i att Metsä Boards fabrik i Husum har en hög reaktiv 

effektförbrukning. Fabriken har ett massabruk och ett pappersbruk som båda är 

elintensiva. Elnätsägaren har krav på hur mycket reaktiv effekt som en kund får 

utnyttja och när den gränsen överskrids betalas en straffavgift för varje överskriden 

kVAr. Fabriken har även köpt ett tillägg att utnyttja mer reaktiv effekt av elnätsägaren 

än det fria uttaget, men det händer att gränsen ändå överskrids vilket kan bli 

kostsamt. För att förhindra detta utförs undersökning om hur och med vilka metoder 

som faskompensering kan användas för att minska det reaktiva effektuttaget. 

Elnätsägaren vill även att den tillköpta reaktiva effekten ska minska med tiden. 

Fabriken har också planer på att sätta sitt massabruk i ö-drift genom att låta sina 

turbingeneratorer producera den el som krävs för att driva massabruket. Ångan som 

driver turbinerna kommer från fabrikens förbränningspannor som även används till 

olika processer i fabriken. Ö-driften är tänkt för att skydda mot störningar från det 

yttre nätet som kan komma i form av till exempel åskstörningar. Detta för att 

massabruket har längre uppstartstid för sin produktion jämfört med pappersbruket 

vid ett driftstopp. För att genomföra detta undersöks möjligheten att ansluta 

generatorn från pappersbruket till massabruket, utan att det reaktiva effektuttaget 

överskrider den reaktiva effekt gränsen. 

På pappersbruket har det startats ett projekt där en av de befintliga 

pappersmaskinerna ska bytas ut mot en kartongmaskin, genom detta kommer det en 

hel del ny utrustning som kan komma att påverka elkvaliteten på fabriken. Detta tas 

inte hänsyn till i detta arbete. 

 

1.2 Problembeskrivning 
 

Den stora nettoförbrukaren av reaktiv effekt på fabriken är pappersbruket. Där finns 

det tre pappersmaskiner och en bestrykningsmaskin installerad. Massabruket har 

inte samma problem med den reaktiva effektförbrukningen som pappersbruket, 

därför kommer arbetet rikta sig hit.  

Då det finns planer på att flytta den ångturbin som sitter på pappersbruket till 

massabruket vid eventuell ö-drift, så flyttas en stor del av faskompenseringen som 

finns på pappersbruket. Det finns kondensatorbatterier installerade på 

pappersbruket, dock räcker inte den kompenseringen om generatorn flyttas. Därför 

sker en utredning om hur och på vilket sätt som faskompensering kan ske på 
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pappersbruket. I dagsläget är det ett problem att det reaktiva effektuttaget blir för 

stort när en turbin eller kondensatorbatteri faller ur vid driftstörning. Det finns även 

problem med att spänning på vissa delar av pappersbruket kan bli för hög vid för 

mycket inkopplad kondensatoreffekt. Detta för att några av transformatorerna på 

mellanspänningsnivån inte har så många lediga steg på lindningsomkopplaren som 

kompenserar för spänningshöjningen vid inkoppling av kondensatorbatterier. För 

hög spänning medför en risk att reläskydd löser ut på grund av överspänning, vilket i 

sin tur gör att driften blir stoppad. 

 

1.3 Syfte och mål 
 

Syftet med examensarbetet är att fastställa var i fabrikens elnätnät som det är bäst 

lämpat att faskompensera. När placeringen av faskompenseringsutrustningen är 

bestämd så ska även en lösning på vilken faskompenseringsmetod som är mest 

lämplig att använda och hur den utrustningen bör vara dimensionerad. 

Det ska också utredas olika framtidsscenarier kring den tänkta ö-driften. Här 

kommer det resoneras kring reaktiv effekt, övertoner och filter som kan komma att 

bli en central del. Målet med detta är att skapa en bild av vilka åtgärder som kan 

komma att krävas för att den framtida elkvaliten ska hålla en önskvärd nivå. 

 

1.4 Avgränsningar 
 

Arbetet kommer inte att gå in djupare på fabrikens massabruk eller konstruktionen 

av turbinerna med tillhörande ångnät. De olika mätsystemen som finns i fabriken 

kommer heller inte att få någon djupare genomgång. Detta för att det inte är syftet 

med examensarbetet.  

 

2. Teori 
 

Nedan presenteras den teori som ligger till grund för examensarbetet. Detta under 

rubrikerna reaktiv effekt, faskompensering, transformatorn och övertoner och filter. 

2.1 Reaktiv effekt 
 

De flesta apparater som ansluts till ett kraftnät förbrukar aktiv effekt men även 

reaktiv effekt. Magnetfälten i motorer och tranformatorer upprätthålls av den 



3 
 

reaktiva strömmen. Serieinduktansen i kraftöverföringar innebär förbrukning av 

reaktiv effekt. Reaktorer, lysrör och överhuvudtaget alla induktiva kretsar fodrar en 

viss reaktiv effekt för att fungera [1]. 

Generering av reaktiv effekt kan göras med roterande faskompensatorer eller med 

kondensatorer [1]. 

 

Figur 1 Effekttriangel 

 

I Figur 1 så kan förhållandet ses mellan de olika effekterna. 

Reaktiv effektförbrukning ger ökad strömbelastning på nätet, vilket i sin tur innebär 

ökade förluster i transformatorer och kablar. För tillämpningar med starkt 

intermittenta driftcykler, exempelvis valsverk, innebär den reaktiva 

effektkonsumtionen även stora spänningsvariationer, som ibland inte kan accepteras 

[2]. 

 

2.2 Faskompensering 
 

För att kompensera för den reaktiva effektförbrukningen så finns det utrustning som 

producerar reaktiv effekt. Här nedan kommer några exempel på utrustning och 

metoder som kan användas för faskompensering. 
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2.2.1 Synkrongeneratorer 

 

Synkrongeneratorer producerar reaktiv effekt i kraftstationer till relativt lågt pris 

men på bekostnad av möjligheten att producera aktiv effekt. På grund av 

överföringsproblemen brukar produktion av reaktiv effekt från generatorerna vara 

placerade mer centralt i nätet [1]. 

 

2.2.2 Synkronmotorer 

 

Synkronmotorn kan övermagnetiseras så att den producerar reaktiv effekt. 

Synkronmotorn är i regel dyrare än den vanliga asynkronmotorn vid små 

motorstorlekar, så därför används den i mindre omfattning. Det kan vara ekonomiskt 

försvarbart att använda synkronmotorn vid större effekter( > 1 MW) vid produktion 

av reaktiv effekt [1]. 

 

2.2.3 Kondensatorer 

 

Till skillnad från de roterande maskinerna så är kondensatorn en statisk apparat som 

genererar reaktiv effekt. Högspända kondensatorbatterier byggs upp av enfas-

kondensatorenheter med en effekt omkring 500 kVAr och en spänning upp till cirka 

13 kV. Man kan bygga upp batterier för alla spänningar och effekter genom att serie-

och parallellkoppla enheter i olika konfigurationer [1].  

Lågspända kondensatorbatterier, alltså under 1000 V systemspänning, byggs 

vanligen upp av med en effekt från 2-3 kVAr upp till cirka 150 kVAr. En lågspänd 

kondensatoranläggning kan alltså bestå av en enda enhet på några få kVAr upp till 

parallellkopplade enheter med en effekt över 1000 kVAr [1].  

Kondensatorer är det enklaste och billigaste sättet att avlasta tranformatorer, 

distributionsnät och industrifördelningar. Den materialtekniska utvecklingen har 

gjort att nyinvesteringar i kompenseringsanläggningar nästan enbart görs med 

kondensatorer. Med hjälp av nya dielektriska material så har effekten höjts avsevärt 

och minskat förlusterna. Detta har gjort att kostnaderna har sänkts för kompensering 

med kondensatorbatterier jämfört med roterande faskompensatorer [1]. 

Eftersom att det finns övertoner i industrinäten så ska kondensatorn alltid 

kompletteras med en reaktor eller drossel i serie. Detta för att öka kondensatorns 

livslängd [1]. 

Synkronkompensatorer har idag oftast ersatts av reaktorer och kondensatorbatterier 

där reglering mellan förbrukning och generering av reaktiv effekt sker kontinuerligt 
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med hjälp av tyristorer (SVC- Static Var Compensator). SVC används både i kraftnät 

och för speciella belastningar, som t.ex. ljusbågsugnar [1]. 

När en kondensator placeras intill en apparat som förbrukar reaktiv effekt avlastas 

generatorer, ledningar och transformatorer och nätets förmåga att överföra aktiv 

effekt ökar. [3] 

 

2.2.4 Centralkompensering 

 

Om syftet enbart eller huvudsakligen är att minska det reaktiva effektuttaget från 

nätet på grund av reaktiv effekttariff är centralkompensering att föredra. De reaktiva 

belastningsförhållandena inom anläggningen påverkas inte om kompenseringen sker 

på lågspänningssidan, då transformatorn avlastas. Investeringskostnader för hög- 

respektive lågspänningssidan samt det eventuella behovet att avlasta transformatorn 

blir alltså avgörande för var kompensering ska ske. Varierar den reaktiva 

belastningen mycket kan automatisk reglerande lågspänningsbatterier uppdelade på 

flera steg vara en bra lösning [4].   

 

2.3 Transformatorn 
 

Transformatorn fungerar så att den transformerar upp eller ned spänningar och 

strömmar till önskade nivåer med samma frekvens. En transformator har en 

primärsida och en sekundärsida, där den inkommande spänningen ansluts på 

primärsidan [2]. 

 

2.3.1 Omsättningskopplare 

 

I ett högspänningsnät är spänningsnivån lägre i utkanterna av nätet än i 

inmatningsänden. För att anpassa spänningsnivån vid utkanterna så är 

transformatorerna försedda med så kallade omsättningskopplare. Med 

omsättningskopplaren kan transformatorn kopplas om i små steg så att 

spänningsnivån ut från transformtorn blir någorlunda riktig på sekundärsidan. Den 

här typen av omkopplare får bara manövreras i spänningslöst tillstånd. På 

distributionstransformatorer har omsättningskopplaren i regel tre eller fem lägen, 

där ett steg brukar motsvara 2,5 % av märkspänningen [2].  
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2.3.2 Lindningsomkopplare 

 

För transformatorer som matar högspänningsnätet vill man reglera spänningen 

under drift för att kompensera för spänningsfall. På så vis så minskas den relativt 

långsamma spänningsvariationen hos förbrukarna. En lindningskopplare är mer 

komplicerad och dyrare än omsättningskopplaren. I lindningsomkopplaren så sker 

omkopplingen mellan två uttag utan avbrott eller kortslutning [2]. 

Lindningsomkopplaren sitter placerad i uppspänningslindningen hos 

transformatorn, den har i regel 17 eller 19 lägen där varje läge ger en ändring av 

mittlägetsspänning med 1,67 %. Detta ger ett reglerområde på ungefär 13 % upp eller 

ner av märkspänningen [2]. 

 

2.4 Övertoner och filter 
 

2.4.1 Övertoner 

 

Det är vanligt att olika former av övertonsgenererande utrustning installeras på 

lågspänningsnivån hos olika industrier. Exempel på utrustning som förvränger och 

påverkar spänningskurvan kan vara frekvensomriktare, mjukstartare och 

likspänningsdrifter [5].  

Alla elektriska apparater som är avsedda att användas på AC-nät är dimensionerade 

för en spänning med en ren sinuskurva. Men i ett nät med övertonsgenererande 

utrustning så är det vanligare att spänningen har en förvrängd sinusform, 

kurvformen har blivit distorderad.  Denna distorsion är en sammanlagrad effekt av 

övertoner [5]. 

Övertoner är störningar bestående av spänning eller ström med en högre frekvens än 

nätets grundfrekvens, grundtonen. I Sverige är nätspänningens frekvens 50 Hz, vilket 

är grundtonen i nätet. Vanligtvis har övertonerna frekvenser som är multiplar av 

grundtonen. En överton med frekvensen 250 Hz, alltså 5 x 50 Hz, kallar man för 5:e 

övertonen och 350 Hz blir 7:e och så vidare [6]. 

Eftersom att elektriska apparater för växelströmsdrift är dimensionerade för 50 Hz så 

kommer de att påverkas negativt om spänningen är distorderad på grund av 

övertoner. Spänningar och strömmar som har andra frekvenser än 50 Hz utför inget 

arbete utan är rena förluster. Det är därför kablar, motorer och transformatorer kan 

gå varma utan någon enkel förklaring. Övertonerna kan också störa 

telekommunikation, främst datorutrustning och elektronikstyrningar. Framför allt 

kommer övertonerna ge upphov till problem om kondensatorer är installerade [6]. 
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Det finns olika gränsvärden för vad den totala övertonshalten (THD) får vara hos 

matningsspänningen beroende på typ av nät. I Tabell 1 så kan uppdelningen ses 

mellan de olika nättyperna och gränsvärdet för övertonshalten [6]. 

 

Tabell 1 Gränsvärden övertonshalt [6] 

 

 

 

 

 

THD 

Laboratorienät 

 

 

Klass 1 

(%) 

Allmänna 

distributionsnät 

 

Klass 2 

(%) 

Vissa 

industriella 

distributionsnät 

Klass 3 

(%) 

5 8 10 

 

2.4.2 Filter 

 

För att undvika problemen som kondensatorn kan ge upphov till så kan en reaktor 

(spole) anslutas i serie med kondensatorn. Detta fungerar som ett filter för att 

resonansfenomenet inte ska uppstå [7]. 

Det blir resonans då kondensatorns kapacitans och nätets induktans är lika stora. 

Vilket gör att det uppstår förstärkning vid den frekvens som kapacitansen och 

induktansen är lika stora, något som kan uppstå för att båda komponenterna är 

frekvensberoende. Förstärkningen gör så att strömmen kommer att svänga fram och 

tillbaka mellan kondensatorn och nätet [8].  

Finavstämda filter 

Med den här typen av filter så dimensioneras reaktorn för att filtrera bort en specifik 

överton, till exempel 250 Hz för att filtrerar 5:e övertonen. Det är även möjligt att 

konstruera flerarmade fint avstämda filter för att filtrera fler övertoner. Detta kan 

dock ge upphov till problem på lågspänningsnätet då nätet kan variera kraftigt, vilket 

gör att filtret inte fyller sin funktion [7]. 

Snedavstämda filter 

Man utgår från vad resonansfrekvensen är när man använder snedavstämda filter. 

Detta innebär i praktiken att den filtrerar en del av den 5:e övertonen men inte allt 

och lite mindre av den 7:e övertonen och så vidare. Den filtrerar alltså mindre ju 

högre frekvensen blir men eftersom att de största övertonsströmmarna är 5:e och 7:e 

övertonen, uppnås ändå en förbättring av nätkvaliteten som normalt är väl tillräckligt 

[7]. 
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3. Utförande 
 

I nedanstående avsnitt behandlas de tillvägagångssätt som använts för att komma 

fram till de senare presenterade resultaten.  

 

3.1 Schemastudier 
 

För att göra de mätningar som krävs måste fabrikens elscheman studeras, vilket 

gjordes genom att använda en av fabrikens ritningsdatabaser, SiteBase. I Bilaga A ses 

enlinjeschemat över fabrikens huvudfördelning av el i sin helhet. 

Som nämnt tidigare ligger arbetets fokus på pappersbruket då detta är 

problemområdet, vilket medför att utredningen av faskompensering hamnar här. Av 

figur 2 nedan, blå markeringar, kan utläsas att det finns fyra stycken 

mellanspänningstransformatorer som matar pappersbruket. Vidare ses även att tre 

av dessa har en spänningsnivå på 6 kV och en av dem en spänningsnivå på 11 kV. 

Nederst i Figur 2, röda markeringar, går det att utläsa att det finns fem 

kondensatorbatterier installerade på pappersbruket. Två av dessa (KB6.1 och KB6.2, 

röd markering vänster) är i anslutning till Stv 600 som tillhör pappersmaskin PM6. 

Vidare finns två kondensatorbatterier (KB7.1 och KB7.2, röd markering centrerad) i 

anslutning till Stv 700, vilket tillhör pappersmaskin PM7. Det sista 

kondensatorbatteriet (KB9, röd markering höger) är anslutet till Stv 910 som tillhör 

pappersmaskin PM8. 
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Figur 2 Kondensatorbatterier pappersbruk 

 

Med detta känt verkar det mest rimligt att mätningarna som ska utföras måste ske 

vid 6 respektive 11 kV ställverken på pappersbruket. Mäts förbrukningen från dessa 

ställverk kan en uppfattning skapas om hur stort det reaktiva effektuttaget är i de 

olika delarna av pappersbruket. Detta ger även en bild av hur elkvaliteten ser ut i 

dagsläget.  

Det finns tre stycken turbiner belägna i fabrikens elnät, se Bilaga A. En av dessa ligger 

i anslutning till pappersbruket, turbin G1, se Figur 2 (grön markering). De andra två, 

G2 och G3 ligger i anslutning till massabruket. Studeras G1 inses att det måste ske ett 

transformatorbyte för att den ska kunna flyttas över till massabruket vid den tänkta 

ö-driften. Från enlinjeschemat i bilaga A inses att G1 har en spänningsnivå som ligger 

på 11 kV vilket inte stämmer överens med massabrukets spänningsnivå. 

Trots att massabruket inte är problemområdet utförs även mätningar här. 

Mätningarna kommer utföras så att de mäter hela massabruket som en enhet, detta 

för att få en överblick över förbrukningen. Här finns också kondensatorbatterier i 
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anslutning till Stv 500, Stv 800 och Stv 2500 som alla finns belägna i fabrikens 

kraftcentral. 

3.2 Referensdata 
 

För att skapa en bild av var och hur mycket faskompensering som krävs, måste den 

befintliga faskompenseringsutrustningen kartläggas. Detta har gjorts genom att gå 

igenom dokumentation av utrustning som finns i anläggning. Det har även varit 

nödvändigt att inventera några av kondensatorbatterierna på fält eftersom några 

dokument har angett olika data för batterierna.  

På generatorerna har inte den reaktiva effekten angetts men den har varit möjlig att 

beräkna eftersom att både den aktiva och skenbara effekten varit känd. Den har 

beräknats med Ekvation 1. Generatorerna har en arbetspunkt vid cos fi=0,8 men 

kapabilitetsdiagrammet är inte känt hos generatorerna, vilket medför en risk att 

överbelasta dem om de drivs på en arbetspunkt med ett lägre cos fi än 0,8. 

 

 
𝑄𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟 = √𝑆𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟

2 − 𝑃𝐺𝑒𝑛𝑒𝑟𝑎𝑡𝑜𝑟
2 

(1) 

 

I Tabell 2 och Tabell 3 finns en sammanställning av fabrikens 

faskompenseringskapacitet, där svaren från Ekvation 1 finns angivna. 

 

Tabell 2 Sammanställning faskompenseringskapacitet pappersbruk 

Placering Benämning Kapacitet (MVAr) 

PM6 KB6.1 5,9 

PM6 KB6.2 4,42 

PM7 KB7.1 4,5 

PM7 KB7.2 4,5 

PM8 KB9 10,9 

Pappersbruk Generator G1 21 

Summa Kapacitet 

Pappersbruk 

 Ca 51 
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Tabell 3 Sammanställning faskompenseringskapacitet massabruk 

Placering Benämning Kapacitet (MVAr) 

Massabruk KB2500 5,8 

Massabruk KB5 7,7 

Massabruk KB8 7,7 

Massabruk Generator G2 15,86 

Massabruk Generator G3 19,5 

Summa Kapacitet 

Massabruk 

 Ca 57 

 

På pappersbruket används alla kondensatorbatterier kontinuerligt förutom KB6.2. 

Detta innebär att det bara finns strax över 4 MVAr kapacitet tillgänglig att 

kompensera på pappersbruket som inte redan är i drift. Detsamma gäller på 

massabruket där alla kondensatorbatterier används kontinuerligt. 

Faskompenseringsutrustningen är ansluten på 6 kV nivån, förutom G1 som är 

anslutet till 11 kV nätet. 

G2 har en märkeffekt på 15 MW men ånguttaget är för litet för att komma upp till den 

effekten. Den kan max producera 10 MW med det ånguttaget som finns idag. Ingen 

av turbinerna producerar den beräknade effekten för att det finns begränsningar i 

bland annat omgivningstemperatur och kylvattentemperatur. 

 

3.3 Mätdatainsamling 
 

Vid mätdatainsamlingen används en av fabrikens centrala utrustningar som samlar 

in data, WinMops. Detta för att kunna göra en kartläggning av det reaktiva 

effektuttaget. 

WinMops är ett program som hämtar information från fabrikens olika processer. Här 

omvandlas signaler från fabriken till digitala signaler som kan föras in i WinMops. 

Programmet sparar sedan värdena så att en översiktsbild kan skapas av vad som 

pågår i de olika processerna. De värden som WinMops använder hämtas från ett 

annat program, InfoNod, som är kopplat till ett centralt Encore uppsamlingssystem. 

Instrumentet mäter elkvalitet, energiförbrukning och kan spara händelser som 

underspänningar och andra avvikelser. Nivåerna på dessa händelser kan ställas in så 

att den sparar data vid överskridna värden. I Figur 3 nedan ses en elöversiktsbild av 

WinMops. 
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Figur 3 översikt WinMops 

 

Effektförbrukningen har varit intressant, därför har de parametrarna granskats. Går 

igenom förbrukningen ett år tillbaka i tiden för att skapa en uppfattning av den 

reaktiva effektförbrukningen i normalfallet. Söker efter en period då alla turbiner och 

drifter är aktiva. I Figur 4 och Figur 5 ses förbrukningen och genereringen av effekt i 

normalfallet. Mätdatat hämtas från inkommande matningar till fabriken (HSM 1,2 & 

3) och genereringen från fabrikens turbiner (G1,2 & 3). De fullständiga mätningarna 

finns i Bilaga B-E. 

 

 

Figur 4 Förbrukning inkommande matningar i normalfallet 

 

 

 Figur 5 Produktion generatorer i normalfallet 
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Men i WinMops så hittas även extremfall där två av turbinerna är ur drift. Detta ses 

nedan i Figur 6 och Figur 7. 

 

  

Figur 6 Förbrukning inkommande matningar i extremfallet 

 

 

Figur 7 Produktion generatorer i extremfallet  

 

Enligt Figur 7 är det bara generator G3 som genererar reaktiv effekt. Det totala 

reaktiva effektuttaget från Figur 6 ligger på nästan 69 MVAr, vilket är mycket högre 

än nätägarens gräns. 

För att få en uppfattning av förbrukningen mellan de olika produktionsavsnitten på 

pappersbruket har en annan programvara använts. Detta för att WinMops ser hela 

pappersbruket som en enhet. Här används ett annat program, Gridvis, som hämtar 

data från elkvalitetsinstrument som är installerade i ställverken. Med hjälp av Gridvis 

och avläsning av reläskydd i de ställverksfack där elkvalitetsinstrument saknas, har 

en tabell sammanställts. Mätvärdena finns sammanställda i avsnitt 4.1. 

 

3.4 Mätdatabehandling 
 

Sammanställs värdena från figur 4 ses det att den reaktiva effektförbrukningen från 

nätet ligger på lite över 18 MVAr, vilket innebär att förbrukningen ligger under 

nätägarens gräns som är strax över 24 MVAr. Beräknar effektfaktorn i normalfallet, 

använder Ekvation 2-5 för att beräkna detta.  
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 𝑄𝑡𝑜𝑡,𝑘ö𝑝𝑡 = 𝑄𝐻𝑆𝑀1 + 𝑄𝐻𝑆𝑀2 + 𝑄𝐻𝑆𝑀3 

 

(2) 

 𝑃𝑡𝑜𝑡,𝑘ö𝑝𝑡 = 𝑃𝐻𝑆𝑀1 + 𝑃𝐻𝑆𝑀2 + 𝑃𝐻𝑆𝑀3 

 

(3) 

 𝑆 = √𝑃2 + 𝑄2 

 

(4) 

 
𝐶𝑜𝑠𝜑 =

𝑃

𝑆
 

 

(5) 

 

Från Ekvation 5 blir effektfaktorn nästan 0,95, vilket är bra. Här behövs det inga 

faskompenseringsåtgärder. 

Beräknar effektfaktorn i extremfallet från Figur 6 och använder även här Ekvation 2-

5.  

Beräkningen av effektfaktorn är 0,68, vilket är lågt. Här krävs det reaktiv 

effektkompensering. Detta för att slippa betala straffavgiften som måste betalas vid 

överskridande av det överenskomna uttaget av reaktiv effekt från nätägaren. Det är 

inte effektfaktorn i sig som är avgörande för om det krävs kompensering utan det är 

beloppet av det reaktiva effektuttaget. Beloppet av den reaktiva effekten i det här 

extremfallet är nästan 69 MVAr, svaret kommer från Ekvation 4. Effektfaktorn är ett 

mått på förhållandet mellan det aktiva och reaktiva effektuttaget. Debeteringen av 

den reaktiva effekten baseras på varje fullbordad klocktimme och inte det högsta 

momentana värdet. 

 

3.5 Beskrivning av önskat reaktivt effektuttag 
 

Det önskade reaktiva effektuttaget är att inte överskrida den fria uttagsgränsen som 

sätts av nätägaren. Det fria uttaget 2015 är strax över 24 MVAr, enligt 

överenskommelse med fabrikens nätägare. För att uppnå detta vill fabriken uppnå ett 

n-1 kriterium, där ett driftstopp på största generatorn G1 inte ska medföra att 

gränsen för det reaktiva effektuttaget överskrids. Detta för att generatorerna 

genomgår service med jämna mellanrum och dessa stopp kan bidra med extra 

kostnader i form av överskridet reaktivt effektuttag. Generator G1 förväntas generera 

15 MVAr kontinuerligt. Det är den generatorn som producerar mest reaktiv effekt av 

fabrikens generatorer, därför bör faskompenseringsutrustning installeras med en 

kapacitet på 15 MVAr vilket kan kompensera vid ett bortfall av G1. 

Fabriken köper även 30 MVAr extra reaktiv effekt per år, utöver det fria uttaget. Men 

nätägaren vill inte att fabriken ska fortsätta att ta ut den mängd reaktiv effekt som det 

görs i dagsläget. Därför kan det vara läge att installera mer 

faskompenseringsutrustning så att den tillköpta delen reaktiv effekt kan minskas.   
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3.6 Placering av faskompenseringsutrustning 

 

Eftersom att faskompenseringen saknas i anslutning till BM1 så kommer 

kompenseringen att lämpa sig bäst här. Märker att förberedelser är gjorda för 

anslutning av kondensatorbatterier då det finns ett driftrum och lediga brytarfack i 

ställverk KE905-100, se Figur 2, som ligger i anslutning till BM1. 

Därefter kontaktades ABB för att få förslag på faskompenserings komponenter som 

motsvarar de önskade 15 MVAr som nämnts sedan tidigare. Henrik Andersson på 

ABB ville då veta kortslutningseffekten på samlingsskenan i ställverket samt 

övertonsinnehållet. Detta för att veta hur kompensering ska utformas och vilken typ 

av övertonsfilter som behövs. 

Från enlinjeschemat, Bilaga A, ses att kortslutningseffekten på samlingsskenan i 

KE905-100 är 376 MVA. Övertonsmätningen utförs med en mobil Dranetz 

mätutrustning som ansluts till ställverkets spänning och strömmätning, där en av 

fabrikens elkrafttekniker assisterade vid mätningen. Mätinstrumentet mäter bland 

annat elkvalitet och sparar mätvärden till ett minneskort. Minneskortet anslöts 

därefter till en adapter som i sin tur anslöts till en dator för avläsning av mätvärdena. 

Programmet som öppnar dessa filer heter DranView och går att använda för att 

behandla de mätvärden som är intressanta, som i det här fallet är övertonsinnehållet. 

Nedan i Figur 8 finns ett av mätvärdena som hämtats från Dranetz instrumentet. För 

att se övertonsanalysen i sin helhet, se Bilaga F-J. 

 

 

Figur 8 Övertonsanalys strömövertoner fas A 
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Sedan skickades värdena till ABB för förslag på utrustning som passar efter rådande 

förutsättningar. Rekommendationen presenteras i avsnitt 4.3. 

 

4. Resultat 
 

Nedan så presenteras de resultat som framkommit av det utredningsarbete som 

utförts. 

 

4.1 Fördelning konsumtion mellan produktionsavsnitt 
 

Nedan ses resultatet från mätningarna som utförts i avsnitt 3.3 och de har 

sammanställs i Tabell 3. 

 

Tabell 3 Sammanställning av förbrukning mellan produktionsavsnitt 

Position Aktiv effekt (P) Reaktiv effekt 

(Q) 

Cosφ 

PM6 16,6-16,9 MW 3,5–3,6 MVAr 

(Ind) 

0,98 

PM7 13,6-13,8 MW 4,25 MVAr (Ind) 0,96 

PM8 (Stv910) 4,55–4,65 MW 4,69–4,64 MVAr 

(Kap) 

0,7 

PM8 (KE905-100) 10,7 MW 7,3 MVAr (Ind) 0,83 

BM1  22,0 MW 13,2 MVAr (Ind) 0,86 

(KE905-100 och Inkommande BM1 avlästes på reläskydd, Stv910 matas från PM6) 

 

Eftersom elkvalitetsinstrumenten inte sparar sina värden som WinMops, kan inte 

förbrukningen granskas längre bak i tiden. Vilket gör att värdena i Tabell 3 är en 

fingervisning av förbrukningen mellan de olika produktionsavsnitten.  

Stv910 (PM8), Figur 2, är den enda av linjerna som har en kapacitiv reaktiv effekt. 

Detta beror på att kondensatorbatteriet KB9 är i drift och genererar mer 

kapacitiveffekt än vad Stv 910 förbrukar.  PM8 matas även från samma transformator 

som PM6, transformator T6, se Figur 2. Vilket gör att den kapacitiva effekten som 

KB9 genererar och inte förbrukas i Stv910 går vidare till PM6. Det är därför PM6 har 

en bra effektfaktor. (Transformator T9 är inte i drift utan är en reserv). 
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Med dessa mätningar som gjorts i det här avsnittet så skapas en bild av 

effektförbrukningen i dagsläget. Det inses att vid normal drift är inte det reaktiva 

effektuttaget något problem. Det uppstår dock problem vid bortfall av en eller flera 

turbiner vilket medför att det reaktiva effektuttaget överskrider gränsen.  

 

4.2 Lösning för att uppnå önskat reaktivt effektuttag  
 

För att klara det önskade reaktiva effektuttaget så måste faskompenseringsutrustning 

installeras i fabrikens nät. En anslutning på 10-30 % reaktiveffekt av transformatorns 

märkeffekt kan anslutas för att inte riskera överkompensering av transformatorn [9]. 

Faskompenseringens storlek beräknas med Ekvation 6. 

 

 𝑄𝐶𝑚𝑎𝑥 = 𝑆𝑡𝑟𝑎𝑛𝑠𝑓𝑜𝑟𝑚𝑎𝑡𝑜𝑟 ∗ 30% 

 

(6) 

 

Från Ekvation 6 ses det att 15 MVAr kan anslutas utan större risk för att 

överkompensera transformatorn. Detta är fördelaktigt då det skulle uppfylla n-1 

kriteriet vid driftstopp på generator G1. Kompenseringsmetoden som lämpar sig bäst 

efter förutsättningarna är centralkompensering som nämns i avsnitt 2.2.4. 

Vid inkoppling av kondensatorbatterier sker en spänningshöjning som är oberoende 

av belastningen [9]. Den approximerade spänningshöjningen beräknas i Ekvation 7. 

Transformatorns kortslutningsspänning (𝑈𝑘(%)) och märkeffekt (𝑆𝑛) hämtas från 

transformatorns märkplåt. 

 

 
𝑈(%) = 𝑈𝑘(%) ∗

𝑄𝑐

𝑆𝑛
 

 

(7) 

 

Lindningsomkopplaren som sitter på transformator KT152-102 är i läge 8 av 19. 

Svaret från Ekvationen 7 visar att det kan bli en spänningshöjning på ungefär 3 %. 

Varje steg på lindningsomkopplaren kan höja eller sänka spänningen med 1,67 %. För 

att kompensera spänningshöjningen från kondensatorbatterierna så skulle det 

medföra att lindningsomkopplaren skulle hamna i läge 5 eller 6. Detta innebär att det 

fortfarande finns reglermöjligheter av spänningen efter inkopplingen av batterierna. 
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4.3 Teknisk lösning för faskompensering 
 

Som nämnts i avsnitt 3.6 kontaktades ABB angående förslag på 

faskompenseringsutrustning. Rekommendationen från Henrik Andersson på ABB var 

att dela upp kompenseringen i två steg, då ett steg enligt deras beräkningar skulle 

medföra en spänningshöjning på ca 4 %. Det rekommenderas inte att en 

spänningshöjning på mer än 3 % överskrids. Här verkar våra beräkningar skilja sig 

lite åt. 

Enligt Andersson på ABB så ger en genererad effekt på 15 MVAr och en 

kortslutningseffekt 376 MVA en risk för parallellresonans vid 5:e övertonen. Det är en 

överton som finns på skenan. Vid ett inkopplat steg så kommer alla övertoner n<7 att 

förstärkas, THD kommer då att stiga till ungefär 10 % enligt hans beräkningar. I 

Ekvation 8 beräknas vilken överton som riskerar parallellresonans med de givna 

värdena. 

 

 
𝑛 = √

𝑆𝑘

𝑄𝐶
 

 

(8) 

 

Från Ekvation 8 blir svaret ganska exakt 5, vilket betyder att det finns risk för 

parallellresonans vid 5:e övertonen.  

De två stegen bör vara på 7,5 MVAr som snedavstämdafilter med reaktorer på ca.3,5 

mH i serie med kondensatorerna. Andersson ansåg att kortslutningseffekten som 

angavs var lite hög men om den skulle vara 376 MVA som angavs så kan båda 

kondensatorerna dimensioneras till 8 MVAr styck. Detta skulle flytta 

resonanspunkten då båda stegen är inkopplade till n<5, då blir 

avstämningsfrekvensen på 169 Hz, vilket motverkar förstärkning av signifikanta 

övertoner. Andersson anser även att en reaktor bara är nödvändigt för ett av stegen 

men det ställer krav på vilket av stegen som måste kopplas in/bort först. 

Kostnaden för en (3-fas) 8MVAr kondensator med en 3,5 mH reaktor och 

strömtransformator skulle kosta ungefär 400 000 SEK. Köps två skulle alltså 

totalkostnaden hamna runt 800 000 SEK. Det är reaktorerna som står för största 

delen av kostnaden, cirka 2/3 av priset, och brytare ingår heller inte i det angivna 

priset. 

För att undvika att få en THD som ligger på 10 % så bör man använda två 

kondensatorbatterier på 8 MVAr istället för två på 7,5 MVAr. Detta innebär att 

kompenseringen blir 32 % av matande transformator, vilket är högre än den 

rekommenderade gränsen på 30 %. Risken för överkompensering bör ändå vara 
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mindre än risken att få en THD som kan bli högre än riktvärdet som nämnts i avsnitt 

2.4.1.  

Tabell 4 nedan presenterar en grovt uppskattad kalkyl av totala kostanden för 

installationen. Detta för att det inte funnits tid att göra offerter på arbetskostnad. 

Erfarenhetsmässigt så antog de på bruket arbetskostnaden och materialkostnaden för 

kabel och brytare. Om kostnaderna från ABB används med de antagna kostnaderna 

så blir kalkylen följande, se Tabell 4. 

 

Tabell 4, Kostandskalkyl för faskompenseringsutrustning 

Objekt Pris (SEK) 

Kondensatorer, reaktorer och 

strömtransformatorer 

800 000 

Brytare och kabel 500 000 

Arbetskostnad 500 000 

Total kostnad 1 800 000 

 

Gör nu en kalkyl av återbetalningstiden i Ekvation 9. Använder värden från år 2014 

när det kommer till kostnaden av det överskridna reaktiva effektuttaget. Under 2014 

så överskreds gränsen med nästan 11 MVAr. 

 

 
Å𝑡𝑒𝑟𝑏𝑒𝑡𝑎𝑙𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑡𝑖𝑑 (𝐴𝑛𝑡𝑎𝑙 Å𝑟) =

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 𝑓𝑎𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝𝑒𝑛𝑠𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔 (𝑆𝐸𝐾)

𝐾𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑 ö𝑣𝑒𝑟𝑠𝑘𝑟𝑖𝑑𝑒𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔 (𝑆𝐸𝐾)
 

 

(9) 

 

Svaret från Ekvation 9 visar att återbetalningstiden blir ungefär 3,5 år om det antas 

att gränsen överskrids lika mycket som år 2014 de kommande 5 åren. 

 

4.4 Framtidsscenarier 
 

4.4.1 Ö-driftens konsekvenser på pappersbruket 

 

För att kunna sätta massabruket i ö-drift måste effekten som genereras från 

generator G1 flyttas till massabruket. Detta kan utföras genom att byta ut 

transformator KT152-103, se Figur 2, till en transformator med en extra lindning som 

transformerar spänningen till 40 kV nivån. Detta är nödvändigt för att kunna ansluta 

till massabrukets 40 kV nät.  
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Ansluts G1 till massabruket så förlorar pappersbruket 15 MVAr garanterad reaktiv 

effektkompensering. Detta innebär att installation av mer 

faskompenseringsutrustning på pappersbruket krävs för att upprätthålla det önskade 

n-1 kriteriet. All den installerade effekten som generatorerna har kapacitet att 

leverera på massabruket kan inte heller utnyttjas till fullo. Detta för att generatorerna 

bara kan leverera precis den effekt som massabruket behöver vid varje givet tillfälle. 

Den installerade effekten måste vara större än förbrukningen på massabruket så att 

det finns en buffert i generatorerna för att kunna följa lastförändringar och på så sätt 

motverka frekvensvariationer. 

Den enda delen av massabruket som inte kommer att ingå i ö-driften är 

vedhanteringen, se Bilaga A. Detta för att den delen av driften inte är lika känslig som 

resten av massabruket, då vedhanteringen har en stor buffert med flis och är relativt 

lätt att starta igen efter en driftstörning. Så därför måste hänsyn till förbrukningen 

från vedhanterinen ingå i beräkningen av hur mycket reaktiv effektkompensering 

som krävs vid ö-drift. 

Får att få en bild av förbrukningen på vedhanteringen gjordes en avläsning av 

reläskyddet inne i ställverk KE155-201 som ligger efter transformator KT154-201, se 

Bilaga A. Det här ställverket är inte utrustad med elkvalitetsinstrument som många 

av de andra ställverken, så därför avlästes förbrukningen på reläskyddet till det 

inkommande facket. I Tabell 5 är resultatet från mätaravläsningen. 

 

Tabell 5 Mätvärden från KE155-201 

Avläst effekt Avläst reaktiv 

effekt 

Max förbrukad 

effekt 

Max förbrukad 

reaktiv effekt 

Cosφ 

Ca 4,5 MW Ca 4,2 MVAr 14,3 MW 12,5 MVAr Ca 0,75 

 

Det är svårt att göra en exakt avläsning av förbrukningen på grund av att mätvärdena 

varierar konstant. Detta beror troligen på att det finns två huggmaskiner med 1800 

kW motorer. Förbrukningen från dessa maskiner är väldigt intermittent då 

belastningen hela tiden varierar med storleken på stockarna samt att flödet av dessa 

inte är konstant. 

Adderas den reaktiva förbrukningen från vedhanteringen med pappersbrukets 

förbrukning i normalfallet, samt att G1 inte är ansluten, så blir förbrukningen enligt 

Ekvation 10. 

 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑉𝐸𝐷 + 𝑄𝑝𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏𝑟𝑢𝑘 

 

(10) 
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Från Ekvation 10 blir svaret att förbrukningen är strax över 39 MVAr. Med detta 

resultat blir det tydligt att nätägarens gräns överskrids om G1 flyttas från 

pappersbruket i ett ö-drift scenario. Skulle den rekommenderade 

faskompenseringsutrustningen som nämnts i avsnitt 4.3 anslutas till papperbruket 

blir det ett annat resultat, detta beräknas i Ekvationen 11. 

 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑉𝐸𝐷 + 𝑄𝑝𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏𝑟𝑢𝑘 − 𝑄𝐹𝑎𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝.𝐵𝑀1 

 

(11) 

 

Från Ekvation 11 blir förbrukningen strax över 23 MVAr. Med detta resultat så 

överskrids inte nätägarens gräns, som var lite över 24 MVAr. Det finns även 

möjlighet att ansluta KB 6.2 som hade en kapacitet på ungefär 4 MVAr. Skulle den 

också anslutas vid ö-drift, så skulle resultatet bli följande, se Ekvation 12. 

 

 𝑄𝑡𝑜𝑡 = 𝑄𝑉𝐸𝐷 + 𝑄𝑝𝑎𝑝𝑝𝑒𝑟𝑠𝑏𝑟𝑢𝑘 − 𝑄𝐹𝑎𝑠𝑘𝑜𝑚𝑝.𝐵𝑀1 − 𝑄𝐾𝐵6.2 

 

(12) 

 

Resultatet från Ekvation 12 är att marginalen till den fria uttagsgränsen blir större om 

man ansluter KB 6.2. Här hamnar förbrukningen på ungefär 19 MVAr. Det finns dock 

en risk att gränsen överskrids i alla fall. Används max värdet av den reaktiva 

förbrukningen från Tabell 5, så skulle förbrukningen från vedhanteringen kunna öka 

med 8,3 MVAr ytterligare. Maxvärdet uppnås mest troligt vid uppstart av många av 

de större maskinerna som finns i anslutning till vedhanteringen. Eftersom att 

massabruket mest troligt kommer att sättas i ö-drift under kortare perioder så bör 

dessa uppstarter undvikas, i den mån det går, under dessa perioder. 

 

5. Diskussion 
 

Rapportens syfte har varit att undersöka var i fabrikens elnät det lämpar sig bäst att 

faskompensera samt vilken kompenseringsmetod som varit mest lämpad. 

Framtidscenarion kring en tänkt ö-drift har också varit en del av syftet i arbetet. 

Nedan diskuteras det framkomna resultatet. 

En faktor som kan spela in på resultatet är att det inte är möjligt att i WinMops avläsa 

vilka kondensatorbatterier som är anslutna vid olika tidpunkter. På så vis blir det 

svårt att resonera kring hur mycket kompenserings kapacitet som varit tillgänglig vid 

de olika mättillfällena. Här har jag bara kunnat gå på den information som fabrikens 

tekniker har kunnat bistå med kring användandet av de befintliga 
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kondensatorbatterierna. Det går heller inte att avgöra om exakt varje del av processen 

har varit i drift vid de olika mätningarna. Detta bidrar också till en osäkerhet som kan 

behövas ta hänsyn till när det kommer till den exakta förbrukningen i de olika 

produktionsavsnitten. 

Installeras den rekommenderade faskompenseringsutrustningen så anser jag att den 

även räcker för att möjliggöra det tänkta ö-drift scenariot. Detta för att G1 är i samma 

storleksordning som den tänka faskompenseringsutrustningen. Vill överskridandet 

av nätägarens gräns undvikas så kommer den tänkta faskompenseringen att krävas. 

Om kostnaden tas med vid eventuellt uteblivet produktionsbortfall från massabruket, 

kommer även återbetalningstiden att minska vid inköp av den tänkta utrustningen. 

Det finns fler aspekter som kan göra att återbetalningstiden blir kortare. En av dessa 

är att det eventuellt går att minska den tillköpta delen reaktiv effekt men också att i 

största möjliga mån undviker att två generatorer är ur drift vid samma tillfälle. Sedan 

borde offerter skickas till fler tillverkare av faskompenseringsutrustning men även till 

olika montagefirmor för att försäkra sig om att kostnaden blir så låg som möjligt. 

Jag bedömer inte att den tillköpta delen reaktiv effekt är något som fabriken bör sluta 

köpa, men om faskompenseringsutrustningen som nämnts tidigare installeras, så kan 

mest troligt uttaget minskas på sikt. Jag anser att en utredning kan utföras efter 

något år och granska hur mycket reaktiv effekt som faktiskt köps efter 

kompenseringen, därefter utvärdera om den tillköpta delen kan minskas.  

Eftersom att det har varit i princip omöjligt att göra en bedömning av hur elkvaliteten 

kommer att se ut efter projekt som pågår har den delen utelämnats från arbetet. Men 

jag tänker att utredningen av konsumtionen i dagsläget kan fungera som ett underlag 

att jämföra mot när projektet är klart, eftersom att det då finns en före och efter bild 

av hur fördelningen ser ut på PM6 och PM7. 

 



23 
 

Referenser 
 

[1] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Faskompensering 

kap 3, Förbrukning och generering av reaktiv effekt. 

[2] Alfredsson, Jacobsson, Rejminger, Sinner, Cronqvist redaktör. Elmaskiner. Andra 

upplagan. Liber AB; 1996. 

[3] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Faskompensering 

kap 4, Faskompensering. 

[4] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Faskompensering 

kap 6, Kompenseringsmetoder. 

[5] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Övertoner, fas-

kompensering och filterutrustningar på lågspänningsnivå kap 1, Inledning. 

[6] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Övertoner, fas-

kompensering och filterutrustningar på lågspänningsnivå kap 2, Övertoner. 

[7] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Övertoner, fas-

kompensering och filterutrustningar på lågspänningsnivå kap 5, Filter. 

[8] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Övertoner, fas-

kompensering och filterutrustningar på lågspänningsnivå kap 3 & 4, Övertoner och 

kondensatorer, Resonans. 

[9] SSG Standard Solutions Group AB, (2009), Utgåva 5, SSG 4155 Faskompensering 

kap 8.2, Distributionstransformatorer. 

 

 



24 
 

Bilagor 

 

Bilaga A, Enlinjeschema huvudfördelning av el 

 

 



25 
 

Bilaga B, Förbrukning i normalfallet från HSM 1,2 och 3 

 

 



26 
 

Bilaga C, Produktion generatorer i normalfallet 

 



27 
 

Bilaga D, Förbrukning i extremfallet HSM 1,2 och 3 

 



28 
 

Bilaga E, Produktion generatorer i extremfallet 

 



29 
 

Bilaga F, Övertonsanalys översikt 

 



30 
 

Bilaga G, Övertonsanalys spänningar 

 

 

 



31 
 

Bilaga H, Övertonsanalys övertonsöversikt fas A spänning 

 

 

 

 



32 
 

Bilaga I, Övertonsanalys övertonsöversikt fas A ström 

 

 

 

 

 



33 
 

Bilaga I, Övertonsanalys övertonsöversikt fas B spänning 

 

 

 

 

 



34 
 

Bilaga I, Övertonsanalys övertonsöversikt fas B ström 

 

 

 

 



35 
 

Bilaga I, Övertonsanalys övertonsöversikt fas C spänning 

 

 

 

 

 



36 
 

Bilaga J, Övertonsanalys övertonsöversikt fas C ström 

 

 


