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Sammanfattning 

Ett flertal problem inom strömförsörjning av Nockebybanan och Tvärbanan i 
Stockholm avsågs att redas ut och lösas i detta examensarbete. Ett av problemen 
var att s.k. reläskydd i likriktarstationerna bryter strömmen alltför ofta, även när 
det inte har skett något fel, utan att exempelvis en eller flera spårvagnar dragit för 
mycket ström så att skydden löst ut av det. Skydden löser också ofta ut av ström-
transienter som kan uppstå när en spårvagns strömavtagare passerar en så kallad 
sektionsavskiljare eller på vintern när det är rimfrost på kontaktledningen.  

Resultatet av undersökningen och analysen visar på olika lösningar, varav en åt-
gärd som är lämplig för att minska antal brytningar i likriktarstationer är att 
strömbegränsa vagnarna så att de inte kan ta ut en alltför hög ström. Denna åtgärd 
var inte möjligt för vagntillverkaren att åtgärda inför hösten 2017, utan endast en 
effektbegränsning var möjlig på kort sikt. En genomgång av reläskyddens inställ-
ningar föreslogs som en åtgärd för att minska antal brytningar, vilket genomfördes 
av Siemens. Syftet var att ta reda på om reläskydden kunde ställas om så att färre 
brytningar skulle ske. Genomgången visade att de så kallade derivataskydden 
kunde ställas om en aning. I detta arbete föreslogs även att förloppet när en spår-
vagn passerar en sektionsavskiljare bör undersökas, vilket gjordes av spårvagnstill-
verkaren. Deras resultat skulle bli klara efter att detta examensarbete slutförts. Al-
ternativ för att köra spårvagnar när kontaktledningen är belagd med rimfrost ut-
reds i detta arbete och en relativt enkel lösning är att låta en roller lägga på glyce-
rol, som motverkar rimfrost. 

Nyckelord 
Spårväg, banmatning, 750 V DC, transienter, rimfrost 

  



 
 
 
 
 

  



Abstract 

Several problems regarding power supply of Nockebybanan and Tvärbanan tram 
lines have been detected. The goal of this work has been to investigate and solve 
some of these problems. One of the problems was that so called relay protections 
were breaking the current too often, even when there was no fault. The protections 
also often break the power supply because of current transients, which can arise 
when a pantograph passes a section delimiter or in the winter when there is hoar-
frost on the catenary.  

The result of the investigation and analysis shows different solutions, of which one 
appropriate procedure for reducing the number of breaks in the rectifier stations, is 
to limit the current in the trams so that they are not able to use as much current. 
This procedure was not possible to develop for the tram manufacturer alredy to the 
autumn of 2017, only a power limitation was the option for the short time perspec-
tive. An investigation of the settings of the relay protections was proposed as a pro-
cedure to reduce the number of breaks and was done by Siemens. The aim was to 
investigate if the relay protection could be readjusted so that the number of breaks 
could be reduced. The investigation showed that the so called derivative protection 
could be readjusted a bit. In this thesis work, it was also proposed that the lapse 
when a tram passes a section delimiter should be investigated, and was done so by 
the tram manufacturer. Their result was supposed to be finished after the comple-
tion of this thesis work. Options for operating trams when there is hoarfrost on the 
catenary is investigated and a relatively simple solution is to let a roller apply glyc-
erol on the overhead line, preventing hoarfrost. 

Keywords 
Tramway, line feeding, 750 V DC, transients, rime, hoarfrost 
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1 Inledning 

Detta examensarbete utfördes 2017 inom högskoleingenjörsutbildningen i elektro-
teknik vid KTH, Skolan för Teknik och Hälsa. Uppdragsgivare var Arriva Sverige 
AB tillsammans med Trafikförvaltningen vid Stockholms läns landsting. 

Inledningsvis beskrivs kort bakgrunden till de problem som ska behandlas och en 
problemformulering ges. Därefter sätts målen upp för arbetet och relevanta av-
gränsningar görs. Slutligen anges författarens bidrag till arbetet och dess slutsatser. 

 

1.1 Problemformulering 
Nockebybanan i Stockholm har strömförsörjningsproblem då det är äldre likriktar-
stationer som inte är anpassade till det ökande effektuttaget som modernare vag-
nar kräver. Även Tvärbanan har liknande problem där det är svag matning. Brytar-
na i likriktarstationerna löser ut allt för ofta. De nyaste vagnarna (modell A35) är 
betydligt tyngre och drar mer ström än den något äldre modellen A32 (vid likvär-
diga förhållanden). Problem med transienter finns, för närvarande främst när A35 
kör i 5 – 10 km/h förbi en sektionsavskiljare. Spänningen sjunker och strömmen 
ökar under ett mycket kort förlopp. Detta resulterar i ett ryck i körning med högt 
axelmoment. Ett annat problem vintertid är att rimfrost på kontaktledningen gör 
att elektronik i moderna vagnar (främst A35) inte fungerar som den är avsedd, vil-
ket skapar transienter, leder till problem vid körning och kan skada Nockebyba-
nans likriktarstationer. Spårvagnarna har elektronik som störs av isbeläggning på 
kontaktledningen. Om strömavtagaren glider en sträcka på isbelagd kontaktled-
ning, förbrukas den lagrade energin i linjekondensatorn på grund av att strömavta-
garen inte får tillräckligt hög spänning. När strömavtagaren åter får den korrekta 
linjespänningen (isfri kontaktledning), uppstår en hög ström och sjunkande linje-
spänning när linjekondensatorn i vagnen laddas upp. Dessa transienter är ett pro-
blem på samma sätt som vid sektionsavskiljare. 

Problemformuleringen för detta arbete har därför formulerats som: 

• Hur kan antalet brytningar i likriktarstationerna på Nockebybanan och 
Tvärbanan minska i antal? 

• Hur kan uppkomsten av transienter minska i antal? 
• Hur kan transienternas amplitud minska? 
• Hur kan spårvagnarna på Nockebybanan och Tvärbanan strömbegränsas 

på lämpligt sätt? 
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1.2 Målsättning 
Målsättningen med detta arbete har varit att utreda strömbegränsande åtgärder, 
lämpliga på kort och lång sikt, vilka dessutom är tekniskt, ekonomiskt, miljömäss-
igt och socialt acceptabla. Med socialt acceptabla menas att spårvagnsförare inte får 
alltför många nya direktiv och större ansvar än rimligt, med tanke på vad en mo-
dern spårvagn förväntas klara automatiskt. Även resenärers förväntningar på en 
väl fungerande kollektivtrafik ingår i den sociala aspekten. 

Lösningar skall föreslås som kan minska antal gånger som skydd löser ut i likrik-
tarstationer på grund av överströmmar. Transienter kan uppstå vid passage av 
sektionsavskiljare och vid rimfrost. Även när två spårvagnar startar samtidigt nära 
varandra kan överströmmar uppstå som löser ut reläskydden i likriktarstationerna. 
Fokus i denna del av målsättningen är att studera reläskyddens inställningar. 

En ambition med arbetet har varit att undersöka hur uppkomsten av transienter 
sker och hur vagnar och elanläggning kan justeras så att dessa transienter minskar 
i antal och amplitud. Simuleringar eller enklare praktiska försök ansågs lämpligt att 
göra som modell av verkliga situationer. 

Lösningsalternativ för att kunna köra med moderna vagnar trots rimfrost på kon-
taktledningen skulle utredas. Alternativt skulle metoderna för att ta bort rimfrosten 
förbättras.  

 

1.3 Avgränsningar 
Elektronik och mjukvara i spårvagnarna kan komma att bli ett för omfattande om-
råde att utvärdera. Undersökning av elektronik och mjukvara har studerats i den 
mån det ansetts ha betydelse för de problem som varit aktuella. 

Möjligheterna till praktiska försök i spårvägsanläggningen och vagnar var begrän-
sade. Därför skulle, om inte sådana tester kunde genomföras, utredning och slut-
satser istället baseras på statistik från anläggningen och tidigare genomförda för-
sök. Simuleringar skulle göras där det var möjligt. 

 

1.4 Författarens bidrag till examensarbetet 
Denna rapport är helt skriven av författaren. De problem som beskrivs har formu-
lerats av författaren, men innehåller det som Arriva och Trafikförvaltningen be-
skrivit som nuvarande problem i anläggningen. Idéer kring lösningsalternativ har 
diskuterats med Arriva, Trafikförvaltningen och handledaren på KTH. 
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel ges en introduktion till allmän spårvägsteknik, fakta om Nockebyba-
nan och Tvärbanan, en bakgrund till problemen som behandlas i denna rapport, 
samt en inblick i vad som gjorts tidigare inom området. 

 

2.1 Elektrisk spårväg 
En spårvägsanläggning skiljer sig från en järnvägsanläggning genom olika regel-
verk vid trafikering och anläggning. En spårvagn ska kunna trafikera en gata och 
följa vägtrafikförordningen. En spårvagn måste kunna bromsa och accelerera i takt 
med vägtrafiken, till skillnad från konventionell järnväg, där stoppsträckorna är 
avsevärt längre. Generellt sett är en spårvägsanläggning byggd med klenare utrust-
ning än en järnvägsanläggning. Spårvägar är också byggda för lägre hastigheter, 
brantare backar och tvärare kurvor. 

Elektriska spårvägar med kontaktledning byggdes i flera svenska städer under ti-
digt 1900-tal [1]. Många spårvägar lades dock ned när bil- och busstrafik började 
konkurrera med spårvägarna. De svenska städer som idag har spårväg är: Göteborg 
och Stockholm (inklusive kranskommuner) samt Norrköping [1]. Även Lund kom-
mer att få spårväg om några år; bygget av en spårvägslinje där inleddes under vå-
ren 2017 [2]. 

Spårvägar drivs normalt av relativt låg likspänning, vanligtvis med en spänning på 
750 V, till skillnad mot den svenska järnvägen, där tågen drivs med högspänd väx-
elspänning, 15 kV med frekvensen 16 2/3 Hz [3]. Matningen av likspänning sker 
med jämna avstånd längs linjen, från så kallade likriktarstationer. Kontaktledning-
en är indelad i sektioner, med en så kallad sektionsavskiljare mellan varje sektion. 
Sektionsavskiljaren isolerar sektionerna från varandra. Varje sektion kan matas 
med spänning i ena änden, enkelmatning, eller i båda ändarna, dubbelmatning [4]. 

Inne i en likriktarstation finns en transformator där inkommande trefasspänning 
(10,5 kV) transformeras ned till en spänning på 750 (i praktiken 800) V. Därefter 
likriktas trefasspänningen, vilket ger en någorlunda jämn likspänning, men lik-
spänningen är fortfarande pulserande. Numera byggs 12-pulslikriktare istället för 
6-pulslikriktare [5], vilket ger en jämnare linjespänning. Denna spänning matas 
sedan ut till kontaktledningen utan att glättas, d.v.s. det finns ingen kondensator på 
utgången [6]. Den utmatade likspänningen är oreglerad, eller med andra ord, ingen 
ytterligare spänningsutjämning sker. Brytare finns inbyggda i likriktarstationen i 
form av reläskydd. Dessa finns både på inkommande trefasledare och på utgående 
matning till kontaktledningen. 

De viktigaste typerna av reläskydd är överströmsskydd och derivataskydd, även 
kallat strömsprångsskydd. Ett fel på linjen nära likriktarstationen upptäcks lätt av 
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överströmsskyddet och leder till brytning på grund av hög ström. Ett fel långt ifrån 
likriktarstationen däremot, kan ge en ström i samma storleksordning som en spår-
vagn som tar ut hög effekt. Brytarna kan alltså inte veta om stort strömuttag beror 
på ett fel som måste brytas, eller en spårvagn [7]. Därför används derivataskydd 
som lösning. Felströmmar har brant derivata i ett tid-ström diagram, till skillnad 
från en spårvagn som normalt inte har lika brant ökning av strömmen. Inställning 
av ett derivataskydd är alltid en övervägning där dels säkerhet spelar in, men sam-
tidigt ska inte skyddet bryta för en spårvagns normala strömuttag. 

 

2.2 Spårvagnars elektronik och manövrering 
Som beskrivits i avsnitt 2.1 matas spårvagnar normalt av likspänning, som sedan 
växelriktas till en trefas växelspänning som har variabel amplitud och frekvens vil-
ken driver en trefas asynkronmotor [3]. Det reglage som föraren kan justera för 
framdrivning av vagnen, är ett reglage som reglerar effekt.1 För att jämna ut spän-
ningen som matas till drivsystemet, finns en så kallad linjekondensator kopplad 
parallell. Linjekondensatorn är del av ett lågpassfilter som skall filtrera bort högre 
frekvenser från kontaktledningen. För att undvika strömrusning i kondensatorn 
finns en uppladdningskrets med en resistor som kopplas in eller ur med kontakto-
rer, vid lämpliga nivåer på kondensatorspänningen [3]. 

 

2.3 Nockebybanan och Tvärbanan 
Nockebybanan öppnades för trafik i etapper mellan åren 1914 och 1929 [8]. Trafi-
ken gick mellan Nockeby och Tegelbacken i centrala Stockholm. När tunnelbanans 
gröna linje byggdes från Stockholms innerstad mot Vällingby, avkortades Nocke-
bybanan så att den endast gick Nockeby – Alvik, där byte till tunnelbana skedde för 
vidare färd mot centrala Stockholm. Dagens Nockebybana går fortfarande mellan 
Nockeby och Alvik [8]. 

Nockebybanans nuvarande likriktarstationer levererades år 1983 av ASEA och var 
experimentanläggningar med en annan teknik jämfört med andra likriktarstationer 
som levererades på den tiden. Den stora skillnaden var att dessa likriktarstationer 
var utrustade med tyristorer och kunde kompensera spänningsfall på linjen genom 
att styra tyristorernas tändvinkel och därmed tyristorlikriktarens utspänning [5]. 
Vid felström på kontaktledningen, skall tyristorlikriktaren kunna släcka strömmen 
genom att styra ned utspänningen. Det sker genom att öka tändvinkeln på tyris-
torerna till 180 grader. Som det ser ut nu fungerar inte denna typ av brytning, utan 
inkommande tre faser bryter istället vid fel [5]. 

Tvärbanan öppnades inledningsvis mellan Liljeholmen och Gullmarsplan år 2000 
och utökades därefter med sträckan Liljeholmen – Alvik samma år. År 2002 för-
längdes Tvärbanan mellan Gullmarsplan och Sickla udde [1]. De senaste förläng-
ningarna skedde år 2013 mellan Alvik och Solna centrum och mellan Solna cent-
                                                   
1 Äldre tiders vagnar justerade istället strömmen till motorn (en likströmsmotor) via motstånd. 
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rum och Solna station år 2014 [1]. En framtida ny gren av Tvärbanan kommer att 
gå från Norra Ulvsunda till Kista och Helenelund [9]. 

Spårvagnstyperna som trafikerar Nockebybanan och Tvärbanan benämns A35 (Fi-
gur 1) och A32 (Figur 2). Den senaste modellen A35 är tillverkad av den spanska 
tillverkaren CAF åren 2013 – 2014. Den något äldre typen A32 har levererats av 
Adtranz/Bombardier i flera omgångar mellan åren 1999 – 2009. Ett exemplar av 
en ännu äldre vagntyp som benämns A30 (figur 3) har sparats för att användas till 
att ta bort rimfrost på kontaktledningen. Problemet med rimfrost beskrivs närmare 
i avsnitt 3.4.1 och 4.3.2. 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 1: foto A35 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

    Figur 2: foto A32 
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    Figur 3: foto A30, rimfrostvagnen 

 

2.4 Problem med strömförsörjningen 
Ett flertal problem inom strömförsörjning av Nockebybanan och Tvärbanan avsågs 
att redas ut och lösas i detta examensarbete. Trafikförvaltningen och deras konsul-
ter arbetade redan med vissa delar och därför skulle detta arbete ge en överblick 
över alla de problem som identifierats. Examensarbetet skulle även ge nya lös-
ningsalternativ på problem där någon form av lösning saknades. De problem som 
studerades i detta arbete delades upp i fyra delar: 

I. Reläskyddsinställningar 
II. Strömbegränsande åtgärder i vagnarna 
III. Transienter vid sektionsavskiljare 
IV. Transienter och onormala elektriska beteenden i vagnar vid rimfrost 

 

2.5 Liknande arbeten 
En litteraturstudie av liknande arbeten har genomförts var för sig på de fyra ovan-
nämnda delarna. Ett vägledande arbete för denna rapports undersökning av relä-
skyddsinställningar var en rapport om derivataskydd i Stockholms tunnelbana [7]. 
Det var ett äldre examensarbete gjort på KTH. Ett annat examensarbete från KTH 
om spänningskvalitet studerades också [6]. 

Angående problemen med rimfrost på kontaktledning hittades några relevanta 
rapporter, främst en polsk rapport [10]2, men även en kinesisk rapport [11] som 
behandlade rimfrost vid växelspänningsbanmatning. Växelspänningssystem är inte 
relevanta i detta arbete, utan den kinesiska rapporten användes mest för jämfö-
relse. 
                                                   
2 Den polska järnvägen använder likström. 
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Arriva hade själva två specifika rapporter för verkliga situationer som undersökts: 

1. Undersökning av trafik med spårvagn typ A35 på Nockebybanan ur 
strömförsörjningssynpunkt [12] 

2. Matning av Tvärbanans kontaktledning vid ändhållplatser [4]  
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3 Metoder och resultat 

I kapitel 3 beskrivs de metoder som använts och vilka resultat metoderna har gett. 

 

3.1 Tillgänglig statistik 
Statistik på brytningstillfällen i Nockebybanans likriktarstationer, samt brytnings-
tillfällen i Tvärbanans likriktarstation vid Solna centrum fanns tillgänglig. Det var 
just Nockebybanans likriktarstationer och Tvärbanans likriktarstation vid Solna 
centrum som var de mest drabbade av brytningar i reläskydden. Data om reläskyd-
dens inställningar i likriktarstationen vid Solna station erhölls och studerades. Data 
om bansträckning och spårvagnarnas effekt och strömförbrukning fanns också, 
vilket användes i arbetet. 

 

3.2 Simuleringar av linjekondensatorn 
En simulering av linjekondensatorn i A35 inklusive uppladdningskrets och trigger-
nivå för kontaktorerna ansågs vara ett sätt att undersöka problemet med ström-
transienter som uppstår vid sektionsavskiljare. En hypotes var att en ändring av 
triggernivå skulle kunna minska transienternas amplitud.  En simulering kan dock 
inte ge hela bilden av problemet. Problemet visade sig bli en uppgift för spårvagns-
tillverkaren att undersöka och lösa. Men en principiell graf av förloppet kas ses i 
figur 4. Den tillhörande kretsen i vagnarna kan ses i figur 5 (principiellt). Då värdet 
av resistor R i figur 5 var okänd, försvårades möjligheten till analys. För en djupare 
analys hänvisades till vagntillverkaren som åtog sig att lösa problemet. 

 

 

 

 

 

 

      Figur 4: Uppladdning av kondensator 
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               Figur 5: Uppladdningskrets med kontaktorer S1 och S2 

 

3.3 Sakliga åsikter från nyckelpersoner 
Beställarens utgångspunkt är att spårvagnarna av typ A35 måste strömbegränsas 
för att inte brytarna i likriktarstationerna ska lösa ut för ofta. Spårvagnstillverkaren 
CAF kan dock inte få fram en strömbegränsning av A35 på kort sikt, utan endast en 
effektbegränsning kan enkelt implementeras i spårvagnarnas mjukvara. En ström-
begränsning kräver längre implementeringstid och kunde inte bli klar inför trafik-
starten av Tvärbanan mellan Alvik och Sickla hösten 20173. 

Åsikter hos Arriva angående effektbegränsning var att samma funktion skulle upp-
nås om körspaken graderades, varpå förarna endast skulle tillåtas öka pådraget till 
en viss nivå. Detta skulle innebära att förarna får ansvaret att effektbegränsa vag-
narna. 

 

3.4 Resultat 
Ett viktigt konstaterande gjordes baserat på statistiken över brytningar i likriktar-
stationerna; nästan alla brytningar skedde i rusningstid. Med andra ord, på varda-
gar under morgon och sen eftermiddag. Brytningarna ökade även generellt vid 
ökad tursättning av A35, men inte alltid. Nockebybanan var speciellt känslig när 
flera A35:or var tursatta. 

En fullständig simulering av det transienta förloppet vid en sektionsavskiljare var 
inte möjlig att genomföra inom ramen för detta examensarbete. Tillverkaren av 
A35, CAF, utreder dessa problem djupare och skulle framföra resultaten från sin 
analys för Trafikförvaltningen. Därefter ska tester genomföras på banorna, vilka är 
schemalagda till oktober. Det som CAF nu gör är det som är nödvändigt att göra för 
att lösa problemen. Resultaten av analys och tester hinner inte bli klara för att 
kunna diskuteras i detta examensarbete. Däremot fanns en graf med spännings- 
och strömvärden under det transienta förloppet vid sektionsavskiljare tillgängligt, 

                                                   
3 Ban- och signalarbeten pågick sommaren 2017. 
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vilken studerades. Grafen visar att när strömmen ökar kraftigt, sjunker oftast linje-
spänningen samtidigt. 

 

3.4.1 Resultat av rimfrostproblem 
Litteraturstudien som gjordes om rimfrost på kontaktledning ansågs som ett lämp-
ligt sätt att undersöka lösningar. Rimfrost är ett generellt problem vid vissa väder-
förhållanden och DC-system för järnväg, spårväg och tunnelbana finns på många 
ställen i världen. De rapporter som studerades inom området föreslog att en ström 
skulle skickas genom kontaktledningen för att värma bort rimfrosten. Ena änden av 
en sektion matade sektionen och den andra änden slöt kretsen mellan kontaktled-
ningen och jordad räl via en varierbar resistor. Denna resistor skulle ställas in efter 
olika parametrar. Tvärbanan har en förstärkningslina parallellt med banan för att 
öka effektöverföringskapaciteten. Förstärkningslinan har utmatningar till kontakt-
ledningen var 300 meter. Förstärkningslinan innehar också majoriteten av den to-
tala tvärsnittsarean av banornas ledare. Problem med detta diskuteras i avsnitt 
4.3.2. 

Andra metoder som studerades för att ta bort eller förebygga rimfrost var att låta 
en roller lägga på något som motverkade rimfrost. Tänkbara ämnen är fett [10] el-
ler glycerol [13]. 

Dagens metod att ta bort rimfrost på kontaktledningen är att köra en gammal spår-
vagn av typ A30 och låta bromsmotstånden i vagnen kopplas in parallellt med driv-
systemet medan vagnen körde. Det leder till att rimfrosten både värms och skrapas 
bort. 
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4 Analys och diskussion 

I detta kapitel analyseras och diskuteras olika lösningar på problemen, med resul-
taten som utgångspunkt. 

 

4.1 Typer av strömbegränsning 
På kort sikt har endast en effektbegränsning av A35 varit möjlig att åstadkomma. 
En effektbegränsning innebär indirekt en strömbegränsning, men det innebär att 
effekten är begränsad till ett visst värde oavsett linjespänning. Vid en ökande linje-
spänning kommer strömuttaget att minska, vilket leder till sämre prestanda för 
spårvagnarna, trots att det inte är nödvändigt. 

Ett alternativ för strömbegränsning i spårvagnarna är ett smart kommunikations-
system, där vagnarna kommunicerar med varandra och likriktarstationerna. När 
flera vagnar accelererar nära varandra och likriktarstationerna inte kan leverera 
motsvarande effekt, skulle en strömbegränsning ske i vagnarna automatiskt. Ett 
sådant system kräver trådlös kommunikation, alternativt signaler som skickas ge-
nom kontaktledning eller räl. Denna lösning betraktades med en kritisk infallsvin-
kel, då det lätt blir nya problem med att införa ny teknik som ska lösa problem hos 
befintlig teknik. Utgångspunkten i detta arbete var att hitta lösningar till roten av 
problemen. Moderna spårvagnar förväntas fungera i en spårvägsanläggning utan 
behov av prestandabegränsning, med tanke på den mängd elektronik nya spårvag-
nar har. 

Att införa strömbegränsning eller effektbegränsning med kriterier var en annan typ 
av lösning som ansågs mer genomförbar än att konstruera ett kommunikationssy-
stem. Dessa kriterier skulle om de uppfylldes, signalera att vagnarna skulle ström- 
eller effektbegränsas till en viss nivå. Kriterierna som kunde användas var om en 
tur kördes som enkel- eller dubbelvagn, tid på dygnet samt eventuellt hur tungt 
lastad vagnen/vagnarna var. Det sistnämnda kräver antingen mer teknik i vagnar-
na för att mäta trafikantbeläggning eller en uppmärksam förare och därför sågs 
detta alternativ som svårare att genomföra. Däremot visade statistiken som tidigare 
nämnt att brytningar i likriktarstationerna oftast skedde i rusningstid. Det kunde 
hänföras till att vagnarna då är tungt lastade och kräver ännu mer ström än vid en 
lägre grad av beläggning. Om en effekt- eller strömbegränsning infördes endast 
under två timmar på morgonen och två timmar under sen eftermiddag, skulle de 
flesta brytningar fångas upp och förhoppningsvis undvikas. Klockslag att ha ström- 
eller effektbegränsning kunde vara på vardagar 6:30 – 8:30 samt 16:00 – 18:00. 

En ytterligare typ av effektbegränsning är en spänningsberoende effektbegräns-
ning. Vid lägre linjespänning skulle effekten till vagnen sänkas. En variant av detta 
finns dock redan i A35. Här ställdes frågan om denna kunde ställas om så att den 
anpassades efter de behov av effektbegränsning som fanns. Det visade sig att vagn-
tillverkaren inte kunde göra den anpassningen på kort sikt, utan en ständig effekt-
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begränsning med ett fast värde var det enda som var möjligt att implementera rela-
tivt snabbt. 

Det togs även upp om en varningssignal i A35 kunde höras för föraren om en viss 
strömnivå överskreds. Detta alternativ fick inte mycket gehör, förmodligen för att 
ökad strömförbrukning är ett så pass snabbt förlopp att ingen förare klarar av att 
hinna minska pådraget med körspaken om en signal skulle höras. 

 

4.2 Olika aspekter av strömbegränsning 
På vilka sätt skulle strömbegränsning eller effektbegränsning användas, med de 
fyra aspekter som nämndes i målsättningen för denna rapport? Flera alternativ på 
kort och lång sikt fanns och studerades. Tabell 4.1 anger i vilket avsnitt varje aspekt 
tas upp. 

Tabell 4.1: Aspekter av strömbegränsning 

Aspekter På kort sikt På lång sikt 

Tekniska aspekter Avsnitt 4.2.1 Avsnitt 4.2.5 

Ekonomiska aspekter Avsnitt 4.2.2 Avsnitt 4.2.6 

Miljömässiga aspekter Avsnitt 4.2.3 Avsnitt 4.2.7 

Sociala aspekter Avsnitt 4.2.4 Avsnitt 4.2.8 

 

 

4.2.1 Tekniska aspekter på kort sikt 
På kort sikt är endast effektbegränsning möjlig, vilket inte är det lämpligaste, ef-
tersom vagnarna då får sämre prestanda. Om det skulle vara möjligt att inom ra-
men av en effektbegränsning, endast begränsa effekten under rusningstid, skulle 
prestandan under resten av dygnet vara kvar som normalt. Alternativt kan en ef-
fektbegränsning vara påslagen så fort en tur körs med dubbla vagnar. Annars kan 
en kombination av tid- och dubbelvagnsinställning möjligen ge ett gott resultat, där 
båda faktorerna vägs in. Då blir dock systemet mer avancerat, varför det kan vara 
bättre att invänta att en strömbegränsning blir klar. Det kan också vara en idé att 
som en tillfällig lösning instruera förarna att vänta med att accelerera från en håll-
plats om en annan vagn som kör åt andra hållet redan har börjad köra iväg. 

 



 
 
 
 

15  |  ANALYS OCH DISKUSSION 

4.2.2 Ekonomiska aspekter på kort sikt 
Ur ekonomisk synvinkel blir det dyrt att beställa ny och uppdaterad mjukvara till 
A35. En enkel lösning på kort sikt är nödvändig för att slippa investera ännu mer i 
vagnarna. Därför är en effektbegränsning bra, då det är det enda som tillverkaren 
kan få fram inom rimlig tid. Att helt strunta i att beställa en effektbegränsning 
skulle bli ännu billigare, men risken finns att andra indirekta kostnader uppstår när 
antal strömlösa perioder ökar. En enkel form av effektbegränsning kan dock som 
beskrivits ovan, lösas med uppmaning till förarna att inte öka pådraget över en viss 
nivå. 

 

4.2.3 Miljömässiga aspekter på kort sikt 
Effektförbrukningen är direkt kopplad till de miljömässiga aspekterna. Alla meto-
der som sänker effekten på vagnarna, minskar miljöbelastningen, förutsatt att 
samma mängd resande kan transporteras på samma tidsintervall. Eftersom A32 är 
lättare är A35 så blir trafik med A32 mer energieffektiv och miljövänligare på kort 
sikt. Därför bör alltid A32 tursättas i första hand ur en miljömässig aspekt på kort 
sikt. Att komplettera med att köra med en annan vagntyp som förbrukar lägre 
ström än A35 är också energibesparande, men är förmodligen inte aktuellt. Därför 
blir effektbegränsning av A35 det lämpligaste. 

 

4.2.4 Sociala aspekter på kort sikt 
Den sociala aspekten på kort sikt handlar om att underlätta arbetet för förarna av 
spårvagnarna. Förare vill inte ha alltför många regler och uppmaningar hur de 
måste köra vid olika situationer. En gradering av körspaken med uppmaningar om 
hur mycket förarna får öka pådraget är en sådan regel. Även resenärerna vill ha en 
pålitlig kollektivtrafik. Strömavbrott på grund av att ett reläskydd löst ut måste 
undvikas, medan en effekt- eller strömbegränsning inte märks på samma sätt för 
resenärerna. Studier har visat att förseningen med effekt- eller strömbegränsning 
blir runt 10 sekunder per tur, dock maximalt drygt 20 sekunder mellan Sickla Udde 
och Alvik, vilket kan anses acceptabelt. 

 

4.2.5 Tekniska aspekter på lång sikt 
På lång sikt är en strömbegränsning nödvändig om inte elanläggningen i sig klarar 
av att mata mer effekt. Med en strömbegränsning i A35 blir A35 och A32 likvärdiga 
i strömuttag. Idén om ett kommunikationssystem mellan vagnar och likriktarstat-
ioner har inte studerats djupare och åsikterna går isär om detta är bra eller inte. 
Det finns en vilja av att investera i lösningar som ger kortsiktiga vinster och ett 
kommunikationssystem är en obeprövad långsiktig lösning och därmed inte efter-
frågad av Trafikförvaltningen. Därför kan det vara bra att invänta den ordinarie 
strömbegränsningen som kommer att bli av och utifrån den, se hur systemet borde 
ställas in. 
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4.2.6 Ekonomiska aspekter på lång sikt 
Ur ekonomisk synvinkel på lång sikt är det fördelaktigt att inte ha för många olika 
vagntyper i drift. Det blir dyrare underhåll med fler vagntyper och det kostar att 
upphandla en ny vagntyp. Om fler vagnar ska beställas blir det billigast att fortsätta 
köpa in A35, dock ska prestandaförsämringen av strömbegränsningen vägas mot 
fördelarna med en ny vagntyp, vilket såklart kräver en mer omfattande utredning 
än vad som kan göras i ett examensarbete. 

 

4.2.7 Miljömässiga aspekter på lång sikt 
Effektförbrukningen är direkt kopplad till de miljömässiga aspekterna. Alla meto-
der som sänker effekten på vagnarna, minskar miljöbelastningen. Dock leder ef-
fektsänkning av vagnarna till sämre konkurrenskraft för kollektivtrafiken gentemot 
biltrafiken. En effektiv kollektivtrafik kan få fler människor att åka kollektivt, vilket 
uppenbart är eftersträvansvärt. 

 

4.2.8 Sociala aspekter på lång sikt 
På lång sikt är en strömbegränsning bra för föraren, som själv slipper tänka på att 
hålla strömuttaget lågt. Dock finns en risk att vagnen upplevs trög vid acceleration 
och inte uppfyller förarens förväntningar på prestanda. Resenärer förväntar sig en 
fungerande kollektivtrafik utan stopp, vilket förmodligen uppnås med en strömbe-
gränsning. 

 

4.3 Problem med transienter 
Problem med transienter finns både när en vagns (främst A35) strömavtagare pas-
serade en sektionsavskiljare samt när kontaktledningen var belagd med rimfrost. 
Problemen analyseras i varsitt avsnitt nedan. 

 

4.3.1 Transienter vid sektionsavskiljare 
En hypotes har varit att justera nivån när kontaktorerna till uppladdningskretsen 
sluts. Större kondensator togs också upp som ett sätt för vagnen att klara ett längre 
spänningsgap. I så fall måste den övriga kretsen justeras (resistor i uppladdnings-
krets samt spole i lågpassfiltret). Vidare undersökning är nödvändig för att kunna 
bedöma effekterna av en sådan lösning. Vagntillverkaren CAF inledde med anled-
ning av detta en egen utredning. De har själva all data och egna möjligheter till tes-
ter. Tyvärr gavs ingen möjlighet att studera det närmare i detta examensarbete. 
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4.3.2 Rimfrostproblem 
Problem med rimfrost på kontaktledningen har som tidigare nämnts, undersökts 
genom en litteraturstudie av andra rapporter. Det som främst föreslogs som lös-
ning i dessa rapporter var uppvärmning av kontaktledningen med en ström. I Sve-
rige är det betydligt oftare rimfrostväder än i varmare länder som Polen och Kina. 
Därför kan det gå åt oacceptabelt mycket energi för att i Sverige på vintern ideligen 
värma kontaktledningen. Ett betydande problem om denna metod skulle tillämpas 
på Tvärbanan är att förstärkningslinan ger linjen betydligt lägre resistans och då 
skulle det också krävas en betydligt större ström för att värma upp kontaktledning-
en. Det finns heller ingen anledning att skicka en hög ström genom förstärkningsli-
nan. Lösningen i det fallet skulle vara att kunna koppla ur förstärkningslinan med 
strömbrytare (eller frånskiljare om strömmen kopplas ur i likriktarstationen innan) 
var 300 m. Ett sådant förfarande skulle både innebära ökad komplexitet och ytter-
ligare större investeringar. 

I både A35 och A32 finns ett isläge att aktivera. De fungerar på olika sätt i de båda 
vagntyperna. I A35 tillåts vagnen acceptera en lägre linjespänning på grund av rim-
frosten, vilket leder till en större ström. A32 däremot låter ljusbågen förstärkas ge-
nom att koppla in bromsmotstånden parallellt med drivsystemet. Detta leder till en 
betydligt högre ström, vilket gör att den kraftigare ljusbågen leder ström bättre. 

På kort sikt är ett alternativ att låta en roller lägga på glycerol [13] en lämplig lös-
ning på problemet. Det är en lösning som förordas av t.ex. Arriva och är en metod 
som redan används på Roslagsbanan [13]. Det kräver inte heller den höga ström 
som skulle behöva skickas ut i kontaktledningen med dess många gånger negativa 
följder som ökad strömförbrukning (ej lämpligt ur miljösynpunkt) och risk för 
skada på utrustning och människor. Risker med nedfallen strömförande kontakt-
ledning är stora då spårvägar och lokalbanor går i tätbebyggt område, med männi-
skor och annan infrastruktur omkring. 

 

4.4 Inställningar av reläskydd i likriktarstationer 
Att antalet brytningar i likriktarstationernas reläskydd var för många är som befint-
lig statistik [14] visar uppenbart. Däremot behövde det undersökas om reläskydden 
i sig fungerade som de skulle. Enligt en rapport från år 2003 om derivataskydden i 
tunnelbanan [7], var det bara vissa av skydden som fungerade korrekt. Att deri-
vataskydden på Nockebybanan och Tvärbanan hade samma problem som i tunnel-
banan var en möjlig hypotes. Det utreddes även om skydden kunde ställas upp en 
bit utan minskad säkerhetsrisk. Om det var möjligt skulle antalet brytningar kunna 
reduceras. Siemens inledde en utredning om möjlig justering av derivataskyddens 
inställningar på Tvärbanan. Resultaten av den var att överströmsskydden i likrik-
tarstationerna inte får ställas högre, medan derivataskydden kan justeras ytterli-
gare för olika likriktarstationer. Det är därmed möjligt att derivataskydden kan 
ställas om från fall till fall för varje likriktarstation och därmed anpassas för olika 
förutsättningar. 
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5 Slutsatser 

Justering av derivataskydden i likriktarstationerna kan leda till att antal brytningar 
minskar. Siemens har konstaterat att derivataskydden (men inte överströmsskydd-
en) får ställas om. Derivataskydden får ställas om och anpassas individuellt i re-
spektive likriktarstation för att uppnå rätta inställningarna. Mest aktuellt blir detta 
i likriktarstationerna vid Solna centrum och Lugnet på Tvärbanan, samt på Nocke-
bybanans likriktarstationer. Principen är att derivataskydden behöver ställas upp 
en aning för att klara lite brantare strömderivata. 

Färre brytningar kan också uppnås genom att spårvagnarna av typ A35 strömbe-
gränsas (eller effektbegränsas på kort sikt) för att minska belastningen på likriktar-
stationerna och ge färre brytningar.  

En mer handfast åtgärd är att ge förarna instruktioner om att inte köra iväg från en 
hållplats samtidigt. Detta görs redan och en effekt av detta är att brytningarna i 
likriktarstationen vid Solna centrum har minskat. Dock får inte förarna ur social 
aspekt belastas med alltför många uppmaningar om hur de ska köra. Effektbe-
gränsningen i mjukvaran är ett sätt att minska förarnas egna ansvar. 

På kort sikt är endast en effektbegränsning möjlig, vilket görs med en mjukvaru-
uppdatering. Detta ger vagnarna sämre prestanda även i situationer där det finns 
förutsättningar att köra med en högre effekt. På lång sikt är en strömbegränsning 
det bästa. Om det är möjligt, bör en tids- och enkel-/dubbelvagnsinställd effekt- 
eller strömbegränsning studeras, men en strömbegränsning är självjusterande när 
vikten av vagnen/vagnarna ändras. Därför är en ren strömbegränsning den lämp-
ligaste lösningen på hur vagnarna kan minska antal brytningar i likriktarstationer-
na. 

En undersökning bör göras om kontaktorernas triggernivåer i A35 kan justeras för 
att ge transienterna lägre amplitud. Det bör även undersökas om en större linje-
kondensator inklusive justerat resistansvärde i uppladdningskretsen samt spole i 
lågpassfiltret kan leda till att A35 klarar ett längre strömgap. På kort sikt kan förar-
na uppmanas att inte ha något pådrag vid passage av sektionsavskiljare, vilket re-
dan görs med god effekt. Ibland kan situationen dock ändå vara att vagnen kör med 
pådrag förbi sektionsavskiljaren och då får inte detta leda till skadliga transienter i 
systemet. Därför behövs en utredning om justerade komponentvärden är en bra 
lösning. Tillverkaren av A35, CAF, har genomfört en analys av dessa problem och 
funktionstester ska genomföras efter att detta examensarbete färdigställts, varför 
dessa resultat inte har behandlats i denna rapport. 

Transienter som uppkommer vid rimfrost på kontaktledningen är ett problem. Me-
toderna i denna rapport fokuserar på att ta bort och förebygga rimfrost. Ett alterna-
tiv är att värma bort rimfrosten, något som skulle vara relativt energikrävande i 
Sverige, men också en säkerhetsrisk. Risker med nedfallen strömförande kontakt-
ledning är stora då spårvägar och lokalbanor går i tätbebyggt område, med männi-
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skor och annan infrastruktur omkring. Alternativet att värma bort rimfrosten väljs 
också bort av ekonomiska skäl. Större installationer behövs för att kunna koppla ur 
förstärkningslinan när kontaktledningen ska värmas upp. En annan metod är att 
låta en roller lägga på glycerol på kontaktledningen, vilket kan förordas som ett al-
ternativ till dagens metod att värma och skrapa bort rimfrosten med en gammal 
spårvagn. Erfarenheterna av användning av glycerol på Roslagsbanans kontaktled-
ning bör studeras för att kunna tillämpa lösningen även på Nockebybanan och 
Tvärbanan. 
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