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Sammanfattning 

Småskalig vattenkraft är en stor användare av reaktiv effekt då de ofta har asynkron-
generatorer. Det gör att det finns ett reellt behov för faskompensering, dels för att 
minska distorsion i nätet samt för att förbättra deras ekonomiska ställning, då elbo-
lag ofta tar ut en avgift för överskridande användning av reaktiv effekt. Det ligger 
också i allmänhetens intresse att ha en god elkvalitet och hålla störningar och avbrott 
nere, vilket kan erhållas med faskompensering och filtrering av övertoner. 

Det finns olika tekniker för faskompensering med sina respektive för- och nackdelar 
som specificeras efter anläggningens krav och förhållanden. Dessa tekniker är ett 
kondensatorbatteri, passiv och aktiv reglering, övermagnetiserad synkronmaskin, 
static var compensator (SVC) och static synchronous compensator (STATCOM). Med 
hjälp av simuleringar och ekonomisk kalkylering har deras egenskaper och investe-
ringspotential analyserats. Det har resulterat i att ett kondensatorbatteri är en eko-
nomiskt god investering men med nackdelen att det blir en stor transient vid inkopp-
ling. Aktiv reglering bistår med en snabb, kontinuerlig faskompensering men har 
större driftkostnader och en kortare livslängd. Övermagnetiserad synkronmaskin har 
en god ekonomisk framtidsutsikt men med en något långsammare reaktionstid. 
SVC och STATCOM är mer applicerbar på större anläggningar, eller för nät som har 
en större nytta av dess flexibilitet. 

Nyckelord 
Faskompensering, effektivisering, aktiv, passiv, distorsion, kalkyl, kondensatorbat-
teri, synkronmaskin, SVC, STATCOM. 

  



 
 
 

 

  



 

Abstract 

Small scale hydropower is a big user of reactive power, mainly because of their use of 
asynchrounous generators. Power companies are charging their customers a fee for 
an extensive use of reactive power. Which gives rise to a need of correction of the 
power factor as well as reduction of distorsion in the network. It is also in the interest 
of the general public to acquire a good electric quality in terms of keeping distorsion 
and interruptions in the network to a minimum. This can be achieved by using dif-
ferent methods for power factor correction and filtration of harmonics. 

These methods have their own inherent advantages and disadvantages described af-
ter the facility’s specific needs and requirements. These methods are a capacitor 
bank, passive and active regulation, overexcited synchronous machine, static var 
compensator (SVC) and static synchronous compensator (STATCOM). Simulations 
and economical calculations have been used to determine these properties. A capac-
itor bank has been proven to be a good economical investment, but it has high tran-
sients during switching conditions. Active regulation also shows a good profitability 
and provides a fast, continuous regulation of the reactive power, though it has higher 
operating costs and low life expectancy. The overexcited synchronous generator has 
a positive outlook in economic terms, with the drawback of a slower response time. 
SVC and STATCOM are more applicable to larger facilities or weak networks. 

Keywords 
Power factor correction, efficiency, active, passive, total harmonic distortion, budg-
eting, capacitor bank, synchronous machine, SVC, STATCOM. 
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Definitioner och förkortningar 

Småskalig produktionsanläggning – Installerad effekt mellan 1,5–25 MW. 

Spänningsflicker – En systematisk variation av spänningsvågen. Resultatet av stora 

förändringar i lasten. 

Notch frequency – Ett kort intervall av frekvenser. 

 

MWh Megawattimme 

THD Total Harmonic Distorsion 

PFC Power Factor Correction 

AMP Anslutning av Mindre Produktionsanläggningar till elnätet 

PWM Pulse Width Modulation 

TCR/FC Tyristorstyrd reaktor / övertonsfilter 

SVC Static Var Compensation 

VSC Voltage Sourced Converter 

STATCOM Static Synchronous Compensator 

MMC Modular Multi-level Converter 

CCM Continuous Current Mode 

DCM Discontinuous Current Mode 

FACTS Flexible Alternating Current Transmission Systems 

EMI Electromagnetic Interference 

SMPS Switched-Mode Power Supply 

FFT Fast Fourier Transform 

ROI Return on Investment 

WACC Weighted Average Cost of Capital
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1 Inledning 

Dagens småskaliga vattenkraftverk är ofta i behov av faskompensering då det är vanligt fö-

rekommande att asynkrongeneratorer används för elproduktion, enligt ett tidigare examens-

arbete som har resulterat i en kartläggning kring vanligt förekommande problem vid små-

skaliga vattenkraftverk i Sverige [1]. Det har traditionellt sett varit mycket störningar och 

reaktiva effektflöden på nätet, men för att minska på eventuella straffavgifter som uppkom-

mer då anläggningen står för en hög andel av reaktiv effekt, och även för att på ett effektivt 

sätt öka produktionen kan anläggningen faskompenseras. Det tidigare examensarbetet visar 

att många av vattenkraftverken är faskompenserade, men trots det oftast med en effektfaktor 

som är lägre än 0,9 [1]. 

1.1 Problemformulering 
Det finns idag flertalet lösningar för faskompensering. De kan användas för att reglera spän-

ning och kompensera reaktiv effekt både från kapacitiv och induktiv belastning. Kostnad så-

väl som funktion kan dock skilja mellan teknikerna. 

Fröslida kraftverk är ett vattenkraftverk med två asynkrongeneratorer med en total effekt om 

2,4 MW, som ägs av Statkraft. Aggregat och tillhörande kontrollutrustning är av en ålder som 

kan komma att kräva åtgärder för upprustning. Detta öppnar för en utredning angående an-

läggningens utrustning för faskompensering, för att kunna minska på effektförluster och bi-

dra till mindre utsläpp av värme och högre ekonomiska intäkter. 

1.2 Målsättning 
Detta examensarbete syftar till att sammanställa olika tänkbara faskompenseringsmetoder 

som existerar på marknaden och är applicerbara på anläggningen i Fröslida, och sedan ut-

reda dessa med hjälp av ett simuleringsprogram. En sammanställande rapport skrivs med 

förslag på tekniska lösningar med hänsyn till ekonomiska aspekter och funktionalitet. 

1.3 Avgränsningar och förutsättningar 
Uppdraget avgränsas genom att samtliga värden som används är värden som baseras på 

märkskyltar och som är mottagna från Statkraft. Det finns inte möjlighet att utföra egna mät-

ningar inför simuleringarna. 

Simuleringsprogrammet som kommer användas är Power System Blockset som tillhör MAT-

LAB/Simulink. Programmet har vissa brister och gör en del förenklingar som kan påverka 

resultatet. 

Den ekonomiska kalkylen baseras på kostnader som inte nödvändigtvis är aktuell för sam-

manhanget. Kostnaden beror oftast på många parametrar som skiljer från anläggning till an-

läggning och beroende på leverantör. Elpriset har normaliserats över ett år.
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel beskrivs de metoder som övervägs vid användning av faskompensering och 

hur de fungerar, även vilken typ av ekonomisk kalkyl som kommer användas vid beräkning 

av kostnader och vinster vid värsta och bästa utfall. De metoder som nämns i följande kapitel 

handlar bland annat om kondensatorbatteri, passiv och aktiv faskompensering, övermagne-

tiserad synkrongenerator, SVC och STATCOM. Det beskrivs även hur THD påverkar signalen 

och hur denna parameter korrelerar med effektfaktorn. 

2.1 Vattenkraft 
Ett vattenkraftverk består i grova drag av en damm som stoppar vattenflödet i ett vattendrag, 

samt skapar en nivåskillnad mellan upp- och nedströmssidan. Det är delvis denna nivåskill-

nad som avgör den producerade effekten. En annan faktor är vattenflödet, vilket kan regleras 

med hjälp av dammluckor. En del vattenkraftverk har också fiskpassager som möjliggör en 

väg där fiskar kan passera vattenkraftverket utan att fastna i turbinen. Det bidrar till att bi-

behålla den naturliga faunan och biologiska mångfalden i vattnet. En turbin är oftast place-

rad i vattnet och är normalt antingen av typen kaplan, francis eller pelton beroende på ni-

våskillnad [2], peltonturbinen placeras ovan vattenytan. Dess uppgift är att omvandla ener-

gin i det flödande vattnet till en mekanisk energi utmed dess axel. En generator är sedan 

kopplad till turbinen, antingen direkt eller via en växellåda för att producera elektrisk energi. 

Den potentiella effekten som kan produceras beräknas enligt följande [2]: 

𝑃 = 𝜌 ⋅ 𝑄 ⋅ 𝑔 ⋅ 𝐻 ⋅ 𝜂 [𝑊] (1)  

Där parametrarna är följande:  

 

  

 

För mindre kraftverk används ofta en asynkrongenerator, samtidigt som större kraftverk ofta 

har synkrona generatorer som även kräver utrustning för bl.a. start, infasning och magneti-

sering. Sedan finns en mängd olika sensorer, relän och ventiler som fungerar som skydd och 

optimering av anläggningen. 

Fröslida kraftverk, se figur 1, är lokaliserad i Hylte kommun, Hallands län och är byggd år 

1983. Det är ett kraftverk bestående av två stycken semikaplanturbiner och har en fallhöjd 

på 5,5 m. Dess generatorer har en sammanlagd effektkapacitet om ca 2,4 MW tillsammans 

(1,2 MW vardera) vilket ger en normalårsproduktion om ca 12,5 GWh. Dessa är av typen HK-

maskiner tillverkade av Strömberg. [3] 

𝜌 = 𝑑𝑒𝑛𝑠𝑖𝑡𝑒𝑡 [𝑘𝑔/𝑚3] 

𝑄 = 𝑓𝑙ö𝑑𝑒 [𝑚3/𝑠] 

𝑔 = 𝑔𝑟𝑎𝑣𝑖𝑡𝑎𝑡𝑖𝑜𝑛𝑠𝑘𝑜𝑛𝑠𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒𝑛 [𝑚/𝑠2] 

𝐻 = 𝑛𝑖𝑣å𝑠𝑘𝑖𝑙𝑙𝑛𝑎𝑑 [𝑚] 

𝜂 = 𝑣𝑒𝑟𝑘𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑔𝑟𝑎𝑑 𝑓ö𝑟 𝑠𝑦𝑠𝑡𝑒𝑚𝑒𝑡 
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Figur 1: Fröslida kraftverk [3]. 

Generatorerna drivs med spänningen 500 V, se tabell 1 för samtliga märkvärden. Spänningen 

transformeras sedan direkt i anslutning till anläggningen via en transformator märkt 3,15 

MVA upp till de 50 kV som utgående ledning har. Anläggningen är ansluten till lokalkraft 

(0,4 kV) som fungerar som ett reservnät samt att det används för drift av ventilation, belys-

ning o.s.v. Se normalschema över anläggningen i bilaga A. 

Tabell 1: Märkvärden för generatorer i referens med normalschema i bilaga A. 

Lit-

tera 

Märkeffekt 

[MVA] 

Märkspän-

ning [kV] 

Märk-

ström [kA] 

R/min Cosφ P 

[MW] 

Antal 

poler 

Q 

[MVAr] 

G1 1,5 0,5 1,73 753 0,8 1,19 8 -0,9 

G2 1,5 0,5 1,73 753 0,8 1,19 8 -0,9 

 

2.1.1 Semikaplanturbin 

En kaplanturbin är en axialflödesturbin av reaktionstyp med justerbara löp- och ledskovlar 

för kontroll av genomflöde. De är bäst anpassad för en miljö där nivåskillnaden mellan upp- 

och nedströmssidan ligger mellan 2– 40 m [2]. En semikaplanturbin har dess ledskovlar fast 

förankrade och är ej justerbara. Dessa används ofta där inflödet kan variera en del men där 

nivåskillnaden hålls relativt konstant. De kan nämligen arbeta mellan 30– 100% av märkvär-

det för vattenflödet. Se figur 2 för en typisk formation av turbinen, in- och utlopp samt gene-

rator för semikaplan. Semikaplanturbiner används på anläggningen i Fröslida. 
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Figur 2: Exempel på en formering med semikaplan-turbin [2]. 

2.2 Asynkronmaskin 
Asynkronmaskinen, även kallad induktionsmaskin, är en elektromekanisk maskin. Den om-

vandlar elektrisk energi till mekanisk energi som levereras genom maskinens axel enligt 

Newtons andra lag, det kallas då att den drivs som motor. Motsvarande egenskaper gäller 

även när den arbetar som generator. Då appliceras en yttre kraft till axeln som producerar 

ett roterande magnetfält i statorn som i sin tur driver en ström till den tillkopplade lasten 

(elnät) sett från generatorplinten. Det ska dock nämnas att den i båda fallen kräver en mag-

netiseringsström som kan magnetisera lindningarna för att ett magnetfält ska kunna upp-

rätthållas i statorn. Denna magnetiseringsström tas från det tillkopplade nätet, där dess till-

hörande nätfrekvens bestämmer det synkrona varvtalet för maskinen. 

Asynkronmaskinen används ibland som generator, särskilt vid mindre produktionsanlägg-

ningar då den är robust, enklare vid infasning (processer för start och stopp) mot nätet jäm-

fört med synkronmaskinen och ofta väsentligt billigare än en synkrongenerator av motsva-

rande effekt. Det finns dock nackdelar med att använda en induktionsmaskin som generator. 

Dels har den större förluster vid generatordrift (jämfört med motordrift), samtidigt som ef-

tersläpningen och därmed varvtalet påverkas av belastningen vilket kan påverka frekvensen 

i nätet. 

Asynkronmaskinen består framförallt av en stator innehållande lindningar som kopplas mot 

elnätet, samt en rotor som kan vara direkt kortsluten eller innehålla lindningar likaså. Dessa 

kallas därmed för kortslutna- respektive släpringade maskiner. [4] 

Den generatormodell som används i Fröslida kraftverk är två stycken identiska kortslutna 

asynkrongeneratorer av fabrikat Strömberg, modell HKUU 1418 A4, 1190 kW. Se tabell 1 för 

märkvärden. I figur 41, 42 och 43 i bilaga C finns ytterligare teknisk specifikation för genera-

torerna och transformatorn. 

2.2.1 Effektförluster 

Det finns förluster relaterade till energiomvandlingen hos en asynkronmaskin. Dessa förlus-

ter beskrivs ofta som tomgångsförluster som består av friktionsförluster i bl.a. lager och fläkt, 

samt järnförluster i statorn. Förlusterna anses oberoende av belastningen och är därmed 

konstant vid beräkningar. 

Det tillkommer även belastningsförluster som kopparförluster i stator samt rotor, även vissa 
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tilläggsförluster orsakade av bl.a. belastningsströmmens magnetiska läckflöden. Förlusterna 

i respektive maskin definierar dess verkningsgrad, enligt: 

𝜂 =
𝑃2

𝑃1
(2) 

Där 𝜂 är maskinens verkningsgrad, 𝑃1 är inmatad effekt och 𝑃2 är axeleffekten. 

Förluster i en maskin fastställs normalt genom experimentella metoder. Det vill säga, ett an-

tal tester utförs, bl.a. tomgångsprov, kortslutningsprov samt belastningsprov. Ett tom-

gångsprov avser att bestämma motorns järn- och friktionsförluster. Det utgörs genom att 

driva maskinen vid märkvärden, där rotorn roterar fritt utan belastning. Därefter mäts 

strömmen och den tillförda effekten. [4] 

Vid ett kortslutningsprov bestäms rotorförlusterna och den totala resistansen samt induk-

tansen transformerad till statorsidan (nämns normalt som R1 och R’2, samt X1 och X’2). Vid 

kortslutning ökas spänningen långsamt tills dess att kortslutningsströmmen når märkström-

men för att inte orsaka skada på maskinen, då är normalt spänningen mycket lägre än mot-

svarande märkspänning. Sedan kan kortslutningsströmmen vid märkspänning extrapoleras 

genom att man skattar ett linjärt förhållande mellan ström och spänning, där den slutgiltiga 

kortslutningsströmmen tas fram, se figur 43 i bilaga C för effektkurvan beroende av spän-

ningen. Denna metod kan ge upphov till vissa mätfel eftersom att ett linjärt förhållande antas 

vilket inte alltid reflekterar verkligheten och kan därmed ge vissa problem vid dimensioner-

ing av utrustning som kondensatorbatterier anpassade till maskinen. [5] 

2.3 Faskompensering 
En del inom kraftelektroniken som blivit allt viktigare och som fått stor uppmärksamhet de 

senaste årtiondena är faskompensering. Med hjälp av faskompensering går det att minska på 

effektförluster och kostnader för en verksamhet genom att minska den ström som går åt till 

magnetisering av lindningarna i exempelvis en asynkronmaskin, transformator eller reaktor 

[6]. Detta resulterar i att kapaciteten på en transmissionsledning effektiviseras till att leve-

rera mer aktiv effekt än reaktiv effekt. 

Laster som är icke-linjära faskompenseras oftast med en så kallad passiv faskompensering 

[7]. Ett passivt faskompenseringssystem kan bestå bland annat av en likriktarbrygga, kon-

densator eller andra icke-linjära elektroniska komponenter. Denna metod är tillämpbar på 

alla icke-linjära kretsar, men när en kondensator används för faskompensering motsvarar 

strömmen en serie impulser. Det beror på att kondensatorns karakteristik inte tillåter mo-

mentana spänningsförändringar, så den måste laddas upp till en viss nivå innan den leder 

ström. Gränsen innan detta inträffar är vid spänningstopparna hos matningen [8]. Detta le-

der till en låg effektfaktor och hög distorsion. 

Ett vanligt problem som uppstår är övertoner som orsakar distorsion i signalen (THD). Över-

toner uppstår då den reaktiva effekten ökar, vilket leder till fler övertoner och mindre aktiv 

effekt i grundtonen. För att uppnå en stabilare signal med hög effektfaktor behövs mer aktiv 

effekt i grundtonen. 
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2.3.1 Ren sinusformad signal 

För en sinusoidal signal uttrycker man spänningen och strömmen som en funktion av tiden 

 

𝑣(𝑡) = √2𝑉1𝑟𝑚𝑠 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝛿1) (3) 

𝑖(𝑡) = √2𝐼1𝑟𝑚𝑠 𝑠𝑖𝑛(𝜔𝑡 + 𝜃1) (4) 

 

Delta, ẟ1, och theta, 𝜃1, är de relativa fasvinklarna. De beskriver hur signalen är förskjuten. 

Dessa två funktioner används vid beräkning av den skenbara och aktiva effekten. Korrelat-

ionen mellan dessa två effekter, för en ren sinusformad signal, beskrivs med följande formel 

 

𝑃𝑠 =
𝑃𝑎𝑣𝑔

𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠

=
𝑉1𝑟𝑚𝑠𝐼1,𝑟𝑚𝑠 𝑐𝑜𝑠(𝛿1 − 𝜃1)

𝑉𝑟𝑚𝑠𝐼𝑟𝑚𝑠

(5) 

 

En förenkling av ekvation (5) ger 

 

𝐾𝑑𝑃𝑑 =
𝐼1𝑟𝑚𝑠

𝐼𝑟𝑚𝑠

𝑐𝑜𝑠(𝛿1 − 𝜃1) (6) 

 

𝑃𝑠 motsvarar den sanna effektfaktorn; uppmätt effektfaktor med hänsyn till övertoner i den 

skenbara effekten. 

𝑃𝑑 motsvarar 𝑐𝑜𝑠(ẟ1 − 𝜃1), även kallad för förskjutningsfaktor; uppmätt effektfaktor med 

hänsyn endast till grundtonen. 

𝐾𝑑, även kallad för distorsionsfaktorn, är proportionell mot kvoten av grundtonsströmmen 

och den totala strömmen. [9] 

 

Resultatet visar att den sanna effektfaktorn och förskjutningsfaktorn är lika med varandra, 

då den totala strömmen är lika med grundtonsströmmen, vilket motsvarar en ideal effekt-

faktor [7]. 

2.3.2 Icke-sinusformad signal 

För en icke-sinusformad signal består den aktiva effekten av övertoner. Dessa övertoner är 

orsaken till den totala harmoniska distorsionen som förvränger signalen. På grund av över-

tonerna går det inte att räkna på den aktiva effekten som i (6). Istället beräknas de udda 

övertonerna med hjälp av Fourierserie. [7, 8] 

 

𝑣(𝑡) = 𝑉𝑑𝑐 + ∑ 𝑉𝑘𝑟𝑚𝑠 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔0𝑡 + 𝛿𝑘)

∞

𝑘=1

(7) 

𝑖(𝑡) = 𝐼𝑑𝑐 + ∑ 𝐼𝑘𝑟𝑚𝑠 𝑠𝑖𝑛(𝑘𝜔0𝑡 + 𝜃𝑘)

∞

𝑘=1

(8) 

 

Där ⍵0 är grundfrekvensen och ẟ𝑘 och 𝜃𝑘 är övertonsfasvinklarna, där k=1 är grundtonen.   
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Effektivvärden av strömmen och spänningen 

 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √𝐼𝑑𝑐
2 + ∑

𝐼𝑘
2

2

∞

𝑘=1

= √𝐼𝑑𝑐
2 + ∑ 𝐼𝑘𝑟𝑚𝑠

2

∞

𝑘=1

(9) 

𝑉𝑟𝑚𝑠 =  √𝑉𝑑𝑐
2 + ∑

𝑉𝑘
2

2

∞

𝑘=1

= √𝑉𝑑𝑐
2 + ∑ 𝑉𝑘𝑟𝑚𝑠

2

∞

𝑘=1

(10) 

 

resulterar i en aktiv effekt, som är summan av alla övertoner k. 

 

𝑃𝑎𝑣𝑔 = ∑ 𝑉𝑘𝑟𝑚𝑠𝐼𝑘𝑟𝑚𝑠𝑐𝑜𝑠 (

∞

𝑘=1

𝛿𝑘 − 𝜃𝑘) (11) 

 

Likspänningsparametrarna 𝐼𝑑𝑐 och 𝑉𝑑𝑐 försvinner då den beräknas med Fourierserie men 

även på grund av att transformatorn förhindrar flödet av likspänning [7]. 

Distorsionsfaktorn THD är proportionell mot kvoten av det effektiva värdet av alla övertoner 

exklusive grundtonen och effektivvärdet av grundtonen. 

 

𝑇𝐻𝐷𝐼 =
√∑ 𝐼𝑘𝑟𝑚𝑠

2∞
𝑘=2

𝐼1𝑟𝑚𝑠

∙ 100 (12)
 

𝑇𝐻𝐷𝑉 =
√∑ 𝑉𝑘𝑟𝑚𝑠

2∞
𝑘=2

𝑉1𝑟𝑚𝑠

∙ 100 (13)
 

 

Som det nämndes tidigare förhindrar transformatorn flödet av likspänning, så en substitut-

ion, där likspänningen antas vara noll, av (12) och (13) i (9) respektive (10) motsvarar föl-

jande uttrycken 

 

𝑉𝑟𝑚𝑠 = √𝑉1𝑟𝑚𝑠

2 + (
𝑇𝐻𝐷𝑉𝑉1𝑟𝑚𝑠

100
)

2

= 𝑉1𝑟𝑚𝑠
√1 + (

𝑇𝐻𝐷𝑉

100
)

2

(14) 

𝐼𝑟𝑚𝑠 = √𝐼1𝑟𝑚𝑠

2 + (
𝑇𝐻𝐷𝐼𝐼1𝑟𝑚𝑠

100
)

2

= 𝐼1𝑟𝑚𝑠
√1 + (

𝑇𝐻𝐷𝐼

100
)

2

(15) 

 

Vidare, en substitution av (15) i (6) ger 

 

𝐹𝑠 =
𝐼1𝑟𝑚𝑠

𝐼1𝑟𝑚𝑠
√1 + (

𝑇𝐻𝐷𝐼

100
)

2
∙ 𝑐𝑜𝑠(𝛿 − 𝜃1) =

𝑐𝑜𝑠(𝛿 − 𝜃1)

√1 + (
𝑇𝐻𝐷𝐼

100
)

2
(16)

 

 

Utifrån (16) syns det att då grundtonsströmmen ligger i fas med matningsspänningen, ẟ1 =

𝜃1, beror effektfaktorn endast på 𝑇𝐻𝐷𝐼. 
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𝐹𝑠 =
1

√1 + (
𝑇𝐻𝐷𝐼

100
)

2
(17)

 

 

En minskning av den totala harmoniska distorsionen motsvarar en ökning av den sanna ef-

fektfaktorn, 𝐹𝑆. 

2.3.3 Regelverk 

Det finns regelverk gällande distorsion av signaler och dess fortplantning i kraftnätet. Dessa 

behandlas bl.a. i SS-EN 61000-2-2 [10] och sammanfattas i dokument för anslutning av 

mindre produktionsanläggningar till elnätet (AMP) [11]. Anläggningsägaren skickar in in-

formation om sin anläggning och nätägaren granskar och möjligtvis godkänner ansökan. 

De viktigaste parametrarna för kraftsystemets elkvalitet är dess frekvens, spänningsampli-

tud, flimmer, spänningsdippar och temporära spänningshöjningar, spänningsavbrott, 

transienta spänningar, osymmetri, över- och mellantoner i spänningen (upp till 50:e multi-

peln) samt snabba spänningsändringar. Dessa parametrar beror dock på hur nätet är upp-

byggt. Alltså hur mycket störningar det tål samt vilka andra aktörer det finns på nätet, vilket 

gör det svårt att bestämma tumregler. Därför tilldelas respektive produktionsanläggning 

endast en proportion av det totala störningsutrymmet. Planering för hur det tillgängliga stör-

ningsutrymmet delas upp görs utgående från de ansökningar som har gjorts med AMP-blan-

ketten. [11] 

Svenska kraftnäts föreskrifter innefattar krav på reaktiv effekt och det gäller samtliga pro-

duktionsanläggningar i ett kraftnät [12]. Nätoperatören kan ha ytterligare krav på reaktiv 

utrustning som ofta består av ett kondensatorbatteri. Den kapacitans som kondensatorbat-

teriet innehåller måste dock utvärderas så att den resonanskrets som uppstår mellan överfö-

ringen och kondensatorbatteriet (RLC-krets) ej förstärker resonanta frekvenser. Om detta är 

fallet ska anläggningen förses med lämpligt filter [11]. 

Enligt beslut från Svenska kraftnät finns särskilda krav på driftparametrar där små anlägg-

ningar (nominell effekt om 1,5 − 25 MW) ska klara av att uppnå de mål som finns i tabell 2 

[12]. 

Tabell 2: Svenska kraftnäts krav på driftparametrar gällande små anläggningar [11]. 

Frekvens 

[Hz] 

Spänning 

[%] 

Effektutmatning Drifttid Övrigt 

47,5 – 49 95 – 105 < 5 % reduktion > 30 min  

49,0 – 51,0 90 – 110  bibehållen kontinuerlig  

51,0 – 52,5 95 – 105  reducerad > 30 min För vindkraftaggregat 

och vindkraftgrupper 

gäller frekvensinter-

vallet 51,0 - 52,0 Hz 



 
 
 

10  |  METODER OCH MODELLER 

Elnätsoperatören som ansvarar för anslutning och distribution kan ha ytterligare krav. Men 

för denna studie är elnätsoperatören E.ON och de har krav om att en anläggning kopplad till 

en 50 kV ledning har rätt till 50% uttag av reaktiv effekt relativt den aktiva effekten, vilket 

motsvarar en effektfaktor på ca 0,9. Se figur 34, i bilaga A för abonnemangskostnader [13]. 

2.4 Kondensatorbatteri 
En shuntkondensator är en enhet som ansluts parallellt med en last eller ledare, enligt figur 

3, med avseende att kompensera för det reaktiva effektutbytet. Den består av ett flertal till-

kopplade kondensatorelement, som utgör ett kondensatorbatteri. De enskilda kondensator-

elementen är antingen kopplade enligt en Y-koppling eller D-koppling (se figur 4), där den 

totala reaktiva effekten som produceras från en Y-koppling är: 

 

𝑄𝐶 = 𝑈𝐻
2𝜔𝐶 [𝑉𝐴𝑟] (18) 

𝑈𝐻 är huvudspänningen, 𝜔 = 2𝜋𝑓, där 𝑓 är nätfrekvensen (normalt 50 eller 60 Hz), och 𝐶 är 

varje kondensatorelements kapacitans. Detta i jämförelse med den i D-kopplingen produce-

rade reaktiva effekten: 

𝑄𝐶 = 3𝑈𝐻
2𝜔𝐶 [𝑉𝐴𝑟] (19) 

 

Som blir tre gånger större jämfört med den vid Y-koppling [4]. 

 

Figur 3: Kondensatorbatteriets inkoppling, QC [4]. 

 

Figur 4: Y- respektive D-koppling. 
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2.5 Passiv faskompensering 
Inom passiv faskompensering används endast passiva komponenter som är icke-linjära. 

Dessa komponenter ger inte användaren någon möjlighet till att styra utspänningen. Vid an-

vändning av passiva komponenter för att faskompensera ökar behovet av större komponen-

ter ju högre effekt som tillsätts i systemet [6, 10]. Komponenterna dimensioneras efter tom-

gångseffekten för att inte riskera ett dominerande kapacitivt system, och kan således endast 

kompensera en del av den totala reaktiva effekten. 

Ett passivt filter, se figur 5, används ofta då det finns behov av att minska distorsionen från 

övertonerna som är av positiva och negativa sekvenser, som exempelvis den femte och sjunde 

övertonen. Ett sådant filter brukar undvikas för att kontrollera den tredje övertonen på grund 

av att transformatorer och maskiner är orsaken till denna överton. Anledningen till detta är 

för att strömmen som induceras av mättning från transformatorn och maskinen kan excite-

ras till sin omgivning och skapa en störning i signalen som överförs. [8] 

En annan anledning till varför den tredje övertonen inte filtreras bort är på grund av den 

balanserade lasten i trefaskretsen. Det vill säga, alla udda övertoner som är multiplar av tre, 

tar ut varandra enligt Kirchoffs spänningslag. [8] 

 

Figur 5: Övertonsfilter med LC-seriekoppling [7]. 

Komponenterna i filtret är känsliga mot övertonsströmmar på grund av det passiva filtrets 

enkla utformning, vilket kan överbelasta själva filtret. Vid användning av kondensatorer 

inom passiv faskompensering behöver dess livslängd utnyttjas till fullo. De förlorar sin elekt-

riska kapacitans med tiden, vilket gör dem mottagliga för en så kallad notch frequency [8], 

som bör filtreras bort för att undvika resonans. 

Passiv faskompensering har många nackdelar, men den har även sina fördelar. 

Det är en billig variant av faskompensering vid mindre skala och det är även ett robust alter-

nativ som ger bättre möjlighet att felsöka komponenterna på grund av de fåtal enheter som 

används [6]. 

2.5.1 Helvågslikriktare 

Figur 6 visar ett vanligt exempel på ett passivt faskompenseringsschema. Den passiva fas-

kompenseringsmetoden kan inte uppnå en hög effektfaktor, vilket är möjligt att se från figur 

7 som är en simulering av kretsschemat. 
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Figur 6: Likriktare med en spole [6].  

Figur 7: Graf över linjespänning och ström [6]. 

Den maximala effektfaktorn var 0,759 enligt en tidigare studie [6], vilket inte är en tillräckligt 

hög effektfaktor enligt E.ON:s krav. Det går även att placera spolen efter likriktarbryggan, 

men vid det fallet krävs det en betydligt större spole för att signalen inte ska bli diskontinu-

erlig. [6] 

2.6 Aktiv faskompensering 
Aktiv faskompensering är tekniken för att styra den ström som erfordras av matningen med 

hjälp av ett återkopplat PFC-regulatorsystem. Det återkopplade systemet består av en PWM-

teknik för att styra strömmen i syfte att få den att ligga i samma fas som matningsspänningen, 

se figur 8. [14] 

 

Figur 8: Ström i fas med spänning [15]. 

Den aktiva faskompenseringen är, i jämförelse med den passiva faskompenseringen, mer 

kompakt i förhållande till komponenterna. Men detta medför en högre kostnad på grund av 

att komponenterna blir mindre men har samma krav på prestation [16]. De kan även hantera 

högre respektive lägre frekvenser än det vanliga 50 Hz-systemet. [6] 

En aktiv faskompensering innehåller olika topologier, och dessa hamnar under två styrme-

toder; Discontinuous Conduction Mode (DCM) och Continuous Conduction Mode (CCM). 

[15] 

Styrmetoden CCM innehåller en kontrollteknik kallad för current mode control. Denna styr-

metod används för att, i samband med en boost-omvandlare, kunna styra matningsström-

men som ska eftertrakta en sinusformad signal. 

Nackdelen med ett system som har en varierande switch-frekvens och styrs med DCM/CCM 

är att det leder till en omkopplingsförlust vid huvudbrytaren som ger upphov till kärn- och 

lindningsförluster. En minskning av switch-frekvensen kan minimera förluster, men för att 

åstadkomma detta tillåts effektfaktorn att minska. En minskad effektfaktor leder till en ökad 

THD. 
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Enligt tidigare studier föredras en boost-omvandlare med en average current mode control-

teknik på grund av dess fördelar, som bland annat är den konstanta switch-frekvensen som 

gör att en stabil vågform på matningsströmmen erhålls [9]. 

2.6.1 Boost-omvandlare 

Boost-omvandlaren använder PWM-teknik för att modulera den inkommande spänningen 

med nätfrekvensen 50 Hz, för att erhålla en högfrekvent spänning som insignal. Med PWM 

kan insignalen styras genom att processens duty cycle ändras för att erhålla rätt utsignal. 

Utspänningen regleras till att bli högre än spänningen på ingången. Se figur 9 för boost-om-

vandlarens kretsschema.  

Dess överföringsfunktion och ingångsimpedans blir följande: 

𝐻(𝑠) =
1/𝑑′

𝑠2(𝐿/𝑑′2)𝐶 + 𝑠(𝐿/𝑑′2)/𝑅 + 1
(20) 

𝑍𝑖𝑛(𝑠) = 𝑑′2
𝑅 ∙

𝑠2(𝐿/𝑑′2
)𝐶 + 𝑠(𝐿/𝑑′2

)/𝑅 + 1

𝑠𝑅𝐶 + 1
(21) 

 

Där 𝑑′ = 1 − 𝑑. 
 
Variabeln d är en reglerparameter som motsvarar den procentuella pulsfrekvensen från 
PWM-signalen (duty ratio). 

I överföringsfunktionen för boost-omvandlaren syns det att förstärkningen kan regleras, 

men även dess poler i nämnaren kan bestämmas med d´-parametern. Vidare kan fasförskjut-

ningen bestämmas då induktansen från spolen ligger innan brytaren, och kondensatorn lig-

ger efter. Det resulterar i att den effektiva impedansen kan kontrolleras och är beroende av 

tillkopplingsfrekvensen av brytaren (duty ratio). En nackdel är dock att komponenterna ej är 

skyddade mot överspänningar från den inkommande ledningen. [7] 

 

Figur 9: Boost-omvandlare. 

Ett blockschema över reglersystemet kan ses i figur 10. Där strömregulatorn i den inre loopen 

reglerar fasskillnaden mellan ström och spänning. I den yttre loopen regleras spänningen 

över generatorn. 
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Figur 10: Exempel på hur den aktiva reglerkretsen kan kopplas upp för nuvarande anläggning. 

2.6.2 Continuous conduction mode 

Som det nämnts tidigare kan PFC-regulatorsystem drivas med både CCM och DCM. Då sy-

stemet är i behov av en större effekt används oftast CCM [7]. Denna metod, i samband med 

en så kallad multiloop-kontroll, eliminerar nackdelarna med CCM, vilket är att den i sig själv 

inte kan faskompensera. Då ingen faskompensering kan åstadkommas med enbart CCM, är 

det heller inte möjligt att styra strömmen för att den ska följa linjespänningen. 

I figur 11 har en boost-omvandlare använts baserad på CCM. I det schemats CCM-reglering 

ingår det två styrlooper; framkoppling samt återkoppling. 

 

Figur 11: Boost-omvandlare baserad på CCM [7]. 

Dessa två styrlooper har i uppgift att styra och kontrollera spänningen och strömmen. Fram-

kopplingens uppgift är att se till att linjeströmmen ligger i fas med linjespänningen, men 

även att den följer dess form. Återkopplingen styr utspänningen 𝑉0 [7]. 

Det finns två olika styrningsmetoder för faskompensering som är underkategorier till CCM. 

En som är beroende av spänningen som kallas voltage mode, och en annan som är beroende 

av strömmen, nämligen current mode. [7] 

2.6.2.1 Average Current Control 

Denna styrmetod används mycket inom industrin på grund av dess förmåga att arbeta i ett 

stabilt läge eftersom den har hög störningstålighet [7]. Dessa egenskaper erhålls då ström-

men flyter genom ett EMI-filter, vilket används huvudsakligen inom SMPS. 

För kretsschemat i figur 12 har strömkompensatorn “Current error amplifier” i uppgift att 

mäta matningsströmmen och jämföra denna ström med en referensström. Detta för att mi-

nimera störningar i systemet. Referensströmmen som matas in i strömkompensatorn är pro-

dukten av det som matas ut från spänningskompensatorn “Voltage error amplifier” samt 
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matningsspänningen. Utsignalen från denna kompensator används för att styra en PWM 

[18]. 

 

Figur 12: Boost-omvandlare baserad på Average Current Control [17]. 

2.6.3 Discontinuous conduction mode 

DCM-tekniken kan också baseras på en boost-omvandlare, och används främst vid lägre ef-

fektnivåer jämfört med CCM-tekniken på grund av att strömmens varians genom spolen ofta 

blir mer än dubbelt så stor som strömmens medelvärde. Detta kan orsaka skada på kompo-

nenter vid högre effektnivåer. Det beror på att polariteten vid lasten ändras under switch-

cykeln då dioden i boost-omvandlaren leder om strömmen, samt att den antar värdet noll 

under perioden. Samtidigt är den beroende av belastningen då det är denna som bestämmer 

likspänningsnivån i kretsen. Det är även denna som innehåller den kritiska nivån för när 

omriktaren går över till DCM. Denna kritiska gräns finns när belastningen ställer in likspän-

ningsnivån till den grad att strömmen genom lasten är lika med variansen från medelvärdet. 

[19] 

En switch (t.ex. en transistor) används för att reglera utgångsspänningen i boost-omvandla-

ren. Den arbetar med en bestämd klockfrekvens och duty cycle. Under en hel klockcykel an-

tar kretsens utgång tre distinkta lägen som syns i figur 13. Värt att notera är också att max-

värdet på strömmen genom spolen följer ledningens spänning automatiskt och behöver där-

med ingen framkoppling som CCM-tekniken kräver. Det är nämligen en av DCM-teknikens 

stora fördelar, att det krävs mindre komplexa styrkretsar för att reglera spänning och fas-

kompensering, och därmed också mindre elektronik och kostnader. [7] 
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Figur 13: DCM för buck-omvandlare. 1: transistorns duty cycle, 2: diodens matning med omvänd polaritet, 3: strömmen ge-

nom spolen, 4: spänningen över utgången [20]. 

2.7 Övermagnetiserad synkronmaskin 
Synkronmaskinen kan liksom asynkronmaskinen användas både som motor och generator. 

Det senare är dock vanligast och den lämpas bättre för större produktionsanläggningar jäm-

fört med asynkronmaskinen. Vid start måste den fasas in mot nätet med rätt frekvens och 

spänning innan den kan kopplas till. Detta utförs normalt med en hjälpmotor som driver 

synkronmaskinen till rätt varvtal. Maskinen har ingen eftersläpning och är delvis oberoende 

av belastningen, vilket resulterar i att rotorns varvtal är detsamma som maskinens synkrona 

varvtal. Det synkrona varvtalet är beroende av dels nätfrekvensen, samt antalet poler hos 

maskinen. 

𝑛𝑠  =
120𝑓

𝑝
(22) 

Där 𝑛𝑠 är det synkrona varvtalet, f är nätfrekvensen och p är antalet poler. 

Synkronmaskinen kräver också en reaktiv effekt för att upprätthålla ett magnetfält i rotorn. 

Dess magnetiseringsström levereras genom en likströmslindning via släpringar monterade 

till rotorn. Likströmsnivån kan varieras för att reglera storleken på den roterande magnetiska 

flödesvektorn och därmed även den inducerade spänningen. Det finns även metoder där 

magnetfältet i rotorn upprätthålls med hjälp av permanentmagneter i rotorn, men då saknas 

reglermöjligheter. [4] 

I det ekvivalenta enfasschemat för en synkrongenerator, se figur 14, syns det att Kirchhoffs 

spänningslag ger ekvationen: 

𝐸𝑓  =  𝑈𝑓 + 𝑗𝑋𝑠 ∙ 𝐼𝑎 (23) 

Där 𝐸𝑓 är den inducerade spänningen, 𝑋𝑠 är statorns reaktans och 𝐼𝑎 är strömmen genom 

ankarlindningen. 
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Figur 14: Ekvivalent enfasschema för synkronmaskinen med försummad synkronresistans [4]. 

Då den inducerade spänningen, 𝐸𝑓, är direkt proportionell mot magnetiseringsströmmen, 

𝐼𝑚, ger det upphov till olika driftlägen och motsvarande visardiagram för synkronmaskinen, 

se figur 15. 

 

Figur 15:   a) Övermagnetiserad       b) Aktiv tomgång c) Undermagnetiserad        [4]. 

Den aktiva effekten per fas kan uttryckas enligt formeln: 

𝑃𝑓 = 𝑈𝑓𝐼𝑎 cos 𝜑 =
𝑈𝑓𝐸𝑓

𝑋𝑠
sin 𝛿  [𝑊] (24) 

På samma sätt erhålls uttrycket för den reaktiva effekten: 

𝑄𝑓 = 𝑈𝑓𝐼𝑎 sin 𝜑 [𝑉𝐴𝑟] (25) 

Som också kan skrivas på följande vis: 

𝑄𝑓  =
𝐸𝑓𝑐𝑜𝑠(𝛿) − 𝑈𝑓

𝑋𝑠
(26) 

Detta åskådliggör att synkronmaskinen kan generera samt förbruka reaktiv effekt genom in-

ställning av magnetiseringsströmmen. Det kan utnyttjas för att kompensera för reaktivt ef-

fektuttag vid en anläggning. Den fungerar då som en slags variabel shuntkondensator. Den 

kopplas då in parallellt med belastningen och magnetiseras så driftläget är övermagnetiserad 

i fallet då belastningen är induktiv. En annan positiv effekt som roterande maskiner generellt 

bidrar med till elkraftsystemet är tröghet. Det är nödvändigt för att kunna bibehålla och ha 

en snabb återhämtning av spänningsnivåer vid plötslig minskning av systemets frekvens på 

grund av produktionsförlust eller inkoppling av last. Det är ett allt mer aktuellt ämne då fler 
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och fler generatorer idag isoleras från nätet med frekvensomriktare eller annan effektelekt-

ronik med DC-länk [22]. 

2.8 Static var compensator 
Static var compensator, SVC, är en installation som består av tyristorstyrda shuntkondensa-

torer och reaktorer. De har förmågan att kunna minska förluster, aktiva effektpendlingar och 

överspänningar. SVC förser ett system med stabilitet för att kunna överföra högre effekt än 

vanligt och motstå förändringar i belastningen [22]. Detta genom att mäta spänningen och 

reglera den till ett önskat värde m.h.a. att koppla till och från reaktorer och kondensatorer. 

De kopplas då enligt följande kretsscheman, där minst två grenar används och minst en är 

tyristorstyrd [23]: 

● Tyristorstyrd reaktor (TCR) 

● Tyristorkopplad kondensator (TSC) 

● Övertonsfilter (FC) 

● Mekaniskt kopplad kondensatorbank (MSC) eller reaktorbank (MSR). 

 

Med en TCR/FC-topologi, se figur 16, går det att uppnå ett system som snabbt kan reglera 

den reaktiva effekten då ett systemfel inträffar. Några vanligt förekommande systemfel är 

blixtnedslag eller förändringar i belastningen. Då systemet inte har ett skyddssystem som 

exempelvis ett tyristorstyrt kopplingsschema, kan strömavbrott uppstå vid ett blixtnedslag, 

men med en SVC går det att motverka [24]. TCR/FC-topologin är ett kompakt kopplings-

schema som minskar transienter samt eliminerar övertoner genom att öka tändvinkeln hos 

tyristorerna. [22] 

 

Figur 16: TCR/FC Kretsschema [7]. 

2.9 Static synchronous compensator 
Likt den traditionella SVC-tekniken så har static synchronous compensator, STATCOM, för-

mågan att vid variation av spänning, snabbt kunna hantera dess reaktiva effekt, oberoende 

om effekten varierar kontinuerligt eller momentant. En snabb hantering av den reaktiva ef-

fekten gör det möjligt att kunna använda denna teknik för reducering av spänningsflimmer, 

men även som ett aktivt filter för att eliminera övertoner [25]. Detta ökar stabiliteten och 

flexibiliteten i nätet. Vissa fördelar som följer med en STATCOM är storleken på den jämfört 

med en SVC. Då STATCOM inte fordrar ett aktivt övertonsfilter minskar således storleken. 

En annan fördel med STATCOM är att den kan överföra en effekt med förbättrade egen-

skaper under mer krävande situationer. ABB kallar denna metod SVC/HVDC Light [25] på 

grund av likheterna med det traditionella SVC-systemet. 
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STATCOM drivs med både induktiv och kapacitiv last, men dess driftlägen skiljer sig åt i 

förhållande till fasförskjutningen av strömmen relativt spänningen. Dessa laster styrs enligt 

ABB med en Voltage Source Converter (VSC) som i kombination med en PWM förbättrar 

både märkeffekt och dess responstid vid variationer i systemet. Beroende på magnituden av 

VSC-spänningen relativt systemspänningen kommer VSC antingen att absorbera eller tillföra 

den reaktiva effekten. VSC-spänningen hålls i fas med systemet för att undvika överföring av 

aktiv effekt mellan nätet och STATCOM [25]. 

Figur 17 visar ett exempel på hur de två driftlägena kan se ut då VSC-spänningen blir större 

eller mindre än systemspänningen. 

 

Figur 17: Olika driftlägen av SVC Light med hänsyn till VSC spänningen [25]. 

En STATCOM är uppbyggd i samband med en MMC. En MMC består av flera H-bryggor i 

serie som motsvarar varje fasledning i en VSC-koppling, se figur 18. 

 

Figur 18: Fasledningar uppbyggd av seriekopplade H-bryggor [25]. 

Antalet MMC-moduler, vilket är valt utifrån märkeffekten, ser till att signalen blir jämnare, 

vilket i samband med en PWM-teknik bidrar till en ökad stabilitet och reducering av överto-

ner. 
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2.10 Ekonomi 
Investeringar behöver underlag utifrån kalkyler, där det finns flera olika metoder att tillgå 

för olika ändamål. En investeringskalkyl förutspår en investerings potentiella värde i framti-

den, men präglas ofta av en viss osäkerhet beroende på de ingående parametrarna och dessa 

kommer att diskuteras i detta kapitel. 

2.10.1 Kapitalvärdeskalkyl 

En kapitalvärdeskalkyl, eller nuvärdeskalkyl, förutspår en investerings framtida potentiella 

värde genom att diskontera alla framtida in- och utbetalningar till investeringstillfället. Där-

efter jämförs värdet med det totala investeringsbeloppet för att se vad för resultat investe-

ringen kan generera. De parametrar som ingår i kapitalvärdeskalkylen är följande [26]: 

Grundinvestering, G 

Grundinvesteringen utgörs av utbetalningarna som följer investeringsbeslutet, såsom kost-

nad för teknik, installation och potentiell utbildning av personal. 

Inbetalningsöverskott, a 

Inbetalningsöverskottet är en beskrivning av de kassaflöden som uppstår på grund av inve-

steringen. De samlade inkomsterna, dvs värdet av investeringen, och utgifterna som kan vara 

driftkostnader bl.a. 

Restvärde, R 

Restvärdet är det potentiella andrahandsvärdet som investeringen kan ha vid försäljning el-

ler efter det att dess ekonomiska livslängd tagit slut. 

Ekonomisk livslängd, n 

Den ekonomiska livslängden innebär den tid som investeringen ger ett meningsfullt nytt-

jande. Den ekonomiska livslängden kan ibland skilja sig från den tekniska livslängden. 

Kalkylränta, r 

Kalkylräntan motsvarar de krav på förräntning som företaget ställer på satsat kapital, det så 

kallade avkastningskravet. Det innefattar olika faktorer där framförallt ränta, inflation och 

risk påverkar. WACC eller viktad kapitalkostnad motsvarar kalkylräntan och tas fram på 

olika marknader för olika affärsverksamheter. 

Kapitalvärdet beräknas sedan, då inbetalningsöverskottet är lika stort varje år, enligt  

𝑎 ⋅
1 − (1 + 𝑟)−𝑛

𝑟
+ 𝑅 ⋅

1

(1 + 𝑟)𝑛
− 𝐺 (27) 

2.10.2 Return on Investment 

Return on Investment, ROI, ger en kvot som indikerar på en investerings nytta, procentuellt 

i förhållande till dess grundinvestering. Den beräknas enligt: 

𝑅𝑂𝐼 =
𝐾𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙𝑣ä𝑟𝑑𝑒

𝐺𝑟𝑢𝑛𝑑𝑖𝑛𝑣𝑒𝑠𝑡𝑒𝑟𝑖𝑛𝑔
(28) 
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2.10.3 Investeringskänslighet 

Kvoten mellan grundinvestering och den totala årliga inkomsten för anläggningen med av-

seende på producerad el, ger en indikation på hur känslig eller hur stor risk investeringarna 

skulle innebära för en anläggningen. Den totala inkomsten beräknas enligt följande: 

𝑇𝑜𝑡𝑎𝑙 å𝑟𝑙𝑖𝑔 𝑖𝑛𝑘𝑜𝑚𝑠𝑡 =  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙å𝑟𝑠𝑝𝑟𝑜𝑑𝑢𝑘𝑡𝑖𝑜𝑛 ∗  𝑁𝑜𝑟𝑚𝑎𝑙𝑖𝑠𝑒𝑟𝑎𝑡 𝑒𝑙𝑝𝑟𝑖𝑠 (29) 

Normalårsproduktionen för Fröslida kraftverk är ca 12 500 MWh/år [3]. Det normaliserade 

elpriset för Nord Pools Elbas-marknad år 2017 (veckovis uppdatering), för elområde S4, var 

310,1 kr/MWh [39]. 
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3 Metoder och modeller 

I följande kapitel redovisas de tidigare studerade metoderna, i syfte att verifiera samt kon-

trollera deras egenskaper, men även undersöka de ekonomiska aspekterna. Resultatet sam-

manställs senare i en tabell. De miljömässiga aspekterna diskuteras med ett givet exempel 

för att påvisa faskompenseringens positiva effekt för miljön. 

3.1 Lösningsmodell och alternativa metoder 

3.1.1 Lösningsmodell 

Ett simuleringsprogram används i syfte av att ta reda på för- och nackdelar med de olika 

kompenseringsmetoderna. Det går att, med hjälp av ett simuleringsprogram, mäta prestanda 

genom att simulera felfall som inte skulle vara möjligt att utföra på den verkliga anlägg-

ningen. 

Det simuleringsprogram som valts är Simulink, som innehåller ett underbibliotek för elkraft-

simuleringar, kallat Power System Blockset. Det har valts då erfarenhet av detta program 

finns hos projektmedlemmarna sedan tidigare kurser, samt att det finns lärare nära till hands 

med kunskap om programmet som kan hjälpa till. Vidare finns det en stor mängd exempel-

kretsar för olika ändamål samt mycket färdigt arbete från tidigare rapporter och arbeten som 

använder Power System Blockset. 

En modell för anläggningen i Fröslida har konstruerats med hjälp av ett simuleringsprogram. 

Med hjälp av färdiga moduler för bl.a. en asynkronmaskin, transformator, SVC- och 

STATCOM-utrustning kunde en förenklad modell ställas upp. Modellen består av en genera-

tor och en transformator där parametrarna bestämdes med dokumentation från tillverkarna, 

se bilaga C. Denna kopplades sedan till ett starkt nät som motsvaras av en generator som 

driver en stor last, relativt asynkrongeneratorns märkeffekt. 

Samtliga kretsscheman som modellerats och använts för tester finns tillgängliga i bilaga B. 

3.1.2 Andra simuleringsprogram 

Det finns ett flertal andra program som innehåller funktioner för att snabbt kunna bestämma 

prestandaparametrar som exempelvis fasmarginal, vilket hade kunnat vara användbart för 

att minska tid som gått åt till att bestämma egna parametrar. Dessa program begär dock oft-

ast en licens som inte var tillgänglig för oss vilket var ett av skälen till att dessa program 

valdes bort. 

3.1.3 Prototyp 

En prototyp hade kunnat konstruerats för att säkerställa funktionen av t.ex. den aktiva kom-

penseringsmetoden där en krets skulle ha kunnat kopplats upp för att ge möjlighet till att 

jämföra resultaten från simuleringarna, och på så vis verifiera den modell som togs fram. 

Dessa modeller var tidigare verifierade i andra rapporter, vilket var tillräckligt som underlag. 

3.1.4 Val av parametrar 

Förluster för generatorerna i Fröslida kraftverk har vid 100% belastning (märkvärden på 

ström, spänning o.s.v. Se tabell 1) följande värden på dess förlustparametrar [27]: 



 
 
 

24  |  METODER OCH MODELLER 

Friktionsförluster: 𝑃0  =  5,00 kW 

Järnförluster: 𝑃𝑓𝑒  =  10,91 kW 

Kopparförluster i stator: 𝑃𝐶𝑢,𝑠𝑡  =  9,37 kW 

Kopparförluster i rotor: 𝑃𝑐𝑢,𝑟𝑡  =  6,08 kW 

Tilläggsförluster: 𝑃𝑡  =  5,95 kW 

𝑃2 =  1190 kW 

 

 

𝑃𝑓, 𝑡𝑜𝑡 =  𝑃0 +  𝑃𝑓𝑒 +  𝑃𝑐𝑢, 𝑠𝑡 +  𝑃𝑐𝑢, 𝑟𝑡 +  𝑃𝑡 =  37,31 kW (30) 

 
𝑃1 =  𝑃2 +  𝑃𝑓,𝑡𝑜𝑡  =  1227,31 kW (31) 

Verkningsgraden, 𝜂 =
𝑃2

𝑃1
 =  96,96% 

Det märkmoment som turbinen genererar vid generatorns märkeffekt och en rotationshas-

tighet om 753 rpm blir följande: 

𝑀 =
𝑃

𝜔
=

1190 ∙ 103

2𝜋 ∙ 753
∙ 60 = 15,091 kNm (32) 

Kortslutningstestet [27] ger följande mätvärden: 

𝑃𝑘 = 66,5 kW 

 

𝐼𝑘 = 1762,5 A 𝑈𝑘 = 183,8 V 

 
𝑐𝑜𝑠𝜑 =

𝑃𝑘√3

𝐼𝑘 ∗ 𝑈𝑘
 =  0,3556 (33) 

(𝑅1 + 𝑅2
′ ) =

𝑃𝑘

3𝐼𝑘
2 =  0,0071 Ω (34) 

𝑅1 är uppmätt mellan U och V lindningarna enligt databladet [6] och då finns det möjlighet 

att beräkna rotorresistansen hänförd till statorsidan, 𝑅2
′ . 

𝑅1 = 0,0017 Ω 

 

𝑅2
′  =  𝑃𝑘 − 𝑅1  =  0,0055 Ω 

 
 

Den komplexa impedansen är förhållandet mellan kortslutningsspänningen och strömmen.  

𝑍𝑘 =
𝑈𝑘

𝐼𝑘
 =  0,1043 Ω (35) 

Från denna impedans är det möjligt att beräkna följande reaktans: 

𝑋1 + 𝑋2
′ = √𝑍𝑘

2 − (𝑅1 + 𝑅2
′ )2 = 0,1040 Ω (36) 

Då inga värden fanns uppmätta på varken de interna reaktanserna eller magnetiseringsreak-

tansen måste dessa estimeras utifrån den beräknade kortslutningsimpedansen, 𝑍𝑘. 
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Statorinduktansen estimeras till 0,3495 mH och rotorinduktansen till 5,4730 mH, enligt 

samma förhållande som råder mellan 𝑅1 och 𝑅2
′ . 

3.2 Kondensatorbatteri 
En modell konstruerades i Simulink, se figur 36 i Bilaga B, där syftet var att undersöka fas-

förskjutningen med och utan ett kondensatorbatteri. Här modellerades generatorns pro-

duktion vid märkdrift, där sedan kondensatorbatteriet kompenserade det totala reaktiva be-

hovet. 

Resultatet från simuleringen av kretsschemat kan ses i figur 19 och 20. Det visar bl.a. att 

tillkopplingsfenomenet när kondensatorbatterierna kopplades till vid tiden 0,0167 s, resul-

terade i en kraftig transient, se figur 20. En sådan transient kan vara skadlig för utrustning 

som är inkopplat till nätet. 

 

Figur 19: Simulering över kretsen med kondensatorbatteri. Figuren visar i följande ordning: fasspänning, fasström, aktiv effekt 

och reaktiv effekt. 

 

Figur 20: Transient hos fasströmmen vid inkoppling av kondensatorbatteri. 

Den utgående strömmen påverkades inte nämnvärt utav distorsioner efter att ett kondensa-

torbatteri kopplades till anläggningen. I figur 21 syns frekvensinnehållet vid stationära för-

hållanden med kondensatorbatteriet inkopplat, där dess totala THD var 0,22%. Jämförelse-

vis, utan kondensatorbatteriet var THD 0,0% (en ideal spänningskälla användes vid simule-

ringarna). 
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Figur 21: Frekvensspektrum över fasströmmen upp till den 25:e övertonen. 

3.3 Passiv krets 
Flera modeller konstruerades i Simulink där syftet var att undersöka fasförskjutningen med 

och utan faskompensering. Simuleringarna visade att den bästa modellen var den med en 

spole på AC-sidan, se figur 37 i bilaga B. 

3.3.1 Spole på AC-sidan 

Från simuleringen, se figur 22, kunde det observeras att utsignalens snabbhet var ca 140 ms 

och att fasströmmen formades efter en sinussignal då spolen var kopplad på AC-sidan. Det 

går även se att spänningen leder strömmen med en viss vinkel. Detta är delvis på grund av 

spolen som orsakar denna fasförskjutning av strömmen. 

 

Figur 22: Simulering över kretsen med en spole på AC-sidan. 

Figur 23 visar frekvensinnehållet i signalen. Distorsionen påverkar enstaka övertoner och de 

som orsakar mest distorsion är centrerade kring 0 − 200 Hz. Effektfaktorn beräknades enligt 

formel (6), från simuleringsresultatet, till 

𝑃𝑠 = 𝐾𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑠(ẟ1 − 𝜃1)  = 0,8955 ∗ 0,7409 =  0,66345 



 
 
 

27  |  METODER OCH MODELLER 
 
 

 

 

Figur 23: Frekvensspektrum över fasströmmen upp till den 25:e övertonen. 

3.4 Aktiv krets 
Den aktiva faskompenseringskretsen som undersöktes, se figur 38, baserades på en modell 

publicerad i en rapport på universitetet Sarvajanik College of Engineering & Technology, In-

dien [29]. Det går att läsa av i figur 24 att vid inkoppling av boost-omvandlaren med styrtek-

niken Average Current Control följer strömmen efter spänningen och uppnår ett maxvärde 

på ca 3,3 kA. Denna krets gav upphov till en snabbhet om 5,23 ms vid stegformad insignal. 

 

Figur 24: Simulering över kretsen med boost-omvandlare och average current control-styrschema, 

spänning (svart), ström (röd) 

Den aktiva faskompenseringens THD-nivå minskade mycket i jämförelse med den passiva 

faskompenseringen. Från figur 25 syns det att övertonsströmmarna är mindre än 0,2% av 

grundtonens magnitud. 

Den uppmätta effektfaktorn för aktiv reglering visade sig vara 

𝑃𝑠 = 𝐾𝑑 ∗ 𝑐𝑜𝑠(ẟ1 − 𝜃1)  = 0,9974 ∗ 1 =  0,9974 
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Figur 25: Frekvensspektrum över fasströmmen upp till den 25:e övertonen. 

3.5 Övermagnetiserad synkronmaskin 
Kretsschemat för den övermagnetiserade synkronmaskinen, se figur 39, modellerades uti-

från en modell som utvecklats av Hydro-Quebec [28]. I figur 26 och 27 syns resultatet från 

en simulering av en asynkrongenerator i ett isolerat nät med en synkronmaskin parallellt 

inkopplad för faskompensering. Observera att laster ej stämmer överens med anläggningen 

i Fröslida. Synkronmaskinen kompenserar för det dynamiska reaktiva effektbehovet hos ge-

neratorn och följer således den aktiva effekten som produceras. Snabbheten testades genom 

att en last kopplades in vid tiden 0,2 s (tredje grafen, figur 26). Stegsvaret visade att stigtiden 

(snabbheten) för synkronmaskinen var ca 121 ms. Figur 27 visar att THD var ca 36%, där 

distorsionen mestadels var koncentrerad till den första deltonen. 

 

Figur 26: Funktion för synkronmaskin [28]. Överst (1): Genererad aktiv effekt. (2 & 3): primär- resp. sekundär belastning. (4): 

Reaktiv effekt från synkronmaskin. 
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Figur 27: Frekvensspektrum för ström för övermagnetiserad synkrongenerator, upp till den 25:e deltonen. 

3.6 Static var compensator 
Figur 40 i bilaga B visar uppkopplingen för SVC-kretsen. Den dynamiska belastningen an-

vändes för att motsvara verkliga förändringar i nätet för att testa och se hur SVC-utrust-

ningen reagerade. 

Figur 28 visar reaktionen från SVC:n, som kontinuerligt mätte av spänningen och när den 

passerade specifika märkvärden som var förinställda reglerade den upp eller ned spänningen 

med kondensatorer och reaktorer. I det här läget syns det att spänningen minskade, varefter 

SVC-utrustningen kopplar till kapacitiv effekt för att återställa spänningen. Det tar knappt 

20 ms, vilket motsvarar en period vid 50 Hz, innan SVC-utrustningen reagerar på spännings-

tappet och börjar reglera spänningen till nominell nivå igen. Det tar sedan ca 50 ms innan 

spänningen är åter inom det godkända intervallet. Detta gäller även vid direkt inkoppling 

eller förlust av stor last. 

 

Figur 28: SVC:ns uppmätta spänning samt reglering i kapacitivt läge (Q är negativt). 

Figur 29 visar strömmen på högspänningssidan av transformatorn, där det syns att SVC-

utrustningen påverkade fasströmmen genom att THD-nivån ökade beroende på tyristorer-

nas tändpuls. Frekvensinnehållet i strömmen, se figur 30, visar att strömmen tydligt blev 

förvrängd. Vid stationära förhållanden blev THD ca 22%, där distorsionen mestadels var 
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koncentrerad till den första och tredje deltonen. SVC-utrustningen är dock anpassad genom 

att ett övertonsfilter finns installerat i komponenten som kunde dimensioneras. 

 

Figur 29: Ström från generator och SVC på högspänningssidan. 

 

Figur 30: Frekvensspektrum för ström för SVC, upp till den 25:e deltonen. 

3.7 Static synchronous condensator 
Modellen som konstruerades, se figur 41 i bilaga B, är samma krets som för SVC-modellen, 

men här placerades STATCOM-modulen på högspänningssidan om transformatorn. 

Dess funktion testades genom att en referensspänning varierades mellan ±3 procentenheter 

om den nominella spänningen. Se figur 31 för reaktionen från STATCOM-modulen. Vid för-

ändringen av referensvärdet tar det knappt en millisekund innan STATCOM-modulen hin-

ner reagera och därmed tillkoppla kapacitiva eller induktiva element, sedan tar det ytterli-

gare ca 10 ms innan slutvärdet uppnås. 



 
 
 

31  |  METODER OCH MODELLER 
 
 

 

 

Figur 31: Funktion för STATCOM, spänningsreferens (röd) och VAR-reglering (svart). 

Frekvensanalys av strömmen vid en pendlande belastning syns i figur 32, där huvuddelen av 

distorsionen var koncentrerad till de fem första deltonerna, framförallt den första övertonen. 

Totala THD var i det fallet ca 41%. Frekvensanalysen är utförd vid reglering, alltså då THD-

värdet är som lägst. 

 

Figur 32: Spektrum över THD-innehåll för deltoner (upp till den 25:e). 

3.8 Ekonomisk kalkyl 
En investeringsanalys utfördes med syfte att erhålla beslutsunderlag gällande de metoder 

som undersökts tidigare. Förutom för den passiva faskompenseringen, som valts bort på 

grund av att dess egenskaper inte motsvarade de från litteraturstudien, samt att dess kom-

pensering inte förbättrade anläggningens totala effektfaktor. 

Investeringen syftade till en rationaliseringsinvestering, vilket innebar att undersökningen 

handlade om att öka lönsamheten hos anläggningen genom att minska kostnader och öka 

effektiviteten. [26] 

3.8.1 Nuvärdesanalys av befintlig utrustning 

En nuvärdesanalys av den befintliga utrustningen utfördes för att ta reda på kostnader som 

var knutna till den, och därmed om det fanns incitament nog för en investering. Värden har 

beräknats enligt E.ON:s “Elnätsabonnemang för regionnät” [13]. 
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Reaktiv förbrukning hos befintlig anläggning ger upphov till: 

cos (𝜑1)  =  0,8 

E.ON:s krav på ett reaktivt effektuttag om max 50% av den aktiva effekten [13] ger upphov 

till: 

cos (𝜑2)  =  0,9 

Anläggningens totala skenbara effekt, 

𝑆 =  3,0 MVA 

ger upphov till 

𝑄1 =  𝑆 ∗ sin (cos−1 0,8)  =  1,8 MVAr (37) 

E.ON:s krav medför ett reaktivt uttag på 

𝑄2  =  𝑆 ∗ (
0,8

0,9
) ∗ 𝑠𝑖𝑛(cos−1 0,9)  =  1,1624 MVAr (38) 

Differensen mellan anläggningens reaktiva uttag, och E.ON:s krav ger 

𝑄ö𝑣𝑒𝑟𝑢𝑡𝑡𝑎𝑔 =  𝑄2 − 𝑄1 =  −637,7 kVAr (39) 

Med abonnemang för ett ökat reaktivt effektuttag (avgift, 25 kr/kVAr [13]), erhålles en po-

tentiell besparing på 

637,7 ∗ 25 =  15 942,5 kr/år 

Utan något abonnemang (avgift överuttag, 100 kr/kVAr[13]), erhålles en potentiell besparing 

på 

637,7 ∗ 100 =  63 770 kr/år 

Elöverföringsavgift: 

Elöverföringsavgiften för E.ON:s regionnät är 2 öre per kWh [13], vilket ger upphov till en 

kostnad om 250 000 kr/år, vid märkeffekt. 

3.8.2 Kostnadsanalys 

Några av de större leverantörerna inom elkraft och automation kontaktades för offert för 

samtliga kompenseringsmetoder, men utan någon återkoppling. 

3.8.2.1 Kostnad 

Kostnad för brytarkopplade samt kontaktorkopplade kondensatorbatterier togs därför från 

en rapport som skrivits om faskompensering för vindkraft [30], där utrustningen är jämför-

bar med den som använts i detta examensarbete. Observera att rapporten, och därmed 
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kostnaden, är utförd år 2000. Kostnad för brytarkopplade- respektive kontaktorkopplade 

kondensatorbatterier blev 60 kr/kVAr respektive 300 kr/kVAr. Dessa dimensionerades så att 

anläggningens totala reaktiva effekt kompenserades bort, tänkt som en lösning innehållan-

des ett flertal steg där kondensatorbanker kopplas till allt eftersom det reaktiva behovet ökar. 

Kostnaden för aktiv reglering framställdes genom att kostnader på de ingående komponen-

terna togs fram från olika leverantörer. Sedan lades dessa ihop till en klumpsumma. Kostna-

der för komponenter togs från ett axplock av källor, samtidigt som vissa komponenters kost-

nad har placerats under övriga komponenter, såsom en spole, PWM-regulator, sinusgene-

rator och operationsförstärkare. Se tabell 3 för komponenternas kostnader. 

Tabell 3: Kostnad för aktiv reglering. 

Komponent Kostnad [SEK] Referens 

x3 Likriktarbrygga ca 6 000 [31] 

x3 Diod (DC) ca 3 000 [32] 

x3 MOSFET ca 3 000 [33] 

x6 PI-regulatorer  ca 15 000 [34] 

Övriga komponenter ca 4 500 - 

Totalt ca 31 500  

 

Det totala reaktiva effektbehovet för hela anläggningen uppgår till 1 800 kVAr, där den reak-

tiva tomgångseffekten för generatorerna uppgår till 995,6 kVAr. Detta gör att i kommande 

lösningar har ett kondensatorbatteri valts att kompletteras till anläggningen för att kompen-

sera bort den statiska tomgångseffekten. Det var på grund av ekonomiska skäl, då ett kon-

densatorbatteri är betydligt billigare, samt påverkas inte förmågan då det endast är den sta-

tiska effekten som kompenseras bort. Beroende på styrutrustningen till kondensatorbatteri-

erna skiljer sig kostnaderna åt och på grund av det har olika intervall bestämts med mini- 

och maximikostnader. Detta har gjort att synkronmaskinen, SVC- och STATCOM-utrust-

ningarna endast dimensionerades efter det dynamiska reaktiva effektbehovet vid märkdrift, 

som uppgick till: 

𝐷𝑦𝑛𝑎𝑚𝑖𝑠𝑘𝑡 𝑟𝑒𝑎𝑘𝑡𝑖𝑣𝑡 𝑒𝑓𝑓𝑒𝑘𝑡𝑏𝑒ℎ𝑜𝑣 =  1800 −  995,6 =  804,4 kVAr (40) 

Leverantören, BEVI, har bistått med kostnadsuppgifter på en synkronmaskin. En synkron-

maskin av modellen BEVI, MJB 400 MB4, märkt 1050 kVA, 840 kW valdes då det täcker det 

dynamiska effektbehovet. Enligt deras prislista [35] kostade den 282 100 SEK. Den bidrog 

även med en tröghet om 17,00 kgm2. 
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Kostnader för SVC och STATCOM togs från en rapport från ett examensarbete [36]. Det 

fanns en viss osäkerhet då två olika källor har uppgett olika uppgifter om kostnader. Därmed 

bestämdes ett kostnadsintervall som använts för de fortsatta beräkningarna. 

Se figur 33 för en sammanställning av 𝑘𝑜𝑠𝑡𝑛𝑎𝑑/𝑘𝑉𝐴𝑟 för de olika metoderna (exklusive syn-

kronmaskinen). 

 

Figur 33: Kostnad för olika utrustningar, beroende på antal kVAr. 

3.8.2.2 Livslängd 

Livslängd för olika komponenter är ofta väldigt svårbestämd, men med utlåtande från hand-

ledare (Tobias Svensson, Sweco Energuide, 18-05-10), baserad på dennes egna erfarenheter 

i enlighet med diverse litteraturstudier har värden tagits fram. Se tabell 4 för ett samman-

ställt resultat av kostnader och livslängder för de olika komponenterna. 
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Tabell 4: Kostnader och livslängd för samtliga undersökta tekniker. 

Teknik Kostnad [SEK] Livslängd [år] 

Brytarkopplade kondensatorbatterier 108 000 30 - 35 

Kontaktorkopplade kondensatorbatterier 540 000 30 - 35 

Aktiv reglering 31 500 15 - 20 

Övermagnetiserad synkrongenerator 341 836 - 580 780 40 - 50 

SVC 576 161 - 735 432 20 - 25 

STATCOM 848 048 - 1 438 478 20 - 25 

 

En kalkylmodell ställdes upp för att bestämma kapitalvärdet och ROI för varje investering, 

se figur 45 i bilaga D. De ingående parametrarna för kostnad och livslängd bestämdes utifrån 

tabell 4, och inbetalningsöverskottet bestämdes utifrån den uteblivna betalningen som upp-

stod vid en potentiell investering av ny teknik, med befintligt abonnemang. Kalkylräntan 

fastställdes från två olika marknader för att representera en bredare marknad och för att bli 

mindre känslig för ekonomiska förändringar. Kalkylräntan erhölls från NYU Stern som var 

8,19% [37], och från Mälarenergi som var 5,85% [38]. Restvärdet sattes till noll, dels för att 

andrahandsvärden på tekniska komponenter varit svårbestämda, men också för att den eko-

nomiska livslängden har valts att vara lika som den tekniska livslängden. Se tabell 5 för re-

sultatet av kalkylen. 
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Tabell 5: Sammanställning av kapitalvärdeskalkyl 

Teknik Styrsystem Kostnad, 

uppkopp-

ling [SEK] 

Kapitalvärde 

(sämsta utfallet) 

[SEK] 

Kapitalvärde 

(bästa utfallet) 

[SEK] 

ROI [%] (sämsta 

utfallet) 

ROI [%] (bästa ut-

fallet) 

Kondensatorbat-

terier 

Brytarkopp-

lade 

108 000 68 307,15 127 263,3 63 118 

 Kontaktor-

kopplade 

540 000 -363 692,85 -304 736,7 -67 -56 

Aktiv reglering - 31 500 103 390,53 153 606,9 328 488 

Övermagnetise-

rad synkrongene-

rator 

Brytarkopp-

lad konden-

sator 

341 836 20 777,33 150 068,41 6 44 

 Kontaktor-

kopplad kon-

densator 

580 780 -218 166,67 -88 875,59 -38 -15 

 Brytarkopp-

lad konden-

sator 

576 161 -245 516,42 -134 161,46 -43 -23 

SVC  735 432 -404 787,62 -293 432,66 -55 -40 

 Kontaktor-

kopplad kon-

densator 

815 104,8 -484 460,42 -373 105,76 -59 -46 

  974 376 -643 731,62 -532 376,66 -66 -55 

 Brytarkopp-

lad konden-

sator 

848 048 -517 403,62 -406 048,66 -61 -48 

 

STATCOM 

 1 438 478 -1 107 833,22 -996 478,26 -77 -69 

 Kontaktor-

kopplad kon-

densator 

1 086 992 -756 347,62 -644 992,66 -70 -59 

  1 677 422 -1 346 777,22 -1 235 422,26 -80 -74 
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En estimerad total årlig intäkt för Fröslida kraftverk med avseende på försäljning av el på 

Nord Pools elbasmarknad enligt (29), resulterade i 3 876 250 kr/år. Se tabell 6 för anlägg-

ningens känslighet för de respektive investeringarna. Kvoten är beräknad med det billigaste 

alternativet för respektive teknik.  

Tabell 6: Anläggningens känslighet för investeringar. 

Teknik Investeringskänslighet [%] 

Kondensatorbatteri 2,79 

Aktiv reglering 0,813 

Synkrongenerator 8,82 

SVC 14,9 

STATCOM 21,9 

3.9 Miljömässiga aspekter 
Genom att faskompensera en anläggning går det att minska den totala strömmen som över-

förs, vilket i sin tur minskar hur mycket utsläpp av värme anläggningen står för. En anlägg-

ning som producerar mindre värme orsakar mindre skada på miljön, det vill säga mindre 

luftföroreningar från uppvärmda metaller. 

För att redovisa den positiva effekt som faskompensering har för miljön följer här ett exem-

pel: 

Då en generator är märkt för 1,225 MW och 𝑐𝑜𝑠(𝜙)  =  0.8 ger den en total skenbar effekt på 

1,225 ∗ 106/0.8 = 1,53125 MVA, vilket betyder att eldistributören levererar en reaktiv effekt 

som är 20% av den totala effekten. Denna effekt går i förlust då generatorn inte har någon 

nytta av det efter magnetisering av rotorn. Med andra ord; förlusten motsvarar ökad värme 

inom anläggningen. 

Vid faskompensering önskas en högre effektfaktor och lägre ström för att minska förluster i 

systemet. Om anläggningens effektfaktor ökas från 0,8 till 0,9 går det att uppnå en strömför-

minskning på ca 386 A. Om denna ström induceras över en kopparledning på 10 km med en 

area på 195 𝑚𝑚2 går det att beräkna hur mycket den totala effekten minskar. 

𝑃 =  𝐼2 ∗ 𝑅𝐶𝑢 = 𝐼2 ∗
⍴𝐶𝑢

𝐴
∗ 𝐿 = 128,365 kW (41) 

där ⍴𝐶𝑢 = 1,72 ∗ 10−2 Ω𝑚𝑚2

𝑚
, 𝑅𝐶𝑢 =

17,2

𝐴

Ω

𝑘𝑚
 och L = ledningens längd i km [4].
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4   Resultat 

Se tabell 7 för det sammanställda resultatet utifrån litteraturstudier, simuleringar och eko-

nomiska beräkningar. 

Kondensatorns snabbhet är beroende på vilken styrning som används och lämnas därmed 

blank. Dess effektfaktor begränsas först och främst av tomgångseffekterna hos generato-

rerna, men kan även installeras som en flerstegslösning där de kopplas in då det reaktiva 

behovet ökar. Effektfaktorn har även lämnats blank för den övermagnetiserade synkron-

maskinen, SVC och STATCOM då den beror på hur de dimensioneras. 

Den passiva regleringen har en förhållandevis låg snabbhet och hög THD. Den valdes då bort 

för vidare undersökning av ekonomiska aspekter. Den aktiva regleringen kan åstadkomma 

en hög effektfaktor med en hög snabbhet och hög ROI, men har en kort livslängd.  

Den övermagnetiserade synkronmaskinen är relativt långsam men kan producera en stor 

mängd reaktiv effekt, men dimensioneras ofta efter det dynamiska effektbehovet.  SVC och 

STATCOM har hög snabbhet men väldigt låg ROI, men kan erbjuda stor flexibilitet med 

spänningsnivå, reaktiv effekt, THD och effektfaktor. 

Tabell 7: Sammanställning av resultat. 

Teknik Snabbhet 
[ms] 

cosφ THD 
[%] 

ROI [%] Kommentar 

Kondensator- 
batteri 

− − 0,22 −67 ≤  𝑅𝑂𝐼 
≤  118 

● Stor transient vid in-
koppling. 

● Kan styras med brytare, 
kontaktorer eller tyris-
torer 

● Kompenserar tomgångs-
effekten. 

Passiv reglering 140 0,6635 49,71 − ● Medel effektfaktor. 
● Hög THD-nivå. 
● Stora komponenter i 

jämförelse med aktiv. 

Aktiv reglering 5,23 0,9974 0,72 328 ≤  𝑅𝑂𝐼 
≤   488 

● Kompakt design. 
● Hög effektfaktor. 
● Låg THD. 

Övermagnetiserad 
synkronmaskin 

121 − 36,14 −38 ≤  𝑅𝑂𝐼 
≤  44 

● Kompenserar dynamiskt 
effektbehov. 

● Bidrar med tröghet. 

SVC 70 − 21,84 −66 ≤  𝑅𝑂𝐼 
≤  −23 

● Snabb, dynamisk effekt-
reglering. 

● Övertonsfilter. 

STATCOM ~100 − 40,76 −80 ≤  𝑅𝑂𝐼 
≤  −48 

● Snabb, dynamisk effekt-
reglering. 

● Kompakt design. 
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5 Analys och diskussion 

Resultatet var förväntat när det gällde kondensatorbatteriet, SVC och STATCOM. Det bekräf-

tade varför kondensatorbatterier traditionellt har varit en bra lösning som använts flitigt. 

SVC och STATCOM var alldeles för dyr för att användas enbart för faskompensering av ett 

vattenkraftverk. De har dock andra fördelar som spänningsreglering och filtrering av överto-

ner och lämpas därmed bra till svaga nät eller större anläggningar. 

När det gällde den aktiva regleringen och den övermagnetiserade synkronmaskinen överträf-

fades förväntningarna. Den aktiva regleringen måste dock undersökas varsamt genom att ta 

in fler parametrar till dess ekonomiska grundinvestering för att motsvara ett mer reellt re-

sultat. Den övermagnetiserade synkronmaskinen gav ett positivt resultat gällande den eko-

nomiska kalkylen, även då den inte används mycket för ändamålet faskompensering inom 

småskalig vattenkraftsproduktion.  

5.1 Simuleringar 
Styrkan med Simulink/Power System Blockset var att det innehöll färdiga moduler för kom-

ponenter som skulle undersökas. Dessa betedde sig dock inte alltid som vi hade tänkt oss, då 

flera av de tillgängliga komponenterna inte var kompatibla med varandra, vilket resulterade 

i att en del kompromisser gjordes med de blocken som fungerade ihop. 

Kretsarna har modellerats endast för en generator för enkelhetens skull, samt för att simule-

ringstiden skulle hållas nere. De kan utan problem appliceras på en anläggning med två ge-

neratorer. 

Ett ständigt problem var att varvtalet för generatorn skenade hela tiden då modellen för asyn-

kronmaskinen var kopplad till ett “starkt” nät genom en transformator. Då nätet (50 kV) 

kopplades direkt, utan transformator, parallellt med generatorn uppgick varvtalet till märk-

värdet om 753 rpm.  Detta motsvarade inte den verkliga modellen av anläggningen. 

Modellen för den passiva regleringen kopplades upp utifrån en rapport [6] där effektfaktorn 

skulle uppnå ett värde om 0,759, där förskjutningsfaktorn och 𝑐𝑜𝑠(𝜙) var 0,888 respektive 

0,855. Enligt våra simuleringar, vid användning av samma storlek på komponenterna som 

rapporten, fick vi en lägre effektfaktor. Detta kan bero på vilka typer av komponenter som 

användes i rapporten, då det tidigare har nämnts att flera komponenter inte var kompatibla 

med varandra. 

Vidare har resultatet observerats till att vara stabilt, men med andra program skulle stabili-

tetskriterier kunna ställas upp och bestämmas. 

THD-mätningarna som utfördes med en spektrumanalysator i programmet gav ett resultat 

som kunde skilja sig åt beroende på hur många cykler som studerades, samt under vilket 

stadie som kompenseringsutrustningen verkade inom, t.ex. stationära eller transienta för-

hållanden. Vid transienta förhållanden erhölls generellt högre THD-värden, samtidigt som 

aktiva regleringsmetoder som SVC och STATCOM kontinuerligt reglerar och därmed alltid 

befinner sig i ett slags transient tillstånd. Det bidrar till att dessa har högre THD-värden jäm-

fört med kondensatorbatteriet under stationära förhållanden. 
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5.2 Ekonomi 
Vid bestämmande av grundinvestering användes endast inköpskostnaden som en grundin-

vestering. Till detta tillkommer ytterligare kostnader såsom installation och eventuell bygg-

nation, driftkostnader (service, reparationer m.m.), eventuell utbildning och/eller konsult. 

Restvärdet i den ekonomiska kalkylen har satts till 0 𝑘𝑟, men kan i slutändan komma att an-

tingen kosta eller rendera i en vinst vid försäljning. 

Livslängden för de olika komponenterna påverkar det ekonomiska resultatet mycket och är 

även en stor källa till osäkerhet då livslängden ofta är väldigt lång och att det kan ske stora 

samhälleliga, ekonomiska och/eller miljömässiga förändringar som inte kan förutses. Livs-

längden i sig är också beroende av flera parametrar som kvalitet, underhållning, “måndags-

exemplar” med mera. Det gör att den kan skilja sig åt rejält då exempelvis ett kondensator-

batteri kan hålla allt ifrån 10 − 50 å𝑟.  

5.2.1 Aktiv reglering 

Vid framtagande av kostnad för den aktiva regleringen blev det en liten summa i jämförelse 

med de andra metoderna. Kostnaden var dock endast beräknad för komponenterna utan nå-

gon hänsyn till kostnader för installation av dess teknik och anställning av konsult för beräk-

ning och inställning av parametrarna för anläggningen. 

Resultatet som togs fram såg väldigt lovande ut och enligt kapitalvärdeskalkylen gick det att 

utvinna en vinst, till och med i det värsta utfallet, på 328%. Enligt teorin bör en investering 

göras, men rent praktiskt kan det bli sämre än vad som förväntas och kostnaderna kan bli en 

hel del högre på grund av dess korta livslängd och behov av driftövervakning. Det kan även 

förekomma krav på utbildning för att förstå hur denna metod fungerar i helhet inom anlägg-

ningen, men även för att kunna felsöka. 

5.2.2 Framtida trender 

Trender visar att allt mer intermittent elproduktion kommer in på marknaden, t.ex. vind-

kraft. Det innebär att det blir alltmer fluktuationer i spänning och frekvens. Vattenkraften 

kan komma att få en ännu större roll i att bibehålla balansen i elkraftsystemet, med fokus på 

spänning och frekvens, och därmed få mer ersättning för det ansvaret. 

Allt fler elektriska roterande maskiner blivit galvaniskt bortkopplade från elnätet genom att 

det kopplas in kraftelektronik med DC-länk samt att kärnkraftverk avvecklas på många stäl-

len. Det innebär också att trögheten i systemet minskar genom att de maskinerna inte bidrar 

med detta på samma sätt längre. Därför har en ny marknad för tröghetsmoment börjat att 

träda fram, då det är önskvärt att ha mycket tröghet inom elkraftssystemet för att kunna klara 

av stora effektförändringar, därav kan vattenkraftverk som bidrar med tröghet få en bättre 

ekonomisk vinning. Detta ger även bättre förutsättningar för att använda synkronmaskinen 

som faskompensering då den bidrar med ytterligare tröghet och kan på så vis betala av sig 

själv till viss del. 

5.3 Miljö 

Faskompensering gör att anläggningen blir effektivare och kan producera mer aktiv effekt 

utan att exempelvis ledningar behöver dimensioneras för en högre ström. Alternativt, om 

anläggningen redan producerar vid märkdrift kan värmen som uppstår i ledningarna och 
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generatorerna minskas. Det är viktigt då ledningar ofta är fullt belastad och med en ökande 

energikonsumtion kan utnyttjas på ett effektivare sätt. Det möjliggör även att ledningar med 

mindre area och därmed mindre koppar kan användas vid en eventuell upprustning. 

5.4 Samhälleliga aspekter 
Industrin som är en stor konsument av elektrisk energi förväntar sig att matningen från el-

producenter är av godkänd klass, dvs att spänningen håller sig inom vissa specificerade ni-

våer, samt att strömmen innehåller lite distorsion. En reducering av den totala THD-nivån i 

systemet minskar störningar eller oljud, vilket reducerar risken för skador hos maskinerna i 

anläggningen. Deras livslängd försämras påtagligt om de skulle utföra arbete med en hög 

distorderad matningssignal. 

Elleverantörer har ytterligare ett samhälleligt krav där leveransen av el ska vara robust. Av-

brott ska reduceras så mycket som möjligt. Nätets känslighet för effektpendlingar påverkas 

av antalet produktionsanläggningar i nätet och dess kapacitet. SVC och STATCOM bidrar 

med en säkrare elleverans genom att spänningsnivån bibehålls samtidigt som överspän-

ningar från exempelvis blixtnedslag kan hanteras. 

5.5 Jämförelse av resultat från andra rapporter 
En liknande rapport som utförts med målet att utreda kring faskompensering av en vind-

kraftpark [30] styrker vårt framtagna resultat då de sammanfaller till en viss grad med 

varandra. De visar att ett kondensatorbatteri är en billig lösning för faskompensering, men 

även att synkronmaskinen inte är en bra lösning inom vindkraftssammanhang. Vi har däre-

mot visat att det kan fungera för vattenkraft. De har även kommit fram till att SVC och 

STATCOM är för dyr vilket vårt resultat också visat, men de skiljde sig åt gällande responsti-

den. 

En annan rapport som har undersökt aktiv reglering med styrtekniken average current con-

trol [40] har fått ett resulterande THD-värde på 4,45%, som visar att det är möjligt att erhålla 

en ännu bättre THD-nivå än vårat presenterade resultat.
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6 Slutsatser 

Kondensatorbatteriet har bekräftats som en säker investering för faskompensering av gene-

ratorerna då det inte krävs någon utrustning för filtrering av övertoner, samtidigt som en 

aktiv reglering har goda förutsättningar men kräver inställning av parametrar och viss driftö-

vervakning. Trender visar på en positiv framtid för den övermagnetiserade synkronmaskinen 

då den bidrar med tröghet till elkraftsystemet. SVC och STATCOM har visat sig vara mindre 

bra lösningar med avseende på faskompensering av anläggningen, då de är väldigt dyra i 

förhållande till storleken på kraftverket och inte ger större intäkter jämfört med t.ex. kon-

densatorbatterier då distorsion inte leder till en stor kostnad. 

6.1 Framtida arbete 
Vidare undersökning av aktiv reglering för faskompensering, alternativa styrtekniker som 

kan användas, om DCM kan vara en bättre lösning eller någon annan styrning för CCM. 
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8 Bilagor 

8.1 Bilaga A 

 

Figur 34: Normalschema för anläggningen. 
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Figur 35: Elnätsavgifter för E.ON:s regionnät. [13]  
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8.2 Bilaga B 

 

Figur 36: Enfas krets över nät med generator och kondensatorbatteri. 

 

Figur 37: Enfaskrets över helvågslikriktare med spole på AC-sida. 
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Figur 38: Kretsschema över aktiv faskompensering. 

 

Figur 39: Övermagnetiserad synkronmaskin som faskompensering. 
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Figur 40: Modell för anläggning, med dynamisk last för simulering av funktion för SVC. 

 

Figur 41: Kretsschema innehållande STATCOM.  
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8.3 Bilaga C 

 

Figur 42: Teknisk specifikation för asynkrongeneratorer på anläggningen i Fröslida.  [27] 
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Figur 43: Kurva som visar tomgångseffekt över spänningen för generatorn. [27] 
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Figur 44: Teknisk specifikation för transformator på anläggningen [27]. 
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8.4 Bilaga D 

 

Figur 45: Mall för investeringskalkyl (Annuitetsmetoden). 
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