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Summary 
The voltage level in the power grid varies due to variations in load and production. 
Normally these variations are manageable, but they may be excessively large during a 
disturbance. If the voltage is too high it may damage the equipment in the grid and too 
low voltages may cause problems like voltage instability. The magnitude of the 
voltage variation depends on the short circuit power capacity of the point of interest. 
This problem may become lore prominent due to automatic voltage regulation that acts 
on shunt reactors and shunt capacitors. When the shunt reactor is connected or 
disconnected to the grid it may cause such large changes in the voltage that the shunt 
reactor starts hunting. Hunting is a phenomenon that manifests itself in a sequence of 
undesired connection and disconnection of some reactive compensation equipment 
connected in shunt. Hunting may also include shunt capacitors, and the emergency 
power and special protection schemes that acts on the HVDC links may increase the 
hunting problem.  
An earlier master thesis done at Svenska Kraftnät analysed the hunting problem in the 
middle parts of Sweden. Svenska Kraftnät now finds it suitable to analyse the problem 
with hunting for the southern part of Sweden. 
 
The main task in this master thesis is to present new settings for the automatic voltage 
control in the southern parts of Sweden, 400-130 kV. The purpose of this is to 
minimize the risk encountering of hunting. The thesis should also include an inquiry of 
reversed voltage control. The purpose of this is to raise the voltage limit that controls 
the activation of shunt capacitors in Sydkraft’s 130 kV grid and evaluate the impact of 
this action on the hunting problem. 
The work will be performed with the real time simulator ARISTO. 
One of the major findings of this thesis work can be summarized as follows.  
Due to a fairly wide range of operation conditions, finding a single set of optimal 
settings for the voltage automatics appears to be infeasible, at lest in general. But there 
are settings that can reduce the risk with hunting e.g. to separate the time settings in 
buses close to each other. 
 
  
 
 
 

   



     

   



     

Förord 
Denna rapport är en samanställning av ett examensarbete för 
civilingenjörsutbildningen i elektroteknik vid Kungliga Tekniska Högskolan i 
Stockholm. Examinationen utförs vid institutionen för Elektrotekniska system, 
avdelningen Elektriska energisystem.  
Examensarbetet är finansierat av och genomfört vid Svenska Kraftnäts driftavdelning.  
 
Vi riktar ett stort tack till våran handledare på Svenska Kraftnät, Klas Roudén. Vi vill 
även tacka Kenneth Walve och Anders Edström samt övrig personal på Svenska 
Kraftnät som varit engagerade och hjälpt oss i vårat arbete. Dessutom vill vi tacka 
Lars-Åke Wahlqvist på Sydkraft Nät AB för informationen angående Sydkrafts 
parameterinställningar.  
Slutligen vill vi också tacka vår handledare på KTH, Valery Knyazkin.  
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1. Introduktion 
Spänningarna i kraftnätet är ständigt varierande på grund av ständig variation i last och 
produktion. I ett intakt nät är variationen oftast hanterbar, men vid störningar i nätet 
kan variationen bli för stor. En för hög spänning kan ge upphov till slitage och skada 
på utrustning i kraftnätet och för låg spänning kan ge problem som 
spänningsinstabilitet1. 
Storleken på spänningsvariationen bestäms av nätets aktuella kortslutningseffekt.  
Detta problem kan ytterligare förvärras genom ingrepp av den spänningsreglerande 
automatiken för shuntkondensatorer samt shuntreaktorer. Då automatiken till- eller 
frånkoppar shuntreaktorer kan spänningsändringen bli så pass stor att automatiken 
fortsätter med upprepade till- och frånkopplingar, så kallad reaktorpumpning. Detta 
fenomen kan eventuellt även innefatta shuntkondensatorer, samt möjligtvis förvärras 
vid ingrepp av nätvärn och nödeffekt på HVDC-länkar. 
Ett tidigare examensarbete genomfört på Svenska Kraftnät har utrett problemet med 
reaktorpumpning i mellansverige [2]. Efter genomförda simuleringar ledde 
examensarbetet fram till förslag på förändringar i inställningarna för 
extremspänningsautomatiken på reaktorerna i anslutning till snitt 2 i stamnätet2, där 
vissa förändrade inställningar nu också successivt införs. Vidare föreslogs som fortsatt 
arbete en utredning av shuntreaktorerna i sydsverige samt vilken inverkan 
lindningskopplaren har för reaktorpumpning. Svenska Kraftnät anser det nu vara 
lämpligt att undersöka reaktorpumpning i sydsverige, eftersom detta fenomen uppstod 
under störningen i september 2003.  

 
1 Begreppet stabilitet/instabilitet beskrivs i avsnitt 3.3.1 
2 400-220 kV 
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1.1. Uppgift 
Syftet med examensarbetet är att med hjälp av simuleringar i ARISTO3 försöka 
förbättra parameterinställningarna för den berörda automatiken i sydsvenska 
kraftnätet, 400/130 kV. Detta för att minimera uppkomsten av reaktorpumpning.  
Följande spänningsreglerande automatik kommer behandlas med avseende på 
tidsfördröjning och spänningsnivå. 

• Extremspänningsautomatiken för shuntreaktorer och shuntkondensatorer i stamnätet 
(400 kV), inklusive kondensatorbatterier i HVDC-stationer.  

• Extremspänningsautomatik för shuntkondensatorer i regionnätet (130 kV), i första 
hand i stamnätstationer (400/130 kV). 

• Hur lindningskopplarautomatik i stamnäststationer påverkar pumpningsfenomenet.  

• Nätvärn för HVDC-länkar initierat från Sege. 

• Nödeffektautomatik för HVDC-länkar i Sverige beträffande spänningskriteriet. 
 
Dessutom skall en studie av driftrutinen omvänd spänningsreglering göras med syfte 
att höja spänningsgränsen för tillkoppling av berörda shuntkondensatorer. Detta för att 
studera om en höjning av spänningsgränsen kan förvärra eventuella 
pumpningsproblem. 

1.2. Mål 

• Påvisa pumpning för reaktiva reglerapparater i sydsvenska stamnätet med hjälp av 
simuleringsprogrammet ARISTO.  

• Föreslå förbättrade parameterinställningar för berörda automatiker. 

 
3 ARISTO, realtidssimulator för kraftsystem 
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2. Det svenska kraftnätet 

2.1. Beskrivning av kraftnätet 
Det svenska stamnätet består av cirka 
15000 km ledning och stäcker sig över 
ett geografiskt område som från norr 
till söder är cirka 1500 km. Stor del av 
effektproduktionen sker i norr av 
naturliga orsaker, då Sverige har 
många älvar i norr som utnyttjas för 
vattenkraft. Större delen av denna 
effekt transporteras sedan söderut där 
de flesta konsumenterna finns. I och 
med denna överföring av effekt har 
man byggt ett starkt överföringsnät 
mellan norra och södra Sverige.  
Senare tillkomna relativt 
platsoberoende energikällor som till 
exempel kärnkraft har man valt att 
lägga där den mesta effekten 
konsumeras.  
Överföringen av aktiv effekt i 
stamnätet begränsas i tre så kallade 
snitt, kraftnätets flaskhalsar, se figur 1. 
Överföringsgränserna genom snitten är 
dimensionerade för att klara av bortfall 
av ledningar och produktionsenheter, 
enligt Nordels 
nätdimensioneringsregler [4]. Vid 
normaldrift är överföringsgränsen 
genom snitten i nord-sydlig riktning [7]:  

Figur 1: Snittindelning 

• Snitt 1 3000 MW 

• Snitt 2 7000 MW 

• Snitt 4 4500 MW 
 
Det svenska kraftnätet är synkront sammankopplat med Norge, Finland och 
Östdanmark4, vilka ingår i Nordelsystemet. Detta innebär att man har samma frekvens 
i de olika länderna samt att man hjälps åt att bibehålla ett stabilt kraftnät.  
Utöver de synkrona förbindelserna finns även ett antal likströmsförbindelser. Dessa 
förbindelser går till Polen, Tyskland, Finland och Västdanmark5 samt en förbindelse 
mellan Själland och Tyskland. Dessa används främst för handel, men även vid 
eventuella störningar som nödeffekt. 

 
4 Själland och Bornholm 
5 Jylland 
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2.2. Kraftnätets struktur 
Det svenska kraftnätet har flera olika spänningsnivåer för att tillgodose olika krav på 
överföringen av effekt mellan produktionskällor och konsumenter. Detta har man för 
att bäst kunna uppfylla de ekonomiska och tekniska förutsättningarna. I tabell 1 ges en 
översikt av de olika spänningsnivåerna i det svenska kraftnätet. 

Tabell 1: Översikt spänningsnivåer 
 

 

• Stamnätet sammanbinder de stora produktionskällorna och har kapaciteten att överföra 
stora mängder energi till stora konsumtionsregioner. För att ha en hög tillförlitlighet 
vid effektöverföringen är stamnätet maskat, det vill säga man har många alternativa 
transmissionsvägar för att klara av störningar. Men det är inte enbart för att öka 
tillförlitligheten i kraftsystemet, utan även för att effektivisera effektöverföringen i 
landet samt att möjliggöra handel med utlandet.  

• Regionnätet har samma uppgifter som stamnätet, energimängden och 
överföringsavståndet är dock mindre. På grund av detta är det mer ekonomiskt att 
hålla en lägre spänningsnivå i regionnätet.  

• Distributionsnätet överför och fördelar den effekt som tas från regionnätets 
fördelningsstationer till slutkonsumenten. Dessa nät drivs normalt radiellt, det vill säga 
man har en specifik matningsväg till den enskilda konsumenten. På distributionsnivå 
sker effektuttaget vid olika spänningsnivåer. Generellt så gäller att ju mer effekt en 
konsument förbrukar ju högre är den spänning vid vilken den tas ut.  

2.3. Svenska Kraftnät 
Svenska kraftnät är ett statligt affärsverk som bildades i samband med avregleringen 
av elmarknaden 1992. Deras uppgift är att sköta det svenska stamnätet på nivåerna 
400/220 kV. De har även systemansvaret för den svenska elförsörjningen. Detta 
ansvar innebär att se till att elsystemet kortsiktigt är i balans samt att dess 
anläggningar samverkar driftsäkert.  
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3. Komponenter, begrepp och automatik i kraftnätet 

3.1. Komponenter 
I ett kraftnät finns en mängd olika komponenter som påverkar nätets 
spänningsegenskaper. Nedan kommer några av dessa beskrivas i korthet. 

3.1.1. Shuntkondensatorn  
För lokal produktion av reaktiv effekt använder man sig ofta av shuntkondensatorer, 
det är en relativt billig källa till reaktiv effekt. I kraftnätet förekommer 
shuntkondensatorer främst i distributions- och regionnätet och mera sparsamt i 
stamnätet. 
Den reaktiva effekten en shuntkondensator producerar är proportionell mot spänning i 
kvadrat, se ekvation 3.1. 
 
      (3.1) 2CUQsh ω=
 
En följdeffekt av detta är att den genererar minst reaktiv effekt när spänningen är som 
lägst och behovet av reaktiv effekt är som störst.  
Då man vid sviktande spänningsstabilitet har ett stort antal shuntkondensatorer 
inkopplade finns en ökad risk för spänningsinstabilitet. Om spänningen i en sådan 
situation sjunker kommer även den reaktiva effektproduktionen sjunka och därmed 
sjunker spänningen ytterligare. Detta kan sedan fortsätta att upprepas och leda till 
spänningsinstabilitet. 

3.1.2. Shuntreaktorn 
Produktionen av reaktiv effekt kan även vara för stor, framförallt på långa, lågt lastade 
ledningar. Detta kan leda till för höga spänningar. För att i sådana situationer sänka 
spänningen, kan man koppla in shuntreaktorer. En shuntreaktor kopplas in och 
modelleras på samma sätt som shuntkondensatorn, ekvation 3.2, men med skillnaden 
att den istället konsumerar reaktiv effekt. 
 

   
L

UQsh ω

2

=    (3.2) 
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3.1.3. Seriekompensering 
Anledningen till att man har seriekompensering är i huvudsak att öka 
överföringsförmågan i kraftnätet. Inom Svenska Kraftnät används även vissa 
seriekondensatorer för att reglera spänningen.  
Den effekt som maximalt kan överföras, från nod k till j, på en högspänd kraftledning 
kan approximeras enligt ekvation 3.3. 
 

  
X
UU

X
UU

P jkjk
kj =⎟⎟

⎠

⎞
⎜⎜
⎝

⎛
≈− )sin(maxmax θ   (3.3) 

 
Ur ekvationen kan man utläsa att ju större reaktans en ledning har desto mindre effekt 
kan överföras på den. Genom att koppla in seriekondensatorer på ledningen förkortas 
denna elektriskt, det innebär att den totala reaktansen på ledningen minskar och det ger 
en maximalt överförd effekt enligt ekvation 3.4. 
 

   
c

jk

XX
UU
−

   (3.4) 

 
Seriekompensering har använts i Sverige sedan 1954 och de 8 långa 400 kV 
ledningarna i snitt 2 är kompenserade till i genomsnitt cirka 50 %. Utan 
seriekompensering skulle man istället behövt 12 ledningar för att kunna överföra 
samma mängd effekt. Seriekompensering har en naturlig reaktiv reglering, eftersom 
den reaktiva effekten som utvecklas beror av belastningen på ledningen [5]. 

3.1.4. Static Var Compensation, SVC 
SVC är en benämning för olika anläggningar där man kan åstadkomma avancerad 
styrning av kondensatorer och reaktorer för att producera eller konsumera reaktiv 
effekt. Dessa styrs via kraftelektronik och ger en möjlighet till både steglös styrning 
och styrning med fasta steg via tyristorkopplade brytare.  
Att man kan tänkas välja att installera just SVC för styrning av reaktiv effekt är främst 
att SVC: n ger en snabb reglering, in- och urkopplingen av en SVC kan ske i 
millisekundsområdet. Några fördelar med SVC är att den kan minska 
spänningsvariationerna, förbättrar effektfaktorn, balanserar osymmetriska laster och 
förbättrar elkvalitén. Om inga krav på snabb reglering av den reaktiva effekten finns är 
en SVC oftast en alldeles för dyr lösning.  
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3.1.5. Transformatorn 
Transformatorn är en av de vanligaste komponenterna i ett kraftnät och dess uppgift är 
att binda samman delar av kraftnät. Med transformatorn kan man kontrollera 
spänningen genom att förse den med en reglerbar lindning. Detta gör att man kan 
kontrollera transformatorns omsättning och därigenom få tillgång till begränsad 
kontroll på nedsidans spänning. 

• Omsättningsomkopplare: I distributionsnätet är spänningarna oftast lägre längre ut i 
nätet. För att komma till rätta med dessa spänningsfall kan man använda sig av 
transformatorer försedda med omsättningsomkopplare. Dessa transformatorer kan inte 
regleras vid drift, utan måste manövreras i spänningslöst tillstånd.  

• Lindningskopplare: För de transformatorer som till exempel transformerar mellan 
stamnätet och regionnätet vill man ha möjligheten att reglera spänningen under drift. 
Då används en lindningskopplare, se figur 2. 
 

            

    Figur 2: Principskiss för lindningskopplaren 
 
Om till exempel spänningsnivån skulle sjunka på nedsidan på grund av en ökad 
konsumtion ändras omsättningen på transformatorn och spänningen återgår till sitt 
inställda börvärde på nedsidan.  
Lindningskopplaren kan dock vara en källa till problem och påverka 
spänningsstabiliteten i nätet. Då spänningen på nedsidan ökat, så ökar också det 
reaktiva effektbehovet. Kan inte detta effektbehov tillgodoses på nedsidan måste 
effekten tas från uppsidan. Detta leder till att spänningen på uppsidan sjunker vilket i 
sin tur kan sänka spänningen på nedsidan. Då kan lindningskopplaren eventuellt agera 
igen för att återställa spänningen på nedsidan, varpå sekvensen ovan kan upprepa sig. 
Detta förlopp kan upprepas till dess att lindningskopplaren nått sitt maxläge och inte 
längre kan påverka spänningen på nedsidan. Nu finns det risk för att spänningen 
fortsätter sjunka på nedsidan och om inga andra åtgärder görs kan detta leda till 
spänningsinstabilitet. 
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3.1.6. Synkronmaskinen 
Den grundläggande stabiliteten i kraftnätet ges av synkronmaskinerna och måste 
därför ha marginaler i dessa så de kan ge ett reaktivt bidrag även vid störning. 
En synkronmaskin kan arbeta både som generator och motor, i stamnätet kan 
synkronmaskinerna i huvudsak enbart arbeta som generator. Vid generatordrift kan 
man antingen producera reaktiv effekt, övermagnetisering, eller konsumera reaktiv 
effekt, undermagnetisering.  
För att åskådliggöra en generators förmåga att producera reaktiv effekt kan man 
beräkna effektfaktorn, se ekvation 3.5. 
 

   
S
PPF == )cos(φ   (3.5) 

 
Om effektfaktorn är låg har generatorn stora marginaler för reaktiv effekt. 
Generatorerna kan vara en förrädisk källa till långsam spänningsinstabilitet. Dessa 
enheter kan oftast generera mer reaktiv effekt under en kortare tid än vad generatorns 
märkdata anger. Då kan det reaktiva effektbehovet uppfyllas och spänningarna kan 
hållas på en acceptabel nivå. Efter ett tag kommer åtgärder vidtas för att skydda 
generatorn från överbelastning och det reaktiva effektbehovet kan då inte längre 
uppfyllas. Då kommer spänningen att sjunka, vilket i värsta fall kan orsaka 
spänningsinstabilitet.  

3.1.7. Ledningsmodell 
Vid symmetrisk trefas kan en kraftledning modelleras enligt figur 3, där den har 
resistans r på grund av ledarens elektriska motstånd och induktans l på grund av det 
magnetiska fältet som omger ledningen. Vidare har ledningen även än mängd små 
shuntkapacitanser c mellan ledning och jord på grund av det elektriska fältet. 
Ledningen har även shuntkonduktans g på grund av läckströmmar i isolationen.  
 

       

                    Figur 3: Kraftledning med utefter längd fördelade storheter 
 
I förhållande till induktansen spelar resistansen en underordnad roll när det gäller 
överföringsförmåga och spänningsfall på en högspänd kraftledning. Resistansen har 
dock en stor betydelse vid lägre spänningar och förlustberäkningar.  
Hur en ledning modelleras beror bland annat på hur lång ledningen är och gränsen 
mellan en kort eller lång ledning är relativt flytande. Den kan bland annat bero på vad 
som ska beräknas och vilket verktyg som används för beräkningarna.  
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För en kort ledning försummas shuntparametrarna, på grund av att strömmen genom 
dessa är försumbart liten i förhållande till den ström som går genom ledningen. 
 Den korta ledningens ekvivalenta schema kan representeras som i figur 4. 
 

 

         Figur 4: Ekvivalent schema för kort ledning 
 
En lång ledning kan representeras med en π-ekvivalent, se figur 5, där man tar hänsyn 
till den utbredda ledningskapacitansen, och i vissa fall shuntkonduktansen.  

   

       Figur 5: Ekvivalent schema för lång ledning 

3.1.8. HVDC 
I Sverige har man ett antal förbindelser med utlandet, av vilka några är högspänd 
likströmsöverföring. En anläggning för HVDC6 består av likriktarstation, 
överföringskabel och växelriktarstation. Växelriktarstationen och likriktarstationen är 
identiskt uppbyggda, så kallade strömriktarstationer, se figur 6. Likströmmen på en 
HVDC-länk går alltid i samma riktning, dock kan man ändra effektriktningen genom 
att styra likspänningens polaritet. Huvuddelarna i en strömriktarstation är [1]: 

• Tyristorventiler 

• Strömriktartransformatorer 

• Växelströmsfilter 

• Likströmsreaktorer 

• Styr och 
kommunikationsutrustning 
 
 

                                            Figur 6: Huvuddelarna i en HVDC-station 

                                                 
6 HVDC, High Voltage Direct Current 
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I strömriktarstationen sker omriktningen vanligtvis med två stycken seriekopplade 
tyristorbryggor, 6-pulskoppling, som matas från nätet via speciella 
strömriktartransformatorer. Vid omriktning kommer strömmen att innehålla övertoner 
och strömspikar, dessa vill man reducera. Dessa reduceras med hjälp av 
glättningsreaktorn, likströmsfilter och växelströmsfilter samt att tyristorbryggor och 
transformatorer kopplas på ett speciellt sätt, Y/Y och Y/D. När man väljer storleken på 
växelströmsfiltrets kondensatorer tar man hänsyns till att den reaktiva effekten som de 
kan leverera inte ska överstiga behovet som HVDC-anläggningen har vid minimal 
överföring. Orsaken till detta är att om filtrenas reaktiva produktion överstiger HVDC: 
ns reaktiva behov kommer spänningen att höjas. För att sedan kompensera för det 
reaktiva behovet vid högre överföring har man extra shuntkondensatorer som kopplas 
in [3]. 

 
HVDC kan ha stora fördelar jämfört med en HVAC7, som till exempel: 

• Överföring av mycket effekt över stora avstånd: HVDC-överföring har höga 
stationskostnader jämfört med en HVAC-överföring, dock är kostnaderna för 
ledningen lägre. Det innebär att ju längre överföringssträckan är ju mer dominerande 
är kostnaden för ledningen, vilket ekonomiskt kan motivera ett HVDC-system [1]. 

• Sammankoppling av två olika växelströmsnät: Här kan HVDC: n användas till att 
sammankoppla två nät med olika frekvenser. Även nät med olika systemspänning eller 
som inte ligger i fas med varandra kan sammankopplas med denna teknik.  

• Snabb kontroll över effektflödet: Den överförda effekten kan styras och kontrolleras 
mycket snabbt och noggrant, vilket möjliggör att ström och spänning lättare kan hållas 
på en stabil nivå. Vid fel i det ena nätet kan man få hjälp med stabiliteten från det 
andra nätet. 

3.1.9. Lastmodell 
Det finns olika typer av laser i ett kraftnät och det är därmed viktigt hur man 
modellerar lasten vid simulering. Hur lasten modelleras kan påverka stabilitet och 
dynamik i kraftnätet. Ett sätt att modellera laster på är som i ekvation 3.6. 
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Beroende på hur värdena på kn väljs representeras olika typer av laster.  
k0 anger andelen konstant effektlast 
k1 anger andelen konstant strömlast 
k2 anger andelen konstant impedanslast 

                                                 
7 High Voltage Alternating Current 
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3.2. Automatik 
I svenska kraftnätet finns automatik som ingriper vid olika typer av driftstörningar. En 
av automatikens uppgift är att underlätta driften av kraftnätet samt förhindra att 
instabilitet uppstår i kraftnätet.  

3.2.1. Extremspänningsautomatik  
Extremspänningsautomatiken innefattar automatik för shuntreaktorer och 
shuntkondensatorer, vars uppgift är att ingripa vid extremt låga och extremt höga 
spänningar. Därmed kan riskerna för spänningsinstabilitet, samt över- och 
underspänningar i systemet minskas, framförallt vid återuppbyggnad efter en störning. 
Varje shuntreaktor och shuntkondensator har individuell automatik.  
Extremspänningsautomatiken kommer att till- eller frånkoppla tillhörande 
shuntelement efter en viss tidsfördröjning. Denna tidsfördröjning finns för att inte 
transienter i nätet skall bidra till onödig till- och frånkoppling av shuntelementen.  

3.2.2. Produktionsfrånkopplingsautomatik (PFK) 
PFK:n är en automatik som kopplar bort produktion vid försvagat nät, detta för att inte 
överföringen på nätet ska äventyras. Vanligtvis löser automatiken ut eventuell 
produktion i den egna stationen eller i angränsande stationer via fjärrkontroll.  

3.2.3. Automatisk frånkoppling (AFK)  
För att klara av att hålla frekvensstabilitet har man en landsomfattande plan för 
belastningsfrånkoppling vid extrema underfrekvenser. Bortkopplingen sker i fem steg 
vid olika frekvensnivåer.  

3.2.4. Nätvärn och nödeffekt för HVDC 
Det svenska kraftnätet omfattas av nödeffekt och nätvärn för HVDC – länkar. Dessa 
åtgärder kan aktiveras vid låg spänning i vissa utvalda mätpunkter i nätet.  
När spänningen blir för låg aktiverar automatiken en ändring av den aktiva 
effektöverföringen på HVDC-länken, ändringen sker mot Sverige.  
När automatiken är i drift kan den användas för att öka driftsäkerheten i snittet. 
Tidigare kunde man med nätvärnet i drift öka överföringskapacitet i snitt 4. Från och 
med den 23 februari 2005 får inte kapacitetsökningen från nätvärnet tillgodoräknas vid 
fastställandet av överföringskapacitet för snitt 4 [8].  
Detta för att vid störningar med dimensionerande fel sjunker oftast inte spänningarna i 
mätpunkterna, Sege och Kruseberg, tillräckligt för att nätvärnet ska aktiveras. 
Anledningen till detta är att i dessa stationer finns möjlighet till stor reaktiv 
kompensering, och trots låga spänningar i andra delar av nätet överstiger ofta 
spänningen i Sege och Kruseberg 390 kV, vilket är nivån för aktivering. Att nätvärnet 
ej får medräknas för kapacitetshöjning kan innebära begränsningar för export från 
södra Sverige. För att åter igen få tillgodoräkna kapacitetshöjningen krävs att nätvärnet 
omfattar mätpunkter i flera stationer. 
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3.2.5. Nollspänningsautomatik 
Nollspänningsautomatik är ett skydd som installeras i stamnätet samt vissa regionnät 
för att vid större störningar koppla bort spänningslösa delar av nätet. Detta för att man 
ska ha ett väldefinierat läge att göra återuppbyggnad ifrån. Utan detta skulle nya 
sammanbrott lätt kunna inträffa på grund av okontrollerad spänningssättning.  
Varje objekt förses med nollspänningsautomatik och insignalen för automatiken 
representeras av spänningen på objektet. Om denna spänning underskrider ställda 
gränser ges en utlösningsimpuls efter inställd tid.  

3.2.6. Driftuppbyggnadsautomatik (DUBA) 
Driftuppbyggnadsautomatiken bygger upp kraftnätet efter en störning, detta görs 
utifrån gällande driftinstruktioner för manuell återuppbyggnad. DUBA:n är viktig för 
att snabbt återställa driftsituationen till samma läge som före störningen.  
Den aktiveras då reläskydd eller nollspänningsautomatik har löst ut, men enbart för 
objekt med tillåten återinkoppling. För att inte situationen skall förvärras måste ett 
antal villkor uppfyllas, är dessa ej uppfyllda blockeras automatiken. 

3.2.7. Snabbåterinkoppling (SÅI) 
Kraftnätets ledningar utsätts nästan dagligen för fel som orsakats av yttre faktorer, 
vilket resulterar i att ledningar frånkopplas. Många av dessa fel har visat sig vara 
tillfälliga vilket möjliggör inkoppling snabbt efter att de frånkopplats, 
snabbåterinkoppling.  
Återinkopplingsautomatiken tillämpas olika på de olika spänningsnivåerna. För 
spänningsnivåer som ligger på 130 kV och över görs bara ett försök till att 
återinkoppla ledningar. För ledningar på lägre spänningsnivå än 130 kV gör man två 
inkopplingsförsök [1].  
Denna automatik används oftast bara för friledningar då man anser att kablar är så pass 
säkra för snabbövergående fel att en sådan automatik istället skulle kunna förvärra 
felet i kabeln. 
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3.3. Begrepp 
När man behandlar ämnet elkraftsystem används en del begrepp och definitioner. 
Några av dessa kommer att beskrivas i korthet. 

3.3.1. Stabilitet 
En avgörande faktor för ett fungerande kraftnät är stabilitet. För att lättare få en 
överblick av kraftsystemet har man klassificerat olika typer av stabilitet, man talar om 
spännings-, vinkel- och frekvensstabilitet. Utöver det kan man göra ytterligare 
indelningar av stabiliteten, se figur 7. Klassificeringarna ger också en indikation på 
vilken modell som kan användas för analys [6].  
Klassificeringar gäller under ideala förhållanden och i verkliga system behöver det inte 
finnas en orsak till instabilitet, utan kan vara en kombination av obalanser i systemet. 
Syftet med dessa klassifikationer är att försöka strukturera komplicerade problem för 
att få bättre förståelse.  
 

 

  Figur 7 Klassificering av kraftsystemsstabilitet [6] 

• Spänningsstabilitet 
Spänningsstabilitet är definierat som ett kraftnäts förmåga att bibehålla stabil spänning 
i alla noder efter att ha blivit utsatt för en störning vid en given driftsituation.  
Spänningsstabilitet är i sin tur indelad i stor- och småsignalstabilitet.  
Med storsignalstabilitet avser ett kraftsystems förmåga att upprätthålla stabil spänning 
efter att ha utsatts för stora störningar till följd av till exempel bortfall av en stor 
produktionskälla. Småsignalstabilitet avser ett kraftsystems förmåga att upprätthålla 
stabila spänningar efter att ha utsatts för små störningar till följd av till exempel en 
lastförändring.  
Vidare delas stor- och småsignalstabilitet in i snabb- och långsam stabilitet.  
Den snabba stabiliteten innefattar dynamiken som har ett förlopp på upp till ett par 
sekunder och är oftast laster av typen induktionsmotor, elektroniskt kontrollerade 
laster samt HVDC-omformare. Den långsamma stabiliteten innefattar dynamiken på 
långsammare utrustning som har ett förlopp på ett tiotal sekunder upp till flera 
minuter. Det innefattar långsammare utrustning som lindningskopplare, 
termostatstyrda laster samt strömbegränsare till generatorer. 
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Om det ej råder spänningsstabilitet i kraftnätet har man spänningsinstabilitet, vilket 
successivt leder till ökning eller minskning av spänningen. Detta leder i sin tur till 
spänningskollaps. Den drivande kraften bakom spänningsinstabiliteten är oftast 
lasterna, varför även spänningsinstabilitet ibland nämns som lastinstabilitet [6].  

• Vinkelstabilitet 
Vinkelstabilitet definieras som den förmåga som ett sammankopplat kraftnäts 
synkronmaskiner har att bibehålla sin synkrona drift gentemot kraftnätet, efter en 
störning. Vinkelstabilitet är indelad i småsignalstabilitet och transient stabilitet.  
Med småsignalstabilitet avses ett kraftnäts synkronmaskiners förmåga att förbli 
synkrona vid små störningar. Transient stabilitet avser ett kraftnäts synkronmaskiners 
förmåga att förbli synkrona vid större störningar. 
Då synkronmaskinerna inte kan upprätthålla synkron drift talar man om 
vinkelinstabilitet eller synkron instabilitet, ofta med tillägget transient eftersom 
fenomenet ofta utvecklas inom loppet av ett par sekunder. Men denna obalans kan 
också utvecklas stegvis under en längre tid [6]. 

• Frekvensstabilitet 
Frekvensstabilitet definieras som ett kraftnäts förmåga att bibehålla en stabil frekvens 
vid en störning orsakad av obalans mellan produktion och last. Frekvensstabilitet är 
indelad i snabb- och långsam stabilitet utifrån tiden det tar att återgå till stabil frekvens 
efter störningen. 
Vid vinkel- och spänningsstabilitet är den totalt producerade effekten tillräcklig för att 
upprätthålla effektbehovet i systemet, men det kan förekomma lokala obalanser som 
påverkade systemet lokalt. När det kommer till frekvensstabilitet finns det en global 
obalans mellan produktion och konsumtion, detta kommer då att påverka hela systemet 
i form av en avvikelse från dess nominella frekvens [6].  
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3.3.2. Svagt nät 
Ett begrepp som används inom elkraftsystem är nätstyrka. Nätstyrkan beskriver hur 
pass känsligt nätet är för last- och produktionsförändringar, i en specifik nod. 
Nätstyrkan kan uttryckas med begreppet kortslutningseffekt.  
I figur 8 har man en kortslutning i punkt A och enligt Ohms lag kan man uttrycka 
kortslutningsströmmen som i ekvation 3.7. 
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               Figur 8: Kortsluten spänningskälla bakom en impedans 
 
I figuren är U huvudspänningen innan kortslutningen inträffat och Zk (per fas) 
kortslutningsimpedansen sett från A. Den trefasiga kortslutningseffekten i punkten 
uttrycks då som i ekvation 3.8. 
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En liten kortslutningsimpedans ger en stor kortslutningseffekt och därmed ett starkt nät 
och ett svagt nät har således en liten kortslutningseffekt. Begreppet kortslutningseffekt 
kan även användas för diskreta komponenter med impedans, till exempel generatorer 
och transformatorer. 
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3.3.3. Spänningskänslighet vid belastningsinkoppling 
Ett svagt nät är känsligt för belastnings till- och frånkoppling och ger då upphov till 
spänningsändringar enligt ekvation 3.9. 
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Ekvation 3.9 kan härledas genom att studera spänningsfallet på en ledning, 
jk UUU −=Δ  , figur 9. 

 
 

 

          Figur 9 
 
 
 

 

             Figur 10: Visardiagram för spänningsfallet över ledningen  i figur 9 
 
Från figur 10 får man med Pythagoras sats: 
 
 

( ) 222 baUU jk ++=   (3.10) 
 
Eftersom b vanligtvis är försumbart liten jämfört med Uk och Uj kan man skriva: 

 
aUaUU jk ≈Δ→+≈  (3.11) 
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Där a är: 
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Detta ger följande uttryck för spänningsfallet: 
 

( )XQRP
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1   (3.13) 

I högspända nät är resistansen mycket mindre än reaktansen och därmed är inverkan 
från resistansen på spänningsfallet liten jämfört med reaktansen. Detta bidrag kan 
därmed försummas och man har följande uttryck: 
 

jU
XQU ≈Δ    (3.15) 

Detta uttryck kan nu användas för att beskriva spänningsändringen i förhållande till 
kortslutningseffekt genom att sätta in ekvation 3.8 i ekvation 3.15.  
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3.3.4. Reaktorpumpning 
Vid spänningsreglering i svaga nät kan stora spänningsvariationer uppstå då man 
kopplar till och från shuntelement, se ekvation 3.9. När man har automatiker för dessa 
shuntelement i drift kan det i värsta fall uppstå upprepade till- och frånkopplingar. 
Detta medför att spänningen pendlar upp och ner, vilket kan leda till 
spänningsinstabilitet samt stora påfrestningar på utrustning. Begränsat till enbart 
shuntreaktorer kallas detta för reaktorpumpning. Detta fenomen kan eventuellt även 
innefatta shuntkondensatorer och kan kanske ytterligare förvärras genom ingrepp av 
nätvärn och nödeffekt. 

3.3.5. Spänningssättning 
Efter ett nätsammanbrott kan förutsättningarna för återuppbyggnad vara olika, till 
exempel ö-drift eller total nätkollaps. Utifrån förutsättningarna används olika strategier 
vid nätåteruppbyggnaden. Strategin beror bland annat på storleken på strömavbrottet, 
möjligheten till assistans från angränsande nät och typen av produktionskälla i nätet. 
En strategi som är vanlig vid uppbyggnaden av det svenska stamnätet är att 
spänningssätta från norr till söder. Detta för att Sverige har en stor mängd vattenkraft i 
norr och den största delen av lasten finns i mellan- och sydsverige.  
Till att börja med startas vattenkraftsstationer i norr, de stationerna med möjlighet till 
dödnätsstart. De startade stationerna synkroniseras och ytterligare stationer i norr blir 
spänningssatta. När tillräckligt med reaktiv konsumtionskapacitet finns i norr kan man 
börja spänningssätta de långa ledningarna mot södra Sverige. I första hand 
spänningssätter man ledningar till kärnkraftverk för att kunna ansluta dem till 
kraftnätet.  
Då en ledning kopplas in genererar den reaktiv effekt, vilket i ett försvagat nät kan ge 
en stor spänningsökning. Därför gäller vanligtvis vid spänningssättning av en ledning 
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då ledningsbrytaren i norränden först kopplas till, att eventuell shuntreaktor i stationen 
inkopplas. Därefter kopplas ledningsbrytaren i sydänden till. Vid behov kopplas även 
eventuell shuntreaktor i sydänden in, innan ledningen ansluts.  
En alternativ metod för spänningssättning av ledningar finns, som testats vid 
driftövningar. Denna metod lämpar sig främst vid återuppbyggnad i svaga nät med 
nollspänning i söder. Här tillkopplas eventuell shuntreaktor i sydstation och därefter 
tillkopplas ledningen spänningslöst i sydänden. Sedan tillkopplas eventuell 
shuntreaktor i norränden och slutligen tillkopplas ledningen i norränden. Med denna 
ordningsföljd finns det tendenser som tyder på en minskad risk för reaktorpumpning. 
Dock kan inte denna metod användas i alla stationer idag då nollspänningsautomatiken 
i vissa äldre stationer inte tillåter permanent tillkoppling vid spänningslöst tillstånd. 

3.3.6. Omvänd spänningsreglering 
Begreppet omvänd spänningsreglering kommer från början från Sydkraft. Man vill i 
förebyggande syfte avlasta operatörerna då man befarar risk för störningar, till 
exempel vid en annalkande storm. Detta kan göras genom att i förväg koppla in 
shuntkondensatorer i de stationerna i regionnätet med transformatoranslutning till 
stamnätet. Detta är av extra stor betydelse då till exempel två shuntkondensatorer är 
inkopplade med en gemensam brytare. Då tar omkopplingen från en till två 
shuntkondensatorer över fyra minuter då kraven på urladdningstid för en 
shuntkondensator enligt Sydkrafts instruktioner är minst fyra minuter [12].  
När man i förväg kopplar in en shuntkondensator resulterar det i att spänningen i 
stamnätet ökar eftersom man får ett reaktivt tillskott. Detta kan förvärras ytterligare 
om transformatorn har en lindningskopplare.  
För att kompensera för det reaktiva tillskottet kan man vid behov koppla in 
shuntreaktorer på uppspänningssidan. Man har då på vardera sidan av transformatorn 
både shuntkondensatorerna och reaktorerna i drift. Nu cirkulerar reaktiv effekt genom 
shuntkondensatorerna, transformator och reaktorerna. Det är detta tillstånd som brukar 
benämnas omvänd spänningsreglering. En bild av hur omvänd spänningsreglering kan 
se ut finns i figur 11. 
 

     

           Figur 11: Omvänd spänningsreglering 
 
Vid normal drift blir nu spänningen i stamnätet i aktuell station betydligt lägre än i 
angränsande stationer, vilket ökar förlusterna i stamnätet på grund av den ojämna 
spänningsprofilen. Den ovannämnda cirkulationen av reaktiv effekt ger endast upphov 
till små förlustökningar.   
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Det har visat sig att rutinerna mellan Svenska Kraftnät och Sydkraft ibland har brustit 
beträffande omvänd spänningsreglering. Driftrutinen skulle kunna reduceras, om man 
istället höjde spänningsgränsen för extremspänningsautomatiken för Sydkrafts 
shuntkondensatorer. Då behövde man från Svenska Kraftnäts sida inte lika ofta 
beordra omvänd spänningsreglering, då shuntkondensatorerna skulle agera tidigare. 
Och Sydkraft skulle själva kunna bestämma när omvänd spänningsreglering är 
nödvändigt. 
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4. ARISTO 
ARISTO är en realtidssimulator för utbildning och analyser av dynamiken i ett 
kraftnät. Det är möjligt att göra korta simuleringar på ett par minuter och även långa 
simuleringar på flera timmar. I simuleringen kan kraftsystemet utsättas för till exempel 
kaskadutlösning av ledningar, uppdelning av nätet i ö-drift och sammanbrott av hela 
eller delar av nätet. Man kan sedan manuellt utföra en återställning av nätet.  
Tanken bakom ARISTO kom efter sammanbrottet i december 1983. Då startades ett 
forskningsprojekt på KTH stött av Vattenfall. 1990 hade en prototyp, där transient 
stabilitet kunde simuleras i realtidshastighet, tagits fram. Därefter startade ett nytt 
projekt av Svenska Kraftnät och en första version av simulatorn ARISTO blev klar 
1993. Denna har sedan fortsatt att utvecklas och har sedan 1996 använts i 
operatörsutbildningar vid Svenska Kraftnät med en detaljerad nätmodell av stamnätet 
[10]. 
ARISTO använder sig av två olika databaser. En relationsdatabas för att definiera 
modellen av kraftnätet, denna databas används vid belastningsfördelningsberäkningen. 
Ändringar i denna databas kan antingen genomföras manuellt eller genom att 
importera data från andra simuleringsprogram. Innan simuleringen initieras, 
importeras data från relationsdatabasen till realtidsdatabasen. Realtidsdatabasen 
uppdateras kontinuerligt under simuleringen. 
För att få en så verklighetstrogen modell som möjligt vid simuleringar är det viktigt 
hur kraftnätets komponenter är modellerade. Några av de modeller som ARISTO 
använder sig av beskrivs i korthet nedan [11]. 

4.1. Modeller över nätkomponenter 
Transmissionsledningarna är representerade som pi-ekvivalenter, se figur 12. 
Ledningsparametrarna beräknas utifrån längden på ledningen samt resistans, reaktans, 
konduktans och susceptans, per km. Transmissionsledningarna ansluts till ställverk 
som kan bestå av en eller flera skenor. Det är möjligt att till- eller frånkoppla en 
ledning i varje ända separat. 
 

 

         Figur 12: Transmissionsledningsmodell 
 
Seriekompensering kan modelleras som en faktor för ledningsobjektet. När 
kompensering används antas det att kompenseringen görs i mitten av ledningen. Detta 
för att pi-ekvivalenten ska förbli symetrisk. Det finns också möjlighet att inkludera en 
explicit modell för seriekompenseringen. Detta till exempel då det ska vara möjligt att 
helt eller delvis förbikoppla seriekondensatorerna. 
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Transformatorn är representerad som en impedans, se figur 13. Det är även här möjligt 
att till- eller frånkoppla en ände separat. 
 

 

                 Figur 13: Transformatormodell 
 
Reaktorer och kondensatorer kan modelleras som separata objekt och anslutas till 
enskilda samlingsskenor. Shuntenheterna modelleras som en admittans och den 
reaktiva effekten för en shuntkondensator anges som negativt datavärde. Till 
reaktorerna och kondensatorerna kan man koppla extremspänningsautomatik för en 
automatisk till- och frånkoppling vid olika spänningsnivåer. 

4.2. Lastmodeller 
Lasterna är för användaren representerad som en effekt, men internt är de 
representerade som en admittans. Admittansen beräknas på nytt då lasten av olika 
anledningar ändras under simulering. Admittansens värde uppdateras utifrån ett antal 
koefficienter beroende på lastmodell. Om ingen speciell lastmodell är applicerad 
kommer lasten att bete sig som en konstant admittans. Lasterna påverkas bland annat 
av spänning och frekvens samt av en stokastisk modell för små lastförändringar. 
Idag använder man sig enbart av långsam lastdynamik i ARISTO, se figur 14. 

  

   Figur 14: Långsam lastdynamik 
Denna lastmodells egenskaper kan bland annat ändras genom att ändra tiden det tar för 
lasten att återhämta sig efter en spänningsändring, TL. Om till exempel 
återhämtningstiden minskas får man styvare last. 
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4.3. Modeller över produktionsenheter  
Produktionsenheterna är representerade av ett antal olika modeller. Bland annat finns 
modeller för synkronmaskinen och dess reglering samt för turbiner och deras 
reglering. Enheterna synkroniseras automatiskt till nätet när de ansluts under 
simulering.  

4.4. Modeller över reläskydd. 
Kraftnätet har ett antal skyddsåtgärder implementerade, och således även ARISTO. 
Det finns skydd för bland annat generatorer, ledningar, transformatorer och laster. Till 
exempel kopplas lastobjekt bort då frekvensen sjunker under ett visst värde under en 
viss tid. Detta skydd kan implementeras för enstaka laster, eller för grupper av laster. 
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5. Utförande 
Utförandet av examensarbetet har genomgått flera faser. Till att börja med 
genomfördes en inläsningsfas, där diverse material som berörde examensarbetet 
studerades. Detta följdes av en introduktion i användandet av simuleringsverktyget 
ARISTO som har använts i examensarbetet. Efter att en viss vana i att arbeta med 
ARISTO erhållits började arbetet med att undersöka hur väl anpassad modellen över 
kraftnätet var för examensarbetet. Modellen uppdaterades sedan för att uppfylla de 
behov som examensarbetet ställde. När modellen anpassats förbereddes en 
driftsituation som låg till grund för undersökningen av reaktorpumpning. Efter att 
dessa moment genomförts började de problemställningar som ligger till grund för 
examensarbetet att undersökas. Avslutningsvis sammanställdes de resultat som 
insamlats. 

5.1. Nordel 2004 
Den modell i ARISTO som legat till grund för examensarbetet är en modell över hela 
Nordel, det vill säga Sverige, Norge, Finland och Östdanmark (Själland och 
Bornholm). Modellen är benämnd Nordel 2004.  

5.1.1. Undersökning av modellen 
Inledningsvis gjordes en inventering av kraftnätsmodellens automatik. Det visade sig 
att extremspänningsautomatiken främst var implementerad i de norra delarna av det 
svenska stamnätet. I snittområde 4 som var det huvudsakliga arbetsområdet för 
examensarbetet fanns ingen extremspänningsautomatik implementerad. Efter en 
jämförelse med selektivplaner och  Svenska Kraftnäts driftövervakningssystem, 
Hansa, upptäcktes att det dessutom saknades shuntelement för vissa stationer i 
ARISTO.  
För Sydkrafts nät fanns ingen extremspänningsautomatik alls implementerad. 
Automatik för nätvärn och nödeffekt saknades också samt automatik för kondensatorer 
i HVDC – stationerna.  
Lindningskopplarna visade sig ej vara fullständigt implementerade i ARISTO. I 
dagens läge måste man ändra transformatorns omsättning i relationsdatabasen för att 
efterlikna ett nytt läge på lindningskopplaren. Detta kommer att försvåra utredningen 
av lindningskopplarnas påverkan på fenomenet reaktorpumpning.  

5.1.2. Uppdatering av modellen 
Inledningsvis började uppdateringen med att komplettera modellen med de 
shuntelement som saknades i sydsverige samt att dessa implementerades grafiskt i 
stationsbilden. Därefter programmerades extremspänningsautomatiken för de 
shuntelement i stamnätet som saknade automatik. Därtill implementerades en funktion 
för att aktivera och inaktivera automatiken under simuleringen via det grafiska 
gränssnittet. En lista över den automatik som implementerats i och med 
examensarbetet finns i Bilaga B.  
För att erhålla aktuella inställningar för de shuntkondensatorer som finns i Sydkrafts 
nät kontaktades Lars-Åke Wahlqvist på Sydkraft Nät AB. Han tillhandahöll även 
inställningar för Sydkrafts transformatorer 400/130 kV samt inställningar för Baltic 
Cables HVDC – station [12]. Slutligen implementerades automatiken för HVDC – 
länkarna, det vill säga nätvärn, nödeffekt samt för shuntkondensatorer. 
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5.1.3. Beskrivning av automatikfunktionerna 
Nedan kommer en kort beskrivning av hur automatiken som implementerats i 
ARISTO fungerar. Översiktliga logikscheman för hur implementeringen har gjorts i 
ARISTO finns i bilaga C samt en lista med parameterinställningar för automatiken i 
bilaga D. För parameterinställningarna av extremspänningsautomatiken har det i 
examensarbetet tagits hänsyn till en utredning av snabbåterinkoppling av ledningar [9]. 
Denna utredning visade att efter en störning fanns det positiva effekter av att förlänga 
vissa av de idag gällande tiderna för snabbåterinkoppling. I och med ändringen av 
tiderna för snabbåterinkoppling kommer även inställningarna för 
extremspänningsautomatiken ställas om, detta för att förhindra konflikter. 

• Extremspänningsautomatik för shuntreaktorn 
Automatiken för shuntreaktorerna skall se till att hålla spänningen inom ett givet 
intervall. Reaktorn kopplas till efter att ha haft en spänning högre än den givna gränsen 
och kopplas från om spänningsnivån varit lägre än den givna gränsen. Till- och 
frånkopplingen av shuntreaktorn sker inte momentant, utan spänningen måste ha 
avvikit under en given tid. Detta gör man för att undvika onödig till- och frånkoppling 
av shuntreaktorn på grund av transienter, till exempel i samband med jordfel. Längden 
på tidsfördröjningen är vanligtvis från en till ett par sekunder. Spänningsgränserna är 
satta så att de ligger utanför intervallet för normal driftspänning. Detta för att 
automatiken är tänkt att verka under extrema förhållanden. 
Automatiken registrerar spänningsnivån på en eller flera samlingsskenor i den aktuella 
stationen. Dock behöver ej spänningen mätas på samma spänningsnivå eller skena som 
shuntreaktorn driftmässigt är ansluten till. Vid till- och frånkoppling av shuntreaktorn 
kan en eller flera brytare kopplas, beroende på hur shuntrektorn är ansluten i stationen. 

• Extremspänningsautomatik för shuntkondensatorn 
Automatiken för shuntkondensatorn skall också se till att hålla spänningen inom ett 
givet intervall. Kondensatorn kopplas till efter att spänningen har varit lägre än den 
givna gränsen, och kopplas från om spänningsnivån varit högre än den givna gränsen. 
En stor skillnad från shuntreaktorn är att shuntkondensatorn inte kan tillkopplas direkt 
efter frånkoppling. Först måste kondensatorn laddas ur en viss tid, detta för att skydda 
kondenstorn mot för höga kopplingsspänningar. Sydkrafts shuntkondensatorer 
blockeras i fyra minuter efter frånkoppling, medan Svenska Kraftnäts kondensatorer 
har lite olika blockeringstider, mellan fem och tio minuter. Detta innebär att en 
shuntkondensator ej kan få samma upprepade till- och frånkopplingar som 
shuntreaktorn. 

• SwePol Link (Stärnö - Slupsk) 
HVDC – länken SwePol har automatik för nätvärn, nödeffekt samt för 
shuntkondensatorer. Nätvärnsåtgärden utförs när spänningen i Sege understigit 390 kV 
i fyra sekunder på två av tre ledningar i stationen, samt att spänningen i Stärnö skall 
understiga 415 kV. När dessa kriterier är uppfyllda beordras en effektändring på 300 
MW mot Sverige. Nödeffekten initieras vid två olika spänningsnivåer. För att 
nödeffektsåtgärder skall utföras skall spänningen i Stärnö understiga 370 respektive 
380 kV i två sekunder. Här sker effektändringen mot Sverige med 300 respektive 150 
MW. Endast en åtgärd kan genomföras åt gången, därför har man olika prioritetsnivåer 
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för ingreppen. Högst prioritet har nödeffektsåtgärden vid 370 kV, nästkommande 
prioritet har nätvärnet och lägst prioritet har nödeffektsåtgärden vid 380 kV.  
Till- och frånkoppling av en shuntkondensator i Stärnö styrs av spänningsnivån i 
stationen, den kopplas till om spänningen skulle understiga 404 kV i två sekunder, och 
kopplas från om spänningen överstiger 418 kV i två sekunder. Automatikens 
utformning är sådan att endast en av shuntkondensatorerna till- och frånkopplas åt 
gången. Vilken shuntkondensator som används skiftas efter varje till- och 
frånkopplingssekvens.   

• Baltic Cable (Kruseberg - Herrenwyk) 
Även denna station har automatik för nätvärn, nödeffekt och för shuntkondensatorn. 
Baltic Cable har samma spänningsnivåer, tider och prioritetsordning som SwePol för 
när åtgärderna skall utföras, fast samtliga spänningar mäts i Kruseberg. 
Effektändringarna mot Sverige är desamma för nödeffekten, men för nätvärnsåtgärden 
görs i stället en ändring på 200 MW. 
Shuntkondensatorn i Kruseberg har en mer avancerad automatik än den i Stärnö.  
Shuntkondensatorn till- och frånkopplas utifrån reaktiva effektnivån på HVDC-länken. 
Vanligtvis är den inställd på tillkoppling vid en effektnivå på 100 MVAr mot 
Kruseberg, och kopplar från då effektnivån är 100 MVAr från Kruseberg. Utöver detta 
finns en överordnad automatik: 
- Tillkoppling förhindras om spänningen överstiger 415 kV 
- Frånkoppling förhindras om spänningen understiger 400 kV 
- Automatisk tillkoppling sker om spänningen understiger 395 kV i 1,5 sekunder. 
- Automatisk frånkoppling sker om spänningen överstiger 425 kV i 2 sekunder. 

• Kontek (Bjaeverskov - Bentwisch) 
Kontek har enbart nätvärn som initieras från Sege. Om spänningen i Sege understiger 
390 kV i fyra sekunder på två av tre ledningar utförs en effektändring på 250 MW mot 
Själland. 
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5.2. Förberedelser för simulering 
För att undersöka reaktorpumpning har en driftsituation där nätet är svagt skapats i 
ARISTO och använts som ett grundfall. Utifrån detta grundfall har ändringar gjorts för 
att få fram ytterligare fall. Dessa fall har sedan undersökts utifrån olika 
driftförhållanden.  

5.2.1. Fall 

• Grundfall, figur 15 
I examensarbetet har ett svagt nät skapats i ARISTO och använts som grundfall vid 
undersökning av reaktorpumpning. Utifrån detta grundfall har det gjorts ändringar för 
att undersöka reaktorpumpning utifrån olika driftförhållanden. De ändringar som gjorts 
är till- och frånkoppling av enstaka ledni ngar samt att förbindelsen mellan Sverige 
och Själland kopplats bort. Dessutom har HVDC-länkarna SwePol och Baltic Cable 
stängts av. Dessa ändringar har resulterat i 6 stycken olika fall utöver grundfallet. 
Reaktor 3 i Oskarshamn är ur drift i samtliga fall och för att få ett stråk som går hela 
vägen från Glan till Hemsjö är skenorna B och D sammankopplade i Simpevarp. 
Vilka ledningar som frånkopplats i de olika fallen kan ses i bilaga E.  
Grundfallet är uppbyggt med tre ledningsstråk genom sydsverige. Anledningen till att 
just tre stråk genom sydsverige valts är att nätet är relativt svagt då inga 
tvärförbindelser finns. Slutligen behålls utlandsförbindelserna.  
Det första stråket förbinder stationerna Stenkullen – Horred –Breared – Söderåsen, 
detta stråk har anslutning till Själland. Det andra stråket förbinder stationerna Glan – 
Kolstad – Tenhult – Alvesta – Sege och är anslutet till kontinenten via Baltic Cable. 
Det sista stråket förbinder stationerna Glan - Kimstad – Simpevarp – Nybro – Hemsjö 
och är anslutet till kontinenten via SwePol Link.  
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 Figur 15 
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• Fall 2, figur 16 
Fall 2 är detsamma som grundfallet med den skillnaden att förbindelsen till Själland är 
borttagen.  
 

 

Figur 16 
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• Fall 3, figur 17 
Även i fall 3 är Själland bortkopplat och de tre stråken ser något annorlunda ut. Det 
första stråket förbinder stationerna Stenkullen – Horred –Breared. Det andra stråket 
förbinder stationerna Glan – Kolstad – Tenhult – Alvesta – Sege – Barsebäck - 
Söderåsen och är anslutet till kontinenten via Baltic Cable. Det sista stråket förbinder 
stationerna Glan - Kimstad – Simpevarp – Nybro – Hemsjö och är anslutet till 
kontinenten via SwePol Link.  

       

 Figur 17 
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• Fall 4, figur 18 
I fall 4 förbinder första stråket stationerna Stenkullen – Horred –Breared. Det andra 
stråket förbinder stationerna Glan – Kolstad – Tenhult – Alvesta – Sege – Arrie och är 
anslutet till kontinenten via Baltic Cable. Det sista stråket förbinder stationerna Glan - 
Kimstad – Simpevarp – Nybro – Hemsjö – Barsebäck – Söderåsen och är anslutet till 
kontinenten via SwePol Link. Ingen anslutning till Själland finns. 
 

 

Figur 18 
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• Fall 5, figur 19 
I fall 5 förbinder första stråket stationerna Stenkullen – Horred –Breared – Söderåsen – 
Barsebäck - Sege, det finns ingen anslutning till Själland men till kontinenten via 
Baltic Cable. Det andra stråket förbinder stationerna Glan – Kolstad – Tenhult – 
Alvesta. Det sista stråket förbinder stationerna Glan - Kimstad – Simpevarp – Nybro – 
Hemsjö – Karlshamn och är anslutet till kontinenten via SwePol Link.  

 

Figur 19 
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• Fall 6, figur 20 
Fall 6 är samma som grundfallet, men har ingen anslutning till Själland eller till 
kontinenten via SwePol Link och Baltic Cable. 
 

 

Figur 20 
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• Fall 7, figur 21 
Slutligen i fall 7 förbinder första stråket stationerna Stenkullen – Horred –Breared – 
Söderåsen – Barsebäck – Sege - Alvesta, det finns ingen anslutning till Själland men 
till kontinenten via Baltic Cable. Det andra stråket förbinder stationerna Glan – 
Kolstad – Tenhult. Det sista stråket förbinder stationerna Glan - Kimstad – Simpevarp 
– Nybro – Hemsjö – Karlshamn och är anslutet till kontinenten via SwePol Link. 
 

 

Figur 21 
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5.2.2. Driftförhållanden 
De 7 fallen undersöks sedan under olika driftförhållanden, bland annat utifrån hur 130 
kV nätet är anslutet till stamnätet. Det har även gjorts ett driftförhållande med ändrad 
import på HVDC – länkarna. Detta för att simulera hur en eventuell nödeffektsåtgärd 
påverkar pumpningsfenomenet. Slutligen har ett driftförhållande med ändrad 
lastmodell skapats för att se hur detta påverkar pumpningsfenomenet. Lastmodellen 
har ändrats genom att  återhämtningstiden kortats ner och lasten blivit styvare. 
Ändringarna är gjorda så att konstanterna i ekvationen 3.6 är ungefär: k0 = k2 = 0,5 
jämfört med tidigare värde på k2 = 1. 
Försök har gjorts med att skapa driftförhållanden med lindningskopplarna i olika 
lägen. På grund av att de ej är fullständigt implementerade i ARISTO gjordes 
ändringarna i realtidsdatabasen genom att ändra omsättningen på transformatorn. Detta 
innebar att lastförhållandena behövde ändras för att kunna genomföra 
belastningsfördelningen. I och med detta blev de olika driftsituationerna så pass olika 
att ingen jämförelse mellan de olika inställningarna på lindningskopplaren kunde 
genomföras. Därmed har transformatorn i de olika driftförhållandena varit inställd 
enligt Sydkrafts börvärde.  
 
I 
Här finns det koppling mellan 400 och 130 kV nivå i samtliga stationer där 
transformatorer finns och lasten i snittområde 4 är inställd på dryga 2000 MW. 
Reaktor 3 i Oskarshamn samt reaktor 4 i Ringhals är ur drift. Även rektor 2 i 
Barsebäck är ur drift, detta med tanke på den planerade nedläggningen.  
 
II  
Samma situation som I, fast anslutning mellan 400 och 130 kV nätet har kopplats bort 
i Uddebo, Kimstad, Kolstad, Söderåsen, Barsebäck, Arrie, Alvesta, Nybro och 
Karlshamn. 
 
III  
Samma situation som I, fast anslutning mellan 400 och 130 kV nätet har kopplats bort 
i Uddebo, Kimstad, Kolstad, Barsebäck, Arrie, Nybro, Karlshamn, Breared, 
Simpevarp och Tenhult 
 
IV  
Samma situation som I, fast helt utan anslutning mellan 400 och 130 kV nät. Det vill 
säga att bortkopplade stationer är Söderåsen, Alvesta, Uddebo, Kimstad, Kolstad, 
Barsebäck, Arrie, Nybro, Karlshamn, Breared, Simpevarp, Hemsjö, Sege och Tenhult 
 
V 
Samma situation som I, fast med en ökad import på SwePol och Baltic Cable på 300 
MW vardera. 
 
VI 
Samma situation som I, fast med ändrad lastmodell. 
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5.2.3. Data för automatik som studeras 
Examensarbetet koncentrerar sig på sydsverige, främst snittområde 4. Där har samtliga 
reaktorer i snittområde 4 betraktats samt ett fåtal en bit upp i snittområde 3.  
Inställningar för berörd automatik presenteras i tabell 2 till 4. 

Tabell 2: Reaktorer 

 

Tabell 3: Kondensatorer 

 

Tabell 4: Nätvärn och nödeffekt 
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5.3. Genomförande 
Det avgörande för om reaktorpumpning kommer uppstå är spänningsändringen vid till- 
och frånkoppling av shuntreaktorn. Denna spänningsändring är i sin tur beroende av 
aktuella kortslutningseffekten i noden, storleken på shuntreaktorn, samt spänningen i 
noden.  
 
Då spänningsändringen överstiger intervallet för vad som anses vara acceptabel 
spänning finns en risk att reaktorpumpning uppstår. Till exempel i Alvesta är gränsen 
för tillkoppling 425 kV och för frånkoppling 395 kV, detta ger ett intervall på 30 kV. 
Denna vetskap har utnyttjats vid studien av pumpningsfenomenet. Till- eller 
frånkoppling av shuntreaktorerna har gjorts och spänningsändringen i den aktuella 
noden har noterats. Det har även noterats om nödeffekt, nätvärn och 
shuntkondensatorer kan vara orsaken till att en shuntreaktor kan börja pumpa. 
 
I de stationer som Sydkraft har shuntkondensatorer i, har spänningen noterats för de 
olika fallen och driftförhållandena. Detta då samtliga Sydkrafts shuntkondensatorer 
varit frånkopplade. Detta för att undersöka om det är möjligt att höja spänningsgränsen 
på extremspänningsautomatiken för Sydkrafts shuntkondensatorer. Anledningen till att 
Svenska Kraftnät vill höja spänningsnivån är att man då skull kunna reducera 
omfattningen av rutinen omvänd spänningsreglering. Se mera i avsnitt 3.2.6.  
 
För att studera omvänd spänningsreglering har spänningen på 400 kV nivån noterats 
före och efter inkoppling av Sydkrafts shuntkondensatorer i den aktuella stationen. 
Även spänningen på 130 kV nivån har noterats efter inkoppling av 
shuntkondenstorerna. Därefter har Svenska Kraftnäts shuntreaktor i aktuell station  
kopplats och spänningsändringen har noterats. 
De stationer som är aktuella för omvänd spänningsreglering i full omfattning är Nybro, 
Sege och Söderåsen. I dessa stationer har man transformering mellan 400 och 130 kV 
samt shuntkondensatorer på nedsidan och shuntreaktorer på uppsidan. 
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6. Resultat 
Nedan presenteras tabeller över resultaten från simuleringarna i ARISTO. I vissa 
tabeller finns ett x som innebär att simulering ej genomförts av olika anledningar. 
 
Först presenteras resultaten där shuntreaktorerna kopplats och spänningsändringen 
noterats. Därefter presenteras tabeller för spänningarna på 130 kV nivå för de stationer 
som Sydkraft har shuntkondensatorer i. Slutligen presenteras tabeller för resultaten av 
omvänd spänningsreglering. 

 
Det finns även figurer för tre specialfall där reaktorpumpning har uppstått. Dessa tre 
specialfall presenteras först med en kartbild över hur situationerna såg ut då 
reaktorpumpningen uppstod. Sedan kommer en figur som visar hur två reaktorer 
pumpar samtidigt. Slutligen kommer ett antal figurer där pumpningen försökts hävas 
genom inverkan av shuntkondensatorer, nätvärn och nödeffekt, eller genom ändring av 
tiderna för shuntreaktorerna. 
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6.1. Spänningsförändringar vid koppling av shuntreaktor 
I de fall då spänningsändringen varit större än automatikens spänningsintervall har en 
markering gjorts med grått. Notera att vid en mindre ändring av driftförhållandet kan 
spänningsändringar, som i tabellen ligger strax under spänningsintervallet, bli större 
och eventuellt leda till reaktorpumpning. Det har även angivits hur stor skillnaden i 
spänningsändringen varit i förhållande till driftförhållande I. 

6.1.1. Driftförhållande I 

Tabell 5 

 
 
I de stationer där transformatorer till finns är dessa inkopplade mellan 400 och 130 kV 
nivån. I allmänhet är det här ingen större risk för reaktorpumpning. Ett fall finns då 
direkt risk föreligger, fall 7 för Alvesta. Detta beror antagligen på att Alvesta i detta 
fall ligger längst ut i ett stråk. 
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6.1.2. Driftförhållande II 

Tabell 6 

 
  
I de stationer där transformatorer finns är endast Sege och Tenhult inkopplade mellan 
400 och 130 kV nivån, i södra Sverige. Här kan man se att rent allmänt så har risken 
för reaktorpumpning ökat. 
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6.1.3. Driftförhållande III 

Tabell 7 

 
 
I de stationer där transformatorer finns är endast Sege, Söderåsen samt Alvesta 
inkopplade mellan 400 och 130 kV nivån, i södra Sverige. Här är risken för 
reaktorpumpning inte lika påtaglig som i föregående driftförhållande.  
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6.1.4. Driftförhållande IV 

Tabell 8 

 
 
I de stationer där transformatorer finns är inga inkopplade mellan 400 och 130 kV 
nivån, i södra Sverige. Här kan man se en markant ökning av spänningsändringen i 
jämförelse med driftförhållande I. Således är det större risk för reaktorpumpning i nät 
med liten eller ingen koppling mellan 400 och 130 kV nivån. 
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6.1.5. Driftförhållande V 

Tabell 9 

 
 
I detta driftförhållande har importen på SwePol Link och Baltic Cable ökats med 300 
MW vardera. Denna importökning har inte lett till någon nämnvärd ökning i 
spänningsändringen.  I detta driftförhållande har inga simuleringar genomförts för fall 
6 då HVDC-länkarna ej är i drift där. 
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6.1.6. Driftförhållande VI 

Tabell 10 

 
 
I detta driftförhållande har lasten modellerats om, inte heller detta har påverkat 
spänningsändringen nämnvärt.
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6.2. Spänningar i Sydkrafts stationer 
I följande tabeller presenteras spänningarna i Sydkrafts nät för de stationer som har 
shuntkondensatorer, dock är dessa ej inkopplade. I de fall då spänningen understiger 
nivån för inkoppling av shuntkondensatorer har en grå markering gjorts. Då x 
förekommer i tabellerna har det uppstått konflikt mellan driftförhållande V och fall 6. 
Detta för att i driftförhållande V ökas importen på HVDC-länkarna och i fall 6 är inga 
HVDC-länkar i drift. Driftförhållande IV är inte med i tabellerna för att 130 kV nätet 
har varit spänningslöst. 

6.2.1. Hemsjö 

Tabell 11 

 

6.2.2. Nybro 

Tabell 12 

 

6.2.3. Sege 

Tabell 13 
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6.2.4. Söderåsen 

Tabell 14 

 

6.2.5. Karlskrona 

Tabell 15 

 

6.2.6. Stävlö 

Tabell 16 

 

6.2.7. Tomelilla 

Tabell 17 
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6.2.8. Torsebro 

Tabell 18 

 

6.2.9. Torup 

Tabell 19 

 

6.2.10. Trelleborg N 

Tabell 20 

 

6.2.11. Åhus V 

Tabell 21 
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6.3. Omvänd spänningsreglering 
I följande tabeller har först spänningsnivån på 130 kV nivån med 
shuntkondensatorerna i den aktuella stationen inkopplade presenterats. I de fall då 
spänningen överstiger 148 kV har en grå markering gjorts, detta för att 
shuntkondensatorerna kopplar ifrån automatiskt vid denna spänningsnivå. Sedan 
presenteras spänningen för 400 kV nivån innan och efter inkoppling av 
shuntkondensatorerna. Här har en grå markering gjorts då spänningen överstiger 420 
kV, vid denna spänning kopplar driftpersonalen till shuntreaktorerna. Slutligen 
presenteras spänningsändringen för 400 kV nivån då shuntrektorn i den aktuella 
stationen tillkopplats.  
För driftförhållande V har inga simuleringar för fall 6 genomförts för att i 
driftförhållande V ökas importen på HVDC-länkarna och i fall 6 är inga HVDC-länkar 
i drift.  
Driftförhållande IV är inte med i denna undersökning då 130 kV nätet har varit 
spänningslöst. 
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6.3.1. Driftförhållande I 

Tabell 22 

 

Tabell 23 

 

Tabell 24 
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6.3.2. Driftförhållande II 
I detta fall finns ingen koppling i Söderåsen mellan 400 och 130 kV nivån. 

Tabell 25 

 

Tabell 26 
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6.3.3. Driftförhållande III 
I detta fall finns ingen koppling i Nybro mellan 400 och 130 kV nivån. 

Tabell 27 

 

Tabell 28 
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6.3.4. Driftförhållande V 

Tabell 29 

 

Tabell 30 

 

Tabell 31 
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6.3.5. Driftförhållande VI 

Tabell 32 

 

Tabell 33 

 

Tabell 34 
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6.4. Specialfall med reaktorpumpning 

6.4.1. Specialfall 1 
Här har en frånkoppling av ledningen mellan Kolstad och Glan orsakat att reaktorerna 
i Alvesta och Tenhult börjat pumpa. Situationen som förelåg då pumpningen uppstod 
kan ses i figur 22. 
 

 

Figur 22 
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Figur 23: Här pumpar shuntreaktorerna i Alvesta och Tenhult 
 

 

Figur 24: Här har pumpningen som sågs i föregående figur hävts i och med att tiden för till- och 
frånkoppling av shuntreaktorn i Alvesta har ändrats från 1,0/2,0 till 1,5/2,5. 
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6.4.2. Specialfall 2 
Här har en frånkoppling av ledningen mellan Kimstad och Glan orsakat att reaktorerna 
i Kimstad och Nybro börjat pumpa. Situationen som förelåg då pumpningen uppstod 
kan ses i figur 25. 
 

 

Figur 25 
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Figur 26: Här pumpar shuntreaktorerna i Kimstad och Nybro. 
 

 

Figur 27: Här pumpar Kimstad och Nybro och en shuntkondensator i Stärnö kopplar in vid cirka 7 
sekunder. Tillkopplingen av shuntkondensatorn orsakar en tillkoppling av shuntreaktorn i Sege efter 
cirka 8,5 sekunder. 
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Figur 28: Här har pumpningen som sågs i figur 24 hävts i och med att tiden för till- och frånkoppling 
av shuntreaktorn i Kimstad har ändrats från 1,0/2,0 till 1,5/2,5. 
 

 

Figur 29: Här pumpar endast shuntreaktorn i Kimstad till skillnad från i figur 26. Detta för att tiden för 
till- och frånkoppling av shuntreaktorn i Nybro har ändrats från 1,0/2,0 till 1,5/2,5. Även här kopplar 
shuntreaktorn i Sege till, vid cirka 8 sekunder. 
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6.4.3. Specialfall 3 
Här har en frånkoppling av ledningen mellan Kolstad och Tenhult orsakat att 
reaktorerna i Alvesta och Nybro börjat pumpa. Situationen som förelåg då 
pumpningen uppstod kan ses i figur 30. 
 

 

Figur 30 
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Figur 31: Här pumpar shuntreaktorerna i Alvesta och Nybro. 
 

 

Figur 32: Här har pumpningen som sågs i figur 31 hävts. Detta för att en shuntkondensator i Stärnö har 
tillkopplats efter cirka 5 sekunder.  
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Figur 33: Här har pumpningen som sågs i figur 31 hävts i och med att tiden för till- och frånkoppling 
av shuntreaktorn i Alvesta har ändrats från 1,5/2,5 till 1,8/2,8. 
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7. Diskussion 
Nedan följer en diskussion kring examensarbetet och de resultat som erhållits från 
simuleringarna i ARISTO.  

7.1. Shuntreaktorn 
Genom att studera spänningsändringen då shuntreaktorer till- eller frånkopplats kan 
man få en uppfattning om det föreligger risk för reaktorpumpning. I de simuleringar 
som utförts har det noterats att risken för reaktorpumpning är starkt beroende av den 
rådande driftsituationen. Om man ställer in parametrarna bra för en driftsituation är det 
ingenting som garanterar att de är bra för en annan driftsituation. Det går således inte 
att finna en entydig lösning för parameterinställningarna för att minimera risken för 
reaktorpumpning då driftsituationen ej är densamma i alla lägen. Det finns dock 
inställningar som kan minska risken för reaktorpumpning generellt. Dessa möjligheter 
kommer diskuteras nedan. 
 
Om man till exempel förlänger tiden för till- och frånkoppling ger man kraftnätet en 
större chans att återgå till acceptabla spänningsnivåer och shuntreaktorn behöver ej 
kopplas. Detta kan vara en lösning då spänningsnivån hamnat strax utanför den satta 
gränsen. Men det finns nackdelar med längre tider innan shuntreaktorn kopplar. Om 
spänningen är för hög en längre tid kan det slita/skada utrustning i kraftnätet och låg 
spänning kan vara en källa till problem som spänningsinstabilitet.  
Ett problem med reaktorpumpning som man delvis kan komma till rätta med är att 
ändra tidsinställningarna för reaktorer i närliggande stationer. Problemet är att vissa 
shuntreaktorer i närliggande stationer ha samma parameterinställningar och därmed 
koppla till- och från samtidigt. Då två närliggande shuntreaktorer kopplar samtidigt 
blir den totala spänningsändringen större och risken för att dessa reaktorer börjar 
pumpa blir då större. En strategi för att försöka förhindra att två shuntreaktorer pumpar 
samtidigt är att ställa in automatiken så att shuntreaktorerna får olika tidsfördröjning 
då de till- och frånkopplas. Då kan en eventuell reaktorpumpning förhindras. 
I dag har de flesta shuntreaktorerna i sydsverige samma tidsinställningar vilket innebär 
en stor risk för att flera shuntreaktorer pumpar samtidigt. Detta problem kvarstår även 
med de ändrade tidsinställningarna som ligger till följd av ändringen av tiderna för 
snabbåterinkopplingen [10]. I de tre specialfallen har detta problem åskådliggjorts 
genom att visa att shuntreaktorerna kan pumpa samtidigt och därefter har tiderna 
separerats för att visa att reaktorpumpningen i vissa fall kan förhindras. Det kan 
således vara bra att se över de nya tidsinställningarna innan ändringarna genomförs.  
 
I vissa fall då risk för reaktorpumpning fanns var spänningsändringen så pass stor att 
ändring av tidsinställningarna inte hade gjort någon skillnad, reaktorpumpning hade 
uppstått ändå, se tabell 8. Då är en möjlighet att istället öka det acceptabla 
spänningsintervallet. Detta kan bidra till att shuntreaktorn kopplar mera sällan då 
spänningen inte lika ofta kommer hamna utanför spänningsgränserna. Detta leder till 
att risken för reaktorpumpning minskar. Risken för reaktorpumpning minskar även då 
shuntreaktorn hamnar utanför spänningsgränserna. Då spänningsintervallet i detta fall 
är större, måste således även spänningsändringen vara större för att reaktorpumpning 
skall kunna uppstå. 
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Men det finns anledning att inte öka spänningsintervallen. Detta av samma anledningar 
som att det finns risker med att öka tidsgränsen. Då spänningsnivån inte är aktuell att 
ändra kan det vara intressant att titta på en lösning där man gör om den befintliga 
automatikfunktionen. Detta kommer att diskuteras närmare i 7.5.  
 
Man kan även välja att stänga av automatiken då man anser att driftsituationen är 
sådan att det finns risk för reaktorpumpning. Det har visat sig i simuleringarna i 
ARISTO att risken för reaktorpumpning är större för shuntreaktorer som ligger långt ut 
i svaga nät. Till exempel som nämnts i kommentarerna till tabell 5 då Alvesta ligger i 
änden av ett radiellt stråk. I de fall då automatiken väljs att behållas i drift och 
reaktorpumpning uppstår kan denna reaktorpumpning avbrytas genom att stänga av 
automatiken. Dock existerar en viss risk för att man vid stora störningar förlorar 
fjärrkontrollen av enskilda stationer och således ej kan stänga av automatiken. Detta 
inträffade under störningen i September 2003, då shuntreaktorn i Alvesta pumpade. 

7.2. Shuntkondensatorn 
En shuntkondensator kan inte pumpa i samma bemärkelse som en shuntreaktor. 
Orsaken till det är att en shuntkondensator efter frånkoppling måste laddas ur innan 
den kan kopplas in igen, denna urladdning tar ett antal minuter. Den kan således 
liksom shuntreaktorn pumpa, men med ett intervall på ett flertal minuter. Att en 
shuntkondensator har börjat pumpa har ej noterats i någon av de simuleringar som 
genomförts. Det är antagligen sällsynt då flertalet åtgärder redan genomförts innan 
blockeringstiden för shuntkondensatorn löpt ut. 
Även om det inte är vanligt med shuntkondensatorer som pumpar kan dessa påverka 
shuntreaktorn och både förhindra och orsaka reaktorpumpning. Om till exempel en 
shuntkondensator kopplar in för att höja spänningen i en viss station påverkar detta 
spänningen även i närliggande stationer. Om det i dessa stationer finns risk för 
reaktorpumpning och spänningen höjs över den satta gränsen kan shuntreaktorn börja 
pumpa. Å andra sidan är det möjligt att en tillkoppling av en shuntkondensator stoppar 
en redan pågående reaktorpumpning i en närliggande station. Detta kan ses i figur 32. 

7.3. Nätvärn och nödeffekt 
I tidigare undersökningar har det noterats att vid störningar med dimensionerande fel 
sjunker oftast inte spänningarna i mätpunkterna, Sege och Kruseberg, tillräckligt för 
att nätvärnet eller nödeffekten ska aktiveras [9]. Det har även i de simuleringar som 
har gjorts i examensarbetet noterats att detta stämmer. 
Anledningen till detta är att i dessa stationer finns det möjlighet till stor reaktiv 
kompensering. Trots låga spänningar i andra delar av nätet överstiger ofta spänningen i 
Sege och Kruseberg aktiveringsgränsen för nätvärnet, 390 kV. De gånger då 
spänningen understeg gränserna för då nätvärn och nödeffekt skall göra åtgärder, 
kopplar ofta shuntreaktorn i Sege eller shuntkondensatorerna i HVDC-stationerna 
först, då dessa har kortare fördröjningstider.  
Om nätvärnet eller nödeffekten skulle genomföra en åtgärd så påverkar det inte 
spänningsändringen vid koppling av shuntreaktorer nämnvärt. Detta har visats med 
simuleringar i driftförhållande V där en effektändring motsvarande nätvärnets åtgärd 
gjordes på HVDC-länkarna SwePol Link och Baltic Cable, se tabell 9.  
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Men även om inte spänningsändringen påverkas nämnvärt, kan en åtgärd initiera en 
reaktorpumpning eftersom den ändrar spänningsnivån i närliggande stationer. Den kan 
å andra sidan även häva reaktorpumpning, på samma sätt som en shuntkondensator.  
Simuleringarna har visat att det är möjligt att höja spänningsnivån i avseendet om 
nätvärnet och nödeffekten påverkar reaktorpumpning. Detta då effektändringen inte 
kommer att ha någon större inverkan på risken för reaktorpumpning. Men då bör man 
se över inställningar på omkringliggande reaktiva resurser, då det kan uppstå 
konflikter.  
Om man höjer spänningsgränsen för nätvärnet, exempelvis från 390 till 395 kV, bör 
man beakta att nätvärnet i många fall skulle agera innan shuntkondensatorerna i Sege, 
då dessa har en aktiveringsgräns på 390 kV. Shuntkondensatorn i Kruseberg skulle 
fortfarande agera före nätvärnet på grund av att de kopplar in vid 395 kV men har 
kortare fördröjningstid än nätvärnet.  
 

7.4. Omvänd spänningsreglering 
Specialstudien av omvänd spänningsreglering har ej kunnat undersökas fullt ut.  
Huvudorsaken till detta är att omvänd spänningsreglering används vid operativt höga 
snittöverföringar samt hög last i snittområde 4. Vid störningar faller då momentant 130 
kV spänningen till markant lägre nivåer än i examensarbetets studier. Detta då 
förhållandena varit omvända i examensarbetet, det vill säga låg snittöverföring och låg 
last.  
En annan orsak till att omvänd spänningsreglering ej kunnat undersökas fullt ut är som 
tidigare nämnts att lindningskopplaren ej är implementerad i ARISTO. Sydkraft har 
dock endast automatiken i drift för 2 av 9 lindningskopplare i 400/130 kV stationerna, 
i de tre stationer där omvänd spänningsreglering är möjlig fullt ut styrs 
lindningskopplaren manuellt. 
Syftet med undersökningen av omvänd spänningsreglering var att undersöka en möjlig 
höjning av gränsen för inkoppling av shuntkondensatorer samt hur omvänd 
spänningsreglering påverkar reaktorpumpning.  
För att undersöka om man kan höja spänningsgränsen för inkoppling av 
shuntkondensatorerna har spänningen på 130 kV nivån registrerats utan några 
shuntkondensatorer i drift. Det har noterats att spänningsnivån i de aktuella stationerna 
på 130 kV nivå sällan har understigit 130 kV se tabell 11 - 21. I dagens läge ligger 
samtliga spänningsgränser för automatiken på 130 kV eller lägre.  
Enligt Sydkraft är dagens inställningar på spänningen för tillkoppling av 
shuntkondensatorerna något låga. Att de är låga beror på att spänningsnivåerna ej 
ändrats i samband med att överspänningsskyddets spänningsgräns höjdes för några år 
sedan. Även normal driftspänning har höjts från ca 135 till 138 kV.  
Det kan alltså vara aktuellt att höja dessa spänningsgränser 
 
För att undersöka hur omvänd spänningsreglering påverkar reaktorpumpning har först 
shuntkondensatorerna på 130 kV nivån anslutits i den aktuella stationen. Då noterades 
att i några fall översteg spänningen gränsen då överspänningsskyddet kopplar från 
shuntkondensatorerna. Efter att shuntkondensatorerna kopplats in har det noterats att 
spänningen på 400 kV nivån i hälften av gångerna överstiger gränsen på 420 kV då 
driftpersonalen kopplar in shuntreaktorn. För de gånger då spänningen ej överstigit 
420 kV behöver man ej tillkoppla shuntreaktorerna. Då kan man använda sig av 
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omvänd spänningsreglering med enbart shuntkondensatorerna inkopplade. I de fall då 
shuntreaktorn behöver kopplas in har ingen risk för reaktorpumpning förekommit.  
 
En synpunkt på Sydkrafts inställningar för överspänningsskyddet är att samtliga 
shuntkondensatorer kopplar från vid ungefär samma spänningsnivå och med samma 
tidsfördröjning. Det innebär att samtliga shuntkondensatorer kan koppla ur samtidigt 
och det kan få stora konsekvenser. Detta är ett problem som man redan är medvetna 
om på Sydkraft. 

7.5. Alternativ automatik 
En lösning till att komma ur reaktorpumpning är att ändra i automatikens struktur. Om 
det är möjligt att genomföra beror bland annat på hur stationerna är utrustade, det kan 
bli en dyr förändring om stora ombyggnader krävs. Ett förslag till alternativ automatik 
kommer diskuteras kort nedan, men ingen djupare undersökning av möjligheten att 
implementera alternativet kommer att göras.  
 
Ett alternativ till den befintliga automatiken är att vid upprepade till- och 
frånkopplingar skall automatiken blockeras automatiskt. Detta avlastar operatören då 
denna slipper tänka på detta i en stressig situation. Det kan även vara bra i situationer 
då fjärrkontrollen till stationen tappas, som i störningen i september 2003.  
En fråga är om blockeringen ska ske då shuntreaktorn är till- eller frånkopplad. Vid 
hög spänning finns risk att utrustning skadas och vid låg spänning finns risk för 
nätkollaps. Vad som sedan ska häva blockeringen kan till exempel vara ett det sker 
manuellt då driftsituationen ser bättre ut. Men det kan även ske automatiskt, efter en 
viss tid eller vid en viss spänningsnivå.  
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7.6. Förslag till fortsatt arbete 
Ett förslag till fortsatt arbete är att studera lindningskopplarens inverkan på 
reaktorpumpning samt vid omvänd spänningsreglering. Dessa områden skulle ha 
studerats i detta examensarbete, men på grund av att lindningskopplarna ej var 
implementerad i ARISTO kunde detta inte genomföras.  
Dessutom krävs en betydligt högre lastnivå än den som användes i examensarbetet för 
att korrekt kunna genomföra en undersökning av omvänd spänningsreglering. Med 
sådana förutsättningar kan det vara aktuellt att vidare studera en eventuell höjning av 
spänningsgränsen för Sydkrafts shuntkondensatorer. Här skulle det vara intressant att 
göra en spänningskollapsanalys i Spica8 med dimensionerande fel vid höga 
överföringar. Då kan man se hur mycket Sydkraft behöver höja spänningsgränsen för 
tillkoppling av sina shuntkondensatorer.  
Här kan det även vara intressant att undersöka möjligheten att låta inkopplingen av 
Sydkrafts shuntkondensatorer styras av spänningen på 400 kV nivån. Då skulle man 
slippa problemet med lindningskopplarna som nämndes i avsnitt 3.1.5.  
Att det kan vara intressant att styra shuntkondensatorerna utifrån spänningen på 400 
kV nivå är att vid en störning är det ju just på 400 kV nivån man vill säkerställa det 
reaktiva stödet från Sydkrafts shuntkondensatorer.  
 
Ett annat förslag till fortsatt arbete är att undersöka möjligheten att använda en 
alternativ automatikfunktion för att minska risken för reaktorpumpning, till exempel 
förslaget som beskrivs i avsnitt 7.5.  
 
 

 
8 Svenska Kraftnäts system för övervakning av spänningsstabilitet 
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9. Bilagor 

9.1. Bilaga A 
De aktuella inställningarna för shuntkondensatorerna i 130 kV-nätet, samt data för 
lindningskopplarna [12]. 
 
2005-01-18. Lars-Åke Wahlqvist, Sydkraft Nät AB 
130 kV EK-batterier söder snitt 4 

Tabell A.1: Shuntkondensatorer i Sydkrafts nät 

 
 

Samtliga EK-batterier kopplas vid behov manuellt från kontrollrummet i Malmö för att 
dels hålla 130 kV spänningen inom intervallet 136-140 kV, dels reglera MVAr flödet i 
400/130 kV transformatorerna, så att reaktiv effekt inte tas ut från stamnätet vid höglast 
och att reaktiv effekt inte matas in till stamnätet vid låglast enligt gällande SvK-
instruktion. 

 
”Delbart” betyder att batteriet består av två enheter, t ex 20 och 30 MVAr. Med 
fjärrmanövrerade frånskiljare kan kontrollrummet välja om endera, eller båda, 
enheterna ska vara i drift. Men frånskiljarna kan bara manövreras när batteriet är 
frånkopplat. 

 
Extremspänningsautomatikerna är avsedda att gripa in vid driftstörningar, eller om 
kontrollrummet skulle ha missat grovt i sin manuella reglering. 
Extremspänningsautomatikernas tillkoppling blockeras om spänningen går under 
96 kV. Några frånkopplingsautomatiker finns inte förutom det överspänningsskydd 
som alla EK-batterier har, och som löser vid 148-149 kV. Överspänningsskydden är 
inte i första hand ett skydd för 130 kV-nätet utan är till för att skydda EK-batterierna 
mot skadligt hög spänning. 
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400 kV EK-batteri i Kruseberg för Baltic Cable. 
 

I Kruseberg finns dels ett AC filter som genererar 110 MVAr och som alltid måste vara 
tillkopplat när HVDC länken körs. Skulle AC filtret lösa under drift så stoppar länken 
automatiskt. Till- och frånkoppling sker normalt automatiskt vid start och stopp av 
länken. Kontrollrummet i Malmö kan emellertid vid behov välja att låta AC filtret vara 
tillkopplat även när länken är stoppad. 

 
Dels finns det ett EK batteri på 165 MVAr. Kontrollrummet i Malmö kan välja att till-
och frånkoppla det manuellt eller per automatik. Manuell till- och frånkoppling kan 
göras oberoende av om länken körs eller inte. Den automatiska till- och frånkopplingen 
styrs av effektnivån på länken. Kopplingspunken är valbar, men normal inställd så att 
batteriet kopplar in vid effektnivån 100 MVAr in mot Kruseberg och frånkopplar vid 
100 MVAr ut från Kruseberg. Körningen av länken är inte tekniskt beroende av EK-
batteriet. 

 
EK-batteriet, 165 MVAr enheten, har därutöver en överordnade automatisk reglering 
som griper in oberoende av om manuell eller automatisk reglering är vald. 
 
Tillkoppling förhindras om 400 kV spänningen överstiger 415 kV 
Frånkoppling förhindras om 400 kV spänningen understiger 400 kV 
Automatisk tillkoppling sker om 400 kV spänningen understiger 395 kV/1,5 s 
Automatisk frånkoppling sker om 400 kV spänningen överstiger 425 kV/2,0 s 

 
Alla nivåerna är valda i samråd med SvK, men går att ändra lokalt i Kruseberg via 
omprogrammering i styrsystemet. 

 
Eftersom AC filter och EK batteri är anslutna på 400 kV väljer kontrollrummet i 
Malmö inte reglerform på eget bevåg, utan alltid enligt direktiv från SvK vhi. 

 
För Baltic Cable finns dessutom några automatiska nödreglerfunktioner styrda av 
400 kV spänningen i Kruseberg: 
Vid 390 kV/4,0 s automatisk effektändring med 200 MW mot Sverige, 100 MW/s. 
Vid 380 kV/2,0 s automatisk effektändring med 150 MW mot Sverige, 100 MW/s. 
Vid 370 kV/2,0 s automatisk effektändring med 300 MW mot Sverige, 100 MW/s. 
Den automatiska effektändringen är emellertid begränsad till totalt 300 MW för ett och 
samma tillfälle.  
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Stamnätstransformatorer 400/130 kV söder om snitt 4 

Tabell A.2: Sydkrafts transformatorer 400/130 kV 

 
 

Alla har utrustning för automatisk reglering med börvärden enligt tabellen. Flertalet 
regleras emellertid manuellt främst för att kunna samordna lk-regleringen med till- och 
frånkoppling av 130 kV EK-batterierna. 

 
För automatikerna gäller generellt att tidsfördröjningen är 120 s inverttid och 1,5% 
dödband. 
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9.2. Bilaga B 
Nedan följer en förteckning över de stationer där automatiker har implementerats i 
ARISTO 

Nätvärn och Nödeffekt 
Baltic Cable 
Kontek 
SwePol 

Shuntkondensatorautomatik för HVDC 
Kruseberg 
Stärnö 

Extremspänningsautomatik 400-220 kV 
Alvesta 
Hagby 
Hemsjö 
Horndal 
Kolbotten 
Midskog 
Morgårdshammar 
Mörsil 
Nybro 
Odensala 
Sege 
Stenkullen 
Söderåsen 
Tenhult 

Extremspänningsautomatik 130 kV 
Hemsjö 
Karlskrona 
Nybro 
Sege 
Stävlö 
Söderåsen 
Tomelilla 
Torsebro 
Torup 
Trelleborg N 
Åhus V
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9.3. Bilaga C 
 
Extremspänningsautomatik 
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Automatik för Shuntkondensatorn i Kruseberg 
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Nätvärn och nödeffekt för Baltic Cable 
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Automatik för shuntkondensatorn i Stärnö 
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Nätvärn och nödeffekt för SwePol Link 
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Nätvärn Kontek 
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9.4. Bilaga D 

Tabell D.1 Svenska Kraftnäts shuntreaktorer och shuntkondensatorer. 

I parameterinställningarna för tiderna och spänningarna har det tagits hänsyn till ändringarna som 
skall genomföras i och med ändringen av snabbåterinkopplingen [10]. 
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9.5. Bilaga E 

Urkopplade ledningar grundfall 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta – Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck – Hemsjö 
 Söderåsen - Barsebäck 
 Barsebäck - Sege 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 

Urkopplade ledningar fall 2 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta - Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck – Hemsjö 
 Söderåsen - Barsebäck 
 Barsebäck - Sege 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 
 Söderåsen - Själland 

Urkopplade ledningar fall 3 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta - Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck – Hemsjö 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 
 Söderåsen – Själland 
 Breared - Söderåsen 
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Urkopplade ledningar fall 4 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta - Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck - Sege 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 
 Söderåsen – Själland 
 Breared – Söderåsen 

 

Urkopplade ledningar fall 5 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta - Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck – Hemsjö 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 
 Söderåsen – Själland 
 Sege - Alvesta 

Urkopplade ledningar fall 6 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta - Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck – Hemsjö 
 Söderåsen - Barsebäck 
 Barsebäck - Sege 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 
 Söderåsen – Själland 
 SwePol Link 
 Baltic Cable 
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Urkopplade ledningar fall 7 
 Hallsberg - Kimstad 
 Glan - Simpevarp 
 Alvesta - Simpevarp 
 Alvesta - Hemsjö 
 Barsebäck – Hemsjö 
 Horred – Uddebo 
 Uddebo - Tenhult 
 Kilanda - Horred 
 Horred – Söderåsen 
 Söderåsen – Själland 
 Alvesta - Tenhult 
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