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SAMMANFATTNING 
 
Spänningsregleringen i Fortum Distributions mellanspänningsnät i Stockholm fungerar 
inte på ett tillfredställande sätt. Detta leder till att matningsspänningen blir allt för hög 
med kundklagomål som följd. Anledningen till detta är den beräkningsmodell som skall 
kompensera för det spänningsfall som uppstår i nätet. Trots justeringar i modellen har 
man på Fortum inte lyckats komma tillrätta med de höga spänningarna och man har 
därför tillsatt en utredning i form av detta examensarbete. 
 
Utredningen har till uppgift att lokalisera felet samt att lägga fram lösningsförslag utifrån 
nuvarande system, branschpraxis, aktuell forskning samt möjligheten att läsa av 
spänningsvärden från nyinstallerade elmätare. 
 
Examensarbetets slutsats är att det är det höga värdet på kompenserat spänningsfall till 
kund som till största del bidragit till de höga spänningsnivåerna. Dessutom har ytterligare 
ett fel i modellen uppdagats. Detta examensarbete rekommenderar därför att man bör 
överge det befintliga systemet för att istället använda avlästa spänningsvärden från de 
olika nätstationsområdena. 
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ABSTRACT 
 

The voltage regulation in Fortum Distributions medium voltage network in Stockholm 
does not work satisfactory. This results in too high distribution voltages with many 
customer complaints as a consequence. The reason is the model responsible for 
compensating for voltage drops in the distribution network. Despite several adjustments 
Fortum has not been able to find the source of the high voltages and has therefore 
appointed an investigation in the form of a thesis work. 
 
The aim of this investigation is to locate the error and to produce a proposal regarding the 
solution of this error using the existing system, common industrial knowledge, state of 
the art research and the option to use voltage readings from the different substations. 
 
The conclusion of this master thesis is that the largest contribution to the high voltage 
levels is made by the large compensation for distribution loses. Furthermore an additional 
error in the model has been found. Therefore this master thesis recommends Fortum to 
abandon the existing system and instead utilize the option to use voltage readings from 
the different substation. 
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1  FORTUM 
Fortum grundades 1998. Planen var att skapa en ny energikoncern genom att kombinera 
verksamheten i Imatran Voima (IVO) och Neste Oyj. Under våren 2005 avskiljs 
oljeverksamheten från Fortum genom bildandet av oljebolagets Neste Oik Abp, [21]. 
 
Koncernens huvudkontor ligger i Esbo, Finland. Den största ägaren är den finska staten 
med 51,5 % av aktierna, [21]. Företaget har även kontor på Hangövägen i Stockholm. 
Vidare finns det representationskontor i Ryssland, Norge samt i ett flertal andra länder. 
Totalt har Fortum nära 9000 anställda av vilka ca 800 jobbar på huvudkontoret i Esbo. I 
Stockholm är siffran ca 380 personer på Hangövägen och ytterligare 340 på 
Lidingövägen.  
 
Fortum är ett av de ledande energibolagen i Norden och Östersjöregionen. Företagets 
verksamheter omfattar produktion, distribution och försäljning av el och värme, drift och 
underhåll av kraftverk samt energirelaterade tjänster. Huvudprodukterna är el, värme och 
ånga. Verksamheten koncentreras först och främst på Norden och Baltikum, men finns 
representerade i 15 länder, [21]. Konkurrenskraften inom kraft och värme baseras på ett 
effektivt samnordiskt affärskoncept med en bred kundbas, [21]. 
 
Fortum är, förutom Statkraft, det elbolag som i Norden svarar för den största mängden el 
som produceras ur förnybara energikällor. Närmare 45 % av elen kommer från förnybara 
energikällor, främst från vatten och biomassa. Cirka 80 % av produktionen vid de egna 
kraftverken ger inga koldioxidutsläpp alls. Bolaget äger och driver lokala och regionala 
nät och distribuerar el till 410 000 kunder i Finland och 860 000 kunder i Sverige. 
Marknadsandelen av eldistributionen, räknat på volym distribuerad el, är 14 % i Finland 
och 14 % i Sverige. Fortum Distribution AB äger elnätet i Stockholmsregionen, i stora 
delar av övriga Sverige, i södra, i västra och i norra Finland samt i sydöstra Norge. 
Koncernens andel av den nordiska kraftproduktionen är 13 %. Vidare är den uppdelad i 7 
affärsområden, figur 1, [21]. 
 

 
figur 1: Fortums affärsområden 

1.1  Fortum Distribution AB 
"Säker, trygg, miljöanpassad och effektiv elleverans till sina 1,4 miljoner kunder i 
norden" är Fortum Distributions mål. Som en av de ledande aktörerna inom eldistribution 
på den nordiska elmarknaden äger, utvecklar, driver och förvaltar Fortum Distribution 
elnät i Sverige, Finland, Norge och Estland. Genom hög leveranssäkerhet och god 
kundservice spelar affärsenheten Distribution en central roll i Fortums strävan att nå 
bolagets strategiska mål, att bli det ledande kraftföretaget, [22]. 
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2  INLEDNING 
Konsumerad effekt varierar med avseende på tiden. Då spänningen enligt gällande norm 
skall hållas konstant medför detta att strömmen måste variera med avseende effekten för 
att efterfrågad effekt skall fås. Konsekvensen av en strömökning är ökade förluster i 
ledningar och transformatorer under transporten från generator till kund vilka medför ett 
större spänningsfall. Då Fortums lågspänningsnät är radiellt uppbyggt får den kund som 
ligger först på ledningen, R5, högst spänning medan den som ligger sist, R8, får lägst 
spänning, figur 2. Spänningsfallet till första kund samt mellan första och sista kund 
varierar således med avseende på ledningens totala effektanvändning, [16]. 
 

 
figur 2: Nätstruktur lågspänningsnät 

 

2.1  Bakgrund 
I enlighet med gällande norm avseende spänningsgodhet SS-EN 50160, [14], finns det 
vissa krav på spänningsnivån som elbolagen måste uppfylla. Mest intressant i detta fall är 
att matningsspänningen under normala driftförhållanden, under 95 % av veckans 10-
minuters effektivvärden, inte får avvika mer än ±10 % från nominell spänning om 230 V. 
För att kunna göra detta har Fortum försett sina fördelningsstationer i Stockholm med 
aktiv utrustning för spänningsreglering för att på så sätt styra spänningen i 
lågspänningsnätet. Regulatorerna, vilka är av PI1-karaktär, jämför det uppmätta värdet på 
spänningen med ett uträknat värde. Detta värde är beräknat så att det kompenserar för 
spänningsfallet till en tänkt medelkund, [12]. Beroende på om det uppmätta värdet ligger 
under eller över det uträknade värdet justeras sedan spänningen på 11 kV-nätet för att på 
så sätt reglera spänningen på lågspänningsnätet. 
 
Beräkningsmodellen mäter den aktuella aktiva lasten och jämför den med en aktiv last för 
vilken spänningsfallet är känt. Då lastfördelningen kontinuerligt ändras kräver den 
befintliga regleringen ständig omarbetning för att på ett korrekt sätt beräkna 
spänningsfallet. Så har dock inte skett, utan de ursprungliga parametervärdena har i stor 
utsträckning fått leva kvar, [20]. Konsekvensen är att modellen med tiden har blivit 
såpass bristfällig att spänningen hos slutkund ligger över den nominella spänningen vilket 
har medfört många kundklagomål, [16], då deras utrustning går sönder. I ett försök att 

                                                 
1 PI betyder att regulatorn karaktäriseras av en förstärkande, Proportional, och en integrerande, Integrating, 
del. 
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komma tillrätta med detta problem har vissa modellparametrar modifierats i olika 
omgångar, dock utan framgång. 
 
I dagsläget installerar Fortum, till följd av ett riksdagsbeslut, fjärravlästa elmätare hos alla 
sina kunder. Dessa mätare skall främst användas för att mäta kundernas elförbrukning, 
men de har även möjligheten att mäta spänningen hos kund vilket är intressant ur ett 
spänningsregleringsperspektiv. 
 

2.2  Syfte 
Syftet med detta examensarbete är att: 
 

• Inventera, beskriva samt utvärdera nuvarande reglersystem 
 
• Inventera och utvärdera vilka reglermetoder som idag finns på marknaden och 

eventuell forskning i området. 
 
• Utreda förutsättningarna för att nyttja de nya energimätarna som kommer att 

installeras hos kund. Denna utredning skall ta fram förslag på lämpligt antal 
mätpunkter, placering av dessa mätpunkter, pollningsintervall samt regleralgoritm 

 
• Bedöma för och nackdelar mellan nyttjande av de nya energimätarna och 

existerande teknik 
 

2.3  Begränsningar 
Arbetet begränsas till Stockholmsområdet. Utvärderingen av nuvarande reglersystem 
begränsas till att undersöka tre olika representativa nätstationer samt en representativ 
fördelningsstation. Utredningen av möjlighet att använda de nya energimätarna begränsas 
till att undersöka de modeller/kommunikationsmetoder som skall installeras i Stockholm. 
 

2.4  Metodik 
Examensarbetet har bedrivits som en litteraturstudie samtidigt som beräkningar och 
mätningar har gjorts för att verifiera de fakta som framkommit ur litteraturstudien. 
 
Litteraturstudien omfattar beskrivning av befintliga reglersystem på Fortum Distribution,  
tidigare utredningar av spänningsnivån i Stockholm, branschpraxis samt aktuell forskning 
avseende spänningsreglering i distributionsnätverk. 
 
I spänningsfallsberäkningarna betraktades tre olika karaktäristiska nätstationer samt en 
fördelningsstation med stora problem med för höga spänningar. 
 
I mätningarna betraktades en nätstation där beräkningar gjorts för att på så sätt verifiera 
beräkningarna. 
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2.5  Tidigare undersökningar 
Det finns mycket lite dokumentation avseende spänningsregleringen som används på 
Fortum Distribution idag. Ursprungsdokumentationen är från 1969 och därefter har 
reglermetoden bara anpassats till nya former av regulatorer. De dokument som beskriver 
detta är: 
 

• Automatisk 10 kV spänningsreglering med Siemens spänningsregulator Reg V 
901 resp Reg V 902, [4], som beskriver grundtanken bakom spänningsregleringen 
samt hur den först implementerades. 

 
• Rutinkontroll av automatiska spänningsregleringen Siemens Reg. V901 Reg. 

V902, [5], som beskriver hur reglermodellen skulle underhållas 
 
• Spänningsreglering med stationsdator C08, [12], som beskriver hur regler- 

modellen överfördes till Satt C08 
 
• Beskrivning av spänningsreglering i Liljeholmen transformator 110/33 kV (T101, 

T102 och T103) Transformator 33/11 kV (T31, T32 och T33), [13], som 
beskriver PLC automatiken samt sammanfattar tidigare dokument. 

 
Därefter finns det bara sammanfattande dokumentation samt dokument rörande 
styrningen av EC-batterierna. 
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3  PROBLEM 
Att reglera spänningen i ett distributionsnät är i teorin inte speciellt komplicerat. Det enda 
man behöver göra är att jämföra aktuellt värde på matningsspänningen med nominellt 
värde samt justera transformatoromsättningen därefter. Problemet är att aktuella värden 
på matningsspänningen ute hos kund inte är kända då det är för dyrt att installera 
mätpunkter hos samtliga kunder. För att komma runt detta problem används istället 
estimerade värden på spänningen genom att ta hänsyn till aktuellt kopplingsläge samt 
aktuell belastning. Dessutom används inte en individuell reglertransformator för varje 
kund då det skulle bli för dyrt, utan istället används en eller flera centralt placerade 
transformatorer för att reglera spänningen för många underliggande kunder. Som en följd 
härav fås stora reglertekniska dilemman då den aktuella spänningen ofta skiljer sig 
mellan kunder som matas från samma reglertransformator. 
 
Branschpraxis är att inte använda aktiv reglering, då detta anses vara onödigt dyrt, utan 
istället justera sina transformatoromsättningar så att spänningen kan variera kring det 
nominella värdet men inom de gränser som finns i lagar och normer, [17]. För Fortum 
skulle en sådan lösning för ett fiktivt system innebära att spänningen varierar ± 8,1 V/fas, 
figur 3, förutsatt att spänningsnivån sätts till 238,1 V/fas. 
 

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

PMAX=224 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=238,1 V/fas

- Ufall=1,67 V/fas

--------

U= 236,43 V/fas

PMAX=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=238,1 V/fas

- Ufall=16,20 V/fas

--------

U=221,90 V/fas

PMAX=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kW

ek=5,5 %

Unom=238,1 V/fas

- Ufall=11,34 V/fas

--------

U=226,76 V/fas

Maxlast

 
figur 3: Spänning utan aktiv reglering 

 
Fortum använder idag i Stockholmsområdet en metod där de aktivt justerar spänningen 
på 11 kV nätet via reglertransformatorer i sina fördelningsstationer. 
Fördelningsstationerna matar sedan flera underliggande nätstationer som i sin tur 
transformerar spänningen från 11 kV till 400 V. Nätstationerna är olika dimensionerade 
samt har olika stor belastningsgrad vilket medför att spänningsfallet från en 
fördelningsstation till kund varierar mellan de olika nätstationerna.  
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För att kompensera spänningsfallet estimeras spänningsfallet till en tänkt medelkund. 
Därefter höjs spänningen i aktuell fördelningsstation med motsvarande värde. 
Anledningen till att spänningsfallet till en tänkt medelkund används är att det inte går att 
tillgodose allas exakta spänningskrav genom enbart en regulator, [4]. 
 
Till skillnad från många andra eldistributionsföretag har Fortum i Stockholm inga 
problem med låga spänningar, tvärt om. Anledningen är en brist i den modell som 
används för att kompensera för spänningsfallet till kund. Tidigare har det även gjorts 
försök att korrigera problemet genom att ändra värden på en konstant i algoritmen för 
spänningsfallsestimeringen, utförligare beskriven i stycke 4. 
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4  TEORI 
 

4.1  Komplex effekt 
För beräkning av komplex effekt används den komplexa metoden för att underlätta 
beräkningarna. Enligt denna metod kan den enfasiga spänningen uttryckas enligt ekv. (1) 
och strömmen enligt ekv. (2), [11]. 
 
(1) ( )UjUeU arg=   

 
(2) ( )IjIeI arg=  

 
Den komplexa trefasiga effekten kan sedan definieras enligt ekv. (3), [11]. 
 
(3) ( )φφφ sincos333 * jUIUIeIUjQPS j +==⋅=+=  

 
Från ekv. (3) kan sedan uttrycken för aktiv effekt, ekv. (4), och reaktiv effekt, ekv. (5), 
fås, [11]. 
 
(4) φφ cos3cos UISP ==  

 
(5) φφ sin3sin UISQ ==  

 

4.2  Modell för kort kraftledning 
Den elektriska karaktäristiken, resistans, induktans, shuntsusceptans, shuntkonduktans, är 
jämt fördelad över längden både för kablar och för friledningar. Vid beräkningar på korta 
ledningar, dvs. ledningar kortare än 100 km, under symmetriska förhållanden kan både 
shuntsusceptans och shuntkonduktans försummas. Dessutom behöver inte hänsyn tas till 
att karaktäristiken är jämt fördelad över ledningen utan den kan modelleras enligt figur 4. 
Förutsatt att belastningen är symmetrisk kan även beräkningarna göras separat per fas, 
[11]. 
 

 
figur 4: Modell för kort ledning 
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Impedansen för ledningen beräknas enligt ekv. (6), [11]. 
 
(6) ( ) kabellängdjxrjXRZ ⋅+=+=  Ω/fas 

 
Spänningsfallet över ledningen ges av ekv. (7), [11]. 
 
(7) ( ) kledning IjXRU +=Δ  V/fas 

 

4.3  Trefastransformator 
Förutsatt att belastningen är symmetrisk kan beräkningar göras per ekvivalent fas separat 
även för trefastransformatorn. Impedansen i det ekvivalenta schemat kan sedan beräknas 
utifrån de värden som anges för transformatorn enligt ekv. (8), där ek är den procentuella 
kortslutningsimpedansen, Un är den nominella huvudspänningen och Sn är den nominella 
märkeffekten, [2]. 
 

(8) 
n

nk
k S

UeZ
2

100
=  Ω/fas 

 
Spänningsfallet över transformatorn ges sedan av ekv. (9), [10]. 
 
(9) , V/fas nomktortransforma IZU =Δ

 

4.4  Nodanalys, admittansmatriser 
En admittansmatris eller Y-matris är ett sätt att relatera spänning och ström i olika noder 
till varandra genom förbindelserna dem emellan. Framkomligheten mellan två noder 
kvantifieras genom admittansen, inversen på impedansen. Exempelvis kan man tänka sig 
en enkel krets beskriven av figur 5, [11]. 

 
figur 5: Enkel krets med 4 noder 
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Samtliga noder är förbundna med övriga noder via en admittans nmy , där indexet avser de 
noder som admittansen är kopplad till. Förutsatt att det inte finns några ömsinduktans- 
kopplingar, att nodspänningarna är 1U , 2U , 3U , 4U  samt att nodströmmarna är 1I , 2I , 

3I , 4I  kan en balansekvation för nod 1 ställas upp enligt ekv. (10), [11]. 
 
(10) ( ) ( ) ( )4114311321121 UUyUUyUUyI −+−+−=  
 
Denna ekvation kan sedan skrivas om enligt ekv. (11), [11]. 
 
(11) ( ) 41431321211141431321211413121 UYUYUYUYUyUyUyUyyyI +++=−−−++=  
 
På matrisform kan man på detta sätt beskriva systemet i figur 5 enligt ekv. (12), [11]. 
 

(12) YU

U
U
U
U

YYYY
YYYY
YYYY
YYYY

I
I
I
I

I =

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

⎥
⎥
⎥
⎥

⎦

⎤

⎢
⎢
⎢
⎢

⎣

⎡

=

4

3

2

1

44434241

34333231

24232221

14131211

4

3

2

1
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5  REGLERMETOD BEFINTLIG UTRUSTNING 
I dagsläget finns det flera olika modeller av reglerutrustning för att reglera 
spänningsnivån i Fortums distributionsnät. Dessa är Siemens Reg. V 901, Siemens Reg. 
V 902, Satt C08 samt olika typer av PLC-lösningar2. Utöver detta finns det även 
kondensatorbatterier för att kompensera det reaktiva effektuttaget. Spänningsregler- 
utrustningarna använder alla samma metod. Metoden utarbetades 1969 för att få till stånd 
en automatisk 10 kV spänningsreglering med Siemens spänningsregulator Reg. V 901 
resp. Reg. V 902. Först mäts spänningen på 11 kV sidan om reglertransformatorn i 
fördelningsstationen. Därefter kompenseras det spänningsfall som uppstår till följd av 
motstånd i kablar etc. till en tänkt medelabonnent. Detta görs genom att jämföra aktuell 
aktiv effekt, Pm, med årsmaximal aktiv effekt, PMAX, vilket ger en kvot. Denna kvot 
multipliceras sedan med spänningsfallet vid årsmaximal aktiv effekt fråntaget enstaka 
spikar, [12], ekv. (13). 
 

(13) MAX
komp

MAX

m
komp U

P
PU ⋅=  

 
Principen som sådan kräver att samtliga nätstationer matade från samma 
fördelningsstation har ett lika stort spänningsfall ut till medelkund, . Då 
spänningsfallet till största del sker över transformatorn i nätstationen måste således 
belastningsgraden i de olika nätstationerna vara lika stor. I dagsläget har inte hänsyn 
tagits till belastningsgradens påverkan på spänningsfallet i Fortums nät och olika 
nätstationer har därmed olika belastningsgrad, både statiskt och dynamiskt. Resultatet blir 
med U

MAX
kompU

komp = 14,7 V/fas att spänningen för ett fiktivt system avviker mellan -1,50 och 
+13,03 V/fas  från nominellt värde vid maxlast, figur 6. 
 

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

PMAX,1=224 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=244,70 V/fas

- Ufall= 1,67 V/fas

--------

U=243,03 V/fas

PMAX,2=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=244,70 V/fas

- Ufall=16,20 V/fas

--------

U=228,50 V/fas

PMAX,3=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=244,70 V/fas

- Ufall=11,34 V/fas

--------

U=233,36 V/fas

Maxlast

 
figur 6: Spänning med nuvarande spänningsreglering 

                                                 
2 PLC står för Programmable Logic Controller eller programmerbart styrsystem. 
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Reglermodellen har även genom sitt användande av aktiv effekt som reglerparameter 
svårt att fullt ut kompensera spänningsfallet, eller avsaknaden av spänningsfall, i 
nätstationer med låg transformatormärkeffekt. Anledningen är att de utgör en mindre del 
av Pm än nätstationer med hög transformatormärkeffekt. Resultatet blir att spänningen 
varierar mellan -2,20 och + 13,85 V/fas. Från figur 7 kan då ses att spänningen i den lätt 
lastade nätstationen Ns 1 blir alldeles för hög. Spänningsregleringen har därför flera olika 
felkällor vid beräkning av Ukomp. 
 

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

PMAX,1=24 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=244,00 V/fas

- Ufall= 0,15 V/fas

--------

U=243,85 V/fas

PMAX,2=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=244,00 V/fas

- Ufall=16,20 V/fas

--------

U=227,80 V/fas

PMAX,3=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=244,00 V/fas

- Ufall=11,34 V/fas

--------

U=232,66 V/fas

Maxlast Ns 2,3

Låglast Ns 1

 
figur 7: Spänning vid låg belastningsgrad i lätt lastad Ns med nuvarande 

spänningsreglering 

 
I de fall då två transformatorer arbetar parallellt med varandra måste modellen utökas för 
att transformatorerna inte skall motarbeta varandra samt att saxning3 mellan de olika 
transformatorerna säkerställs. Detta görs på olika sätt beroende på regulatortyp. I 
Siemens Reg. V 901/902 görs detta genom att fasförskjutningsvinkeln mellan spänning 
och ström i T - fas för de olika transformatorerna mäts. Den transformator som har störst 
fasförskjutning står i högst lindningskopplarläge, [4]. Övriga regulatorer jämför istället 
aktuell reaktiv effekt, Qm, med maximal kompenserad reaktiv effekt, QMAX, [12]. Den 
kvot som då erhålls multipliceras sedan med en stabiliseringskonstant som är satt till 0,2 
kV, ekv. (14). 
 

(14) MAX
stab

MAX

m
stab U

Q
QU ⋅=  

  

                                                 
3 Med saxning menas det faktum att vid en uppreglering skall den transformator som har lägst 
lidningskopplarläge stega upp först. På samma sätt skall vid en nedreglering den transformator som har 
högst lidningskopplarläge stega ned först. 
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Därefter skapas en beräknad spänning som regulatorerna sedan strävar efter att hålla 
konstant. I Siemens Reg. V 901/902 görs detta genom att Ustab subtraheras från Ukomp. 
Differensen subtraheras sedan från den på 11 kV sidan uppmätta spänningen, ekv. (15), 
vilket ger ett värde på spänningen Uär som motsvarar den hos medelabonnenten, [4]. 
 
(15)  stabkompuppmättär UUUU +−=
 
I övriga regulatorer räknas istället ett nytt värde på Ubör ut genom att differensen mellan 
Ukomp och Ustab adderas till den på 11 kV sidan uppmätta spänningen, ekv. (16), [12]. 
 
(16)  stabkompuppmättbör UUUU −+=
 
Här kan man fråga sig vilken av de två metoderna som är mest intuitiv. I det ena fallet, 
ekv. (15), får man direkt en spänning som skall motsvara den hos medelkunden men som 
döljer den faktiska kompensationen som skall åstadkomma detta och i det andra fallet, 
ekv. (16), får man en spänning som innefattar kompensationen för spänningsfallet och 
därför inte lika enkelt kan relateras till leveransspänningen men som istället tydligt visar 
den faktiska kompensationen då den kan fås genom att subtrahera den nominella 
spänningen från börvärdet. 
 

5.1  Spänningsautomatik 
Samtliga regulatorer är av PI karaktär för att kunna minimera kvarstående 
regleravvikelse. För att förhindra felaktiga regleringar på grund av denna karaktär 
används även ett inställbart dödband som medför att regulatorn inte får någon insignal 
innan felet övertiger ett givet värde. Slutligen nollställs regulatorernas I - del efter 
genomförd reglering för att undvika så kallad integral windup4. Detta är troligtvis en 
kvarleva från de analoga regulatorerna och skulle kunna lösas på ett mer effektivt sätt i 
PLC regulatorerna. Stegsvar för samtliga regulatorer ges av figur 8, [4], [5], [8], [9], [12], 
[13]. 
 
 

                                                 
4 Integral windup avser den effekt som uppstår när verkligheten skiljer från reglermodellen, i detta fall 
genom fasta steg i transformatoromsättningen. 
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figur 8: Stegsvar Siemens Reg V901/902, Satt C08 samt PLC 

 

5.2  EC-automatik 
Svenska Kraftnät ställer krav på nätägare avseende utbyte av reaktiv effekt med 
stamnätet. För att tillgodose detta krav har man i dagsläget en automatik som kopplar in 
och ur fördelningsstationens EC-batterier för att på så sätt minimera behovet av reaktiv 
effekt. Detta görs genom att den reaktiva summan från transformatorernas nedsida hålls 
så nära noll som möjligt. Regleringen utförs med PI-regulator genom att stationens totala 
reaktiva effekt övervakas i två steg med snabb/långsam inkoppling av stationens EC-
batterier. Regulatorn har ett dödband på 3 MVAr, [3], [7].  
 
Parametrarna för reglering är följande, [7]; 
 
Långsamt tillslag Gränsvärde = 3,3 MVAr;  Tid = 1 min 30 s 
Snabbt tillslag  Gränsvärde = 6,0 MVAr; Tid = 30 s 
Långsamt frånslag Gränsvärde = -3,3 MVAr; Tid = 1 min 30 s  
Snabbt frånslag Gränsvärde = -6,0MVAr; Tid = 30 s 
 
Detta ger en reglerkurva enligt figur 9. 
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figur 9: Reglerkurva EC-automatik 

 
Vid till- eller frånslag sker återställning av regulatorn. Ett nytt till- eller frånslag kan 
därefter först ske efter 2 min plus reglertid för detta tillstag. Vid ett gränsvärdes-
överskridande skall manöver göras enligt turordning för EC-batterierna. Manöverpulsen 
är 0,3 s, [7]. 
Turordningen regleras i flera steg och urval sker enligt följande; 
 

1. Urval av transformator för manöver utifrån reaktiv effekt. 
EC-batteri kopplas på den transformator som har störst avvikelse från 0 på reaktiv 
effekt. Finns det inget tillgängligt EC-batteri på denna transformator manövreras 
batteri på den andra, [7]. 

 
2. Urval av lindning för manöver utifrån spänning.  

Inkoppling av EC-batteri sker på den lindning som har lägst spänning. Finns det 
inget tillgängligt EC-batteri på denna lindning sker inkopplingen på den andra 
lindningen förutsatt att spänningsskillnaden är under 1,1 kV.  
Urkoppling av EC-batteri sker på samma sätt på den lindning som har högst 
spänning med samma reservation för avsaknad av tillgängligt EC-batteri, [7].  

 
3. Urval av batteri för manöver utifrån drifttid. 

Turordning för koppling av EC-batteri bestäms av drifttiden på respektive batteri. 
Det batteri som har minst drifttimmar kopplas in först och kopplas ur sist. Om ett 
batteri av någon anledning är blockerat, så väljs nästa batteri ut som står på tur 
istället, [7]. 

 
I dagsläget används dock inte denna reglerautomatik, utan EC-batterierna kopplas istället 
in/ur från driftcentralen via fjärranslutning, [17]. Anledningen är att Fortum på så sätt 
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bättre tillgodoser de krav som finns avseende utbyte av reaktiv effekt med stamnätet. Den 
befintliga regleringen skulle således behöva omarbetas för att på ett bättre sätt tillgodose 
kraven från Svenska kraftnät och minska driftledningens arbetsbörda. 
 

5.3  Branschstandard 
Generellt kan sägas att det har varit förhållandevis svårt att få reda på exakt hur 
branschen gör för att kompensera för spänningsfall i underliggande nät. En trolig 
anledning är att kompenseringen inte görs via automatik i någon större utsträckning utan 
att spänningen istället tillåts variera. Den gällande normen är mycket förlåtande avseende 
just spänningsnivå och därför medför inte en sådan lösning några problem. 
 
Däremot finns det branschstandard för att säkerställa fungerande spänningsreglering för 
parallellarbetande transformatorer. Primärt används då tre olika typer av reglering. Dessa 
är; 
 

1. Master/slave 
En regulator används för att styra alla transformatorer likadant. Den här metoden 
är den enklaste och kräver att transformatorerna har liknande data och 
lindningssteg, [1]. 

 
2. Negativa reaktansmetoden 

Den här metoden utgår från ett inställt värde på fasförskjutningen mellan de 
parallellt arbetande transformatorerna. Värdet jämförs sedan med den uppmätta 
fasförskjutningen varefter kompensering görs. Metoden lämpar sig för 
krafttransformatorer med olika stegspänningar samt märkdata. Inte heller denna 
metod kräver någon kommunikation mellan transformatorerna, [1]. 

 
 
3. Cirkulationsströmsmetoden 

Metoden används för att styra transformatorer med olika märkdata och 
stegspänningar i stationer med varierande reaktiva belastningar. I denna metod 
utbyter regulatorerna information med varandra vilket medför att 
cirkulationsströmmen kan beräknas mer exakt än i de övriga metoderna, [1].  

 
Regulatorerna kan sedan ha en inbyggd funktion för att kompensera för spänningsfall i 
underliggande kabel. Kompenseringsvärdet ställs in beroende på hur det underliggande 
nätet ser ut. En nackdel med ett sådant förfarande är dock att kompenseringsvärdet är 
konstant vilket medför att ett medelvärde får användas istället för att kunna kompensera 
för det faktiska aktuella spänningsfallet. Regulatorkonstanter ställs in efter kundens 
önskemål vilket medför att det även här är svårt att dra några generella slutsatser 
avseende branschstandard, [1]. 
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5.4  Verifiering av metod "spänningsfall till medelabonnent" 
Det spänningsfall som används idag är 8 V/fas i regulatorer av modell Siemens Reg V 
901 och Reg V 902, [5], samt 14,6 V/fas i övriga räknat från fördelningsstationens 11 kV 
skena, [9]. Dessa värden används i alla fördelningsstationer i Stockholmsområdet, [19], 
och är grunden i spänningsregleringen. 
 
För att verifiera dessa spänningsfall har beräkningar gjorts på 3 olika "lågspännings-
typområden" i Stockholm. De olika områden som valts är ett villaområde som matas från 
Ns Doktor Abrahams väg 44 i Bromma, ett innerstadsområde som matas från Ns 
Blekingegatan 55 i centrala Stockholm samt ett blandat område av boende/industri som 
matas från Ns Herrängsvägen 36 i Älvsjö. 
 
I beräkningarna har följande antaganden gjorts; 
 

1. Samtliga ledningar är rent resistiva samt 50 ºC vid aktuell överföring, för 
resistans/fas se appendix A. 

2. Samtliga laster utom transformatorn har cos(φ)=0,97, detta ger en lastström med 
en fasvinkel om ca 15 º vilket stämmer väl med uppmätta data. 

3. Lasten sattes till årsmaximum för att det erhållna spänningsfallet skulle kunna 
relateras till Ukomp 

4. Den totala lasten är lika fördelad över abonnenterna och den totala servislasten är 
summan av de ingående abonnentlasterna 

5. Spänningen vid transformatorn är nominell fasspänning, 230 V. 
 
Utöver detta har även överslagsberäkningar genomförts för att studera spänningsfallet i 
samtliga nätstationer som ingår i fördelningsstationen Vanadislunden. Detta är ett område 
som har haft stora bekymmer med höga spänningar i samband med inkoppling av EC-
batteri, [17]. 
 
I dessa beräkningar har följande antaganden gjorts; 
 

1. Lasten sattes till årsmaximum för att det erhållna spänningsfallet skulle kunna 
relateras till Ukomp 

2. Strömmen genom transformatorn förhåller sig till märkström som aktiv effekt till 
märkeffekt 

3. Spänningen vid transformatorn är nominell spänning 
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5.4.1 Spänningsfall i nätstationerna Blekingegatan 55, Doktor 
Abrahams väg 44 och Herrängsvägen 36 

Områdena ges av enlinjescheman i appendix B för Ns Doktor Abrahams väg 44, 
appendix D för Ns Blekingegatan 55 och appendix F för Ns Herrängsvägen 36. Därefter 
har glesa Y-matriser ställts upp för de olika nätstationerna enligt ekv. (12). Ur 
matrisernas inverser, Z-matriserna, beräknas sedan nodströmmen i nod 1, ekv. (17), för 
de olika nätstationerna. 
 

(17) 
)1,1(

1
1 Z

UI =  

 
Därefter beräknas spänningarna vid de olika noderna för de olika nätstationerna genom 
ekv. (18), ekv. (19) samt ekv. (20). 
 
(18) ( )iZIUi ,11 ⋅= , i=1...111, Ns Doktor Abrahams väg 44 
(19) ( )iZIUi ,11 ⋅= , i=1...35, Ns Blekingegatan 55 
(20) ( )iZIUi ,11 ⋅= , i=1...56, Ns Herrängsvägen 36 
 
Ur resultaten, appendix C, appendix E, appendix G, kan sedan utläsas att det största 
enskilda spänningsfallet i samtliga nätstationer sker över transformatorn, tabell 1. Vidare 
kan högst och lägst spänning utläsas varpå medelspänningen kan beräknas enligt ekv. 
(21), tabell 1.  
 

(21) 
2

minmax UUUmedel
−

=  

 
Därefter har spänningsfallet till medelabonnenten beräknats enligt ekv. (22), tabell 1.  
 
(22)  medelellnofall UUU −= min

 
 

Nästation Spänningsfall 
transformator 

[V/fas] 

Maxspänning 
[V/fas] 

Minspänning 
[V/fas] 

Medelspänning 
[V/fas] 

Totalt 
spänningsfall 

[V/fas] 
 

Blekingegatan 
55 

 

 
6,64 

 
223,36, nod 12 

 
221,61, nod 21 

 
222,48 

 
7,52 

Dr Abrahams 
väg 44 

 

5.62 224,37, nod 81 224,18, nod 105 224,28 5,72 

Herrängsvägen 
36 

10,50 219,50, nod 12 219,34, nod 21 219,42 10,58 

tabell 1: Spänningar i de olika nätstationerna 
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Jämförs spänningsfallet över transformatorn med det beräknade spänningsfallet till 
medelabonnenten är det i samtliga fall tydligt att det främst är spänningsfallet över 
transformatorn och inte i lågspänningskablarna som är dimensionerande. 
 

5.4.2 Spänningsfall i nätstationer ingående i fördelningsstationen 
Vanadislunden 

 
Detta område ges av tabell i appendix H. I tabellen återfinns även transformatorernas 
märkeffekt samt maximal effekt samt spänningsfallet över dessa transformatorer enligt 
ekv. (23), [10].  
 

(23) nomk
MÄRK

MAXMAX
tortransforma Ue

S
SU ⋅⋅=  

 
De olika spänningsfallen ges även av figur 10, regulator 1, och figur 11, regulator 2. 
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figur 10: Spänningsfall i nätstationer inom Fs Vanadislunden, regulator 1 
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Spänningsfall i nätstationer styrda av regulator 2
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figur 11: Spänningsfall i nätstationer inom Fs Vanadislunden, regulator 2 

 
Ur figur 10 och figur 11 kan ses att spänningsfallet över transformatorn varierar kraftigt 
mellan de olika nätstationerna samt att medelvärdet ligger kring 8 V/fas. Vidare har de 
flesta nätstationer ett spänningsfall mellan 4 och 14 V/fas. Vetskapen om spänningsfallet 
skulle kunna utnyttjas genom att ändra  till ca 10 V/fas. Genom en sådan ändring 
skulle spänningarna för ett fiktivt system vid maxlast hamna i intervallet mellan -6,20 och 
+8,33 V/fas, 

MAX
kompU

figur 12. 
 

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

P1=224 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=240,00 V/fas

- Ufall=1,67 V/fas

--------

U=238,33 V/fas

P2=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=240,00 V/fas

- Ufall=16,20 V/fas

--------

U=223,80 V/fas

P3=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=240,00 V/fas

- Ufall=11,34 V/fas

--------

U=228,66 V/fas

Maxlast

 
figur 12: Spänning med nuvarande spänningsreglering men nytt maxvärde på Ukomp
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Vidare skulle även transformatoromsättningen i de nätstationer med ett spänningsfall 
över 14 V/fas eller under 4 V/fas kunna ändras för att minska spannet. För samma fiktiva 
system skulle detta medföra att spänningarna hamnar i intervallet mellan -1,84 och +3,35 
V/fas, figur 13. 
 

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

P1=24 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=239,50 V/fas

- Ufall=0,15 V/fas

--------

U=239,35 V/fas

P2=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=239,50 V/fas

- Ufall=16,20 V/fas

--------

U=223,30 V/fas

P3=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Uny=239,50 V/fas

- Ufall=11,34 V/fas

--------

U=228,16 V/fas
- Ujust=6 V/fas

----------

U=233,35 V/fas

Maxlast Ns 2,3

Låglast Ns 1

+ Ujust=6 V/fas

----------

U=229,30 V/fas  
figur 13: Spänning med nuvarande reglering men med nytt maxvärde på Ukomp vid 

transformatoromkoppling i Ns 1 och Ns 2 
 
Det har även bekräftats att det är de stationer som ligger lågt i dessa figurer som har 
bekymmer med för höga spänningar, [17]. Anledningen är att det i den nuvarande 
modellen enbart är de stora stationerna, alltså de som har en hög aktiv last, som påverkar 
regleringen då den summerar samtliga aktiva laster inom fördelningsstationen. Detta är 
ett stort bekymmer som inte går att korrigera med nuvarande reglermetod. 
 

5.4.3 Slutsatser verifiering av metod "Spänningsfall till 
medelabonnent" 

För det första kan med utgångspunkt från de i stycke 5.4.2 erhållna maximala 
spänningsfallen till medelabonnent konstateras att normen för spänningsgodhet skulle 
kunna upprätthållas även utan aktiv reglering. Skulle dessutom lindningskopplaren i 
fördelningsstationen ställas in så att den kompenserar för halva det maximala 
spänningsfallet så skulle spänningen utifrån beräknade data variera ± 6,3 V/fas vilket 
måste anses vara tämligen bra då olika nätstationer kan vara olika hårt lastade. En slutsats 
av detta är att man behöver hitta ytterligare positiva effekter utöver att spänningen hålls 
inom givna normer för att rättfärdiga användandet av aktiv reglering. En sådan effekt är 
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att kunna påvisa för Fortums kunder att spänningen varierar mindre än det som angivits i 
gällande spänningsnorm. 
 
Vidare kan konstateras att det beräknade spänningsfallet skiljer sig mellan de olika 
analyserade nätstationerna samt att spänningsfallet i dessa nätstationer enbart i 3 av 62 
fall överstiger 12.9 V/fas. I majoriteten av nätstationerna överkompenserar således den 
befintliga regleringen vilket även ses i den undersökning som gjordes i Fs Vanadislunden 
och som presenteras i stycke 5.4.2. Det kan således konstateras att källan till de höga 
spänningsnivåerna i lågspänningsnätet är det värde på  som används idag. 
Troligtvis påverkas spänningsnivåerna även av det faktum att lättare lastade nätstationer 
genom sin lilla del av P

MAX
kompU

m inte kan påverka spänningsregleringen i samma utsträckning 
som tyngre lastade nätstationer. Förutsatt att den befintliga regleringen skall försätta 
användas måste således samtliga fördelnings- stationer utredas för att rätt värden på 

 skall användas. I samband med dessa utredningar bör det även tillses att inga 
nätstationer spänningsfallsmässigt avviker mycket från övriga inom fördelningsstationen. 
Detta skulle kunna göras genom att enbart beakta spänningsfallet över de olika 
nätstationstransformatorerna enligt de beräkningar som gjorts i stycke 

MAX
kompU

5.4.2.  
 
Det kan även konstateras att den existerande modellen inte tar hänsyn till de ingående 
nätstationernas olika belastningsgrad. Detta blir speciellt påtagligt i det fall de i samma 
fördelningsstation ingående nätstationerna är olika stora då den aktiva effekten i en stor 
nätstation upptar en större del av den totala aktiva effekten i fördelningsstationen. Då 
regleringen baseras på aktiv effekt blir resultatet att utfallet viktas mot stationsstorleken 
istället för att behandla alla stationer lika. Konsekvenserna kan bli betydande, speciellt i 
det fall då en stor nätstation är tungt lastad och en liten nätstation är mycket lätt lastad. I 
teorin skulle den olastade nätstationen då kunna få full kompensering trots att det inte 
föreligger något spänningsfall i den vilket skulle medföra en överspänning om 14,9 V/fas. 
Tillkortakommandet kan kompenseras genom omställning av transformator- 
omsättningen i den berörda nätstationen så att dess spänning istället varierar mellan -6 
V/fas och +8,9 V/fas. På samma sätt kan även omställningar göras i de nätstationer som 
har ett större spänningsfall än medlet för att på så sätt kunna använda ett lägre värde på 

. MAX
kompU

 
Slutligen kan även utifrån de i stycke 5.4.1 beskrivna beräkningarna konstateras att 
merparten av spänningsfallet som sker efter regleringen dels uppkommer i 
transformeringen 11/0.4 kV och dels är starkt beroende av hur hårt den enskilda 
transformatorn är lastad. Anledningen är att spänningsfallet över transformatorn är direkt 
proportionellt mot belastningsgraden, ekv. (9). Vid överslagsberäkningar av 
spänningsfallet inom en fördelningsstation behöver således enbart spänningsfallet över de 
ingående nätstationernas transformatorer beräknas, något som även gjorts i appendix H. 
Vid en eventuell översyn av de befintliga regulatorkonstanterna för att få till stånd en 
bättre reglering kan det vara bra att ha det i åtanke. 
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5.5  Sammanfattning befintlig utrustning 
De spänningar som förekommer i dag i Fortums distributionsnät är i vissa fall så höga att 
det skulle bli bättre om regulatorerna stängdes av och lindningsomkopplarna istället 
ställdes in manuellt. Då skulle spänningen enbart variera ± 8 V/fas istället för som nu +10 
V/fas. Anledningen är främst att det beräknade maximala värdet på spänningsfallet till 
kund vid maximal belastning, , som regulatorerna använder är för högt. MAX

kompU
 
Sedan har även de värden på PMAX, ekv. (1), som matats in i regulatorerna blivit något 
låga, men detta har enbart haft en mindre inverkan på maximalt 10 % av det beräknade 
maximala spänningsfallet, eller ca 1,5 V/fas. Som ett led i examensarbetet har värdena nu 
ändrats och överkompensationen beroende på PMAX finns nu inte längre kvar. 
 
Fortfarande kvarstår dock problemet med för hög leveransspänning. Här krävs det, 
förutsatt att den befintliga modellen fortsatt skall användas, att samtliga värden på det 
beräknade spänningsfallet till medelkund under maximal belastning revideras. 
 
På grund av ytterligare brister i den befintliga modellen är det även viktigt att undersöka 
hur spänningsfallen varierar mellan olika lågspänningsområden matade från samma 
fördelningsstation, både statiskt och dynamiskt. Anledningen är att den nuvarande 
modellen inte tar hänsyn till att belastningsgraden kan vara olika i de olika 
lågspänningsområdena. Områden av speciell vikt vid en sådan undersökning är de med 
olika hårt lastade nätstationer då tyngre lastade nätstationer genom sin större aktiva effekt 
utgör en större del av fördelningsstationens totala aktiva effekt. Vidare kan det vara 
intressant att titta på områden med olika dygnsrytm, exempelvis de som innehåller både 
kontor och boendeområden.  
 
Skall den befintliga metoden fortsätta att användas för att kompensera för spänningsfall 
måste det även införas en rutin så att det säkerställs att den kompensering som görs svarar 
mot det aktuella spänningsfallet. En sådan kontroll skulle kunna göras genom att enbart 
titta på hur stort spänningsfallet blir över de olika nätstationernas transformatorer vid 
årsmaximal belastning. Den nätstation med störst spänningsfall samt den nätstation med 
minst spänningsfall blir sedan dimensionerande vid uträknande av nytt värde på . 
Dock är det viktigt att det säkerställs att lågt lastade stationer inte hamnar utanför 
gällande spänningsnorm. 

MAX
kompU
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6  FJÄRRAVLÄSTA ELMÄTARE 
Till följd av ett riksdagsbeslut kommer Fortum, samt alla övriga svenska elleverantörer, 
att fram till sommaren 2009 byta ut alla sina elmätare. Skälet till detta är att elräkningen 
ska bygga på faktisk förbrukning och inte en beräknad förbrukning. Preliminärfakturering 
och avräkningsfakturan kommer att försvinna och varje faktura baseras istället på den 
senaste periodens elanvändning, [6]. 
 
De mätare som Fortum installerar i dagsläget är av modell Landis & Gyr ZMF120AC. Då 
dessa mätare även har möjlighet att mäta spänningen hos kund kan man hämta detta 
mätvärde direkt från mätaren. Detta medför att man kan mäta istället för att beräkna 
spänningen hos kund vilket eliminerar eventuella modellfel. Den uppmätta spänningen 
kan även kopplas till olika larm i driftledningen för att säkerställa att normen för 
spänningsgodhet, [14], upprätthålls. Värdena skulle även kunna sparas för att ligga som 
underlag vid eventuell konflikt med kund avseende leveransspänning. 
 

6.1  Antal mätpunkter samt placering av dessa 
De spänningsbegränsande faktorerna ges av normen för spänningsgodhet, [14], och är 
bl.a. maximal samt minimal tillåten leveransspänning. Dessa värden kan lätt kontrolleras 
genom att aktuell spänning från samtliga fjärravlästa elmätare hämtas in varefter 
maximum samt minimum plockas ut utifrån dessa värden. En sådan metod innebär dock 
att en kontinuerlig kommunikation med alla mätare, i vissa fördelningsstationer upp till 
26 000 stycken, måste pågå. Teoretiskt skulle det gå att säkerställa att spänningen ligger 
inom normen enbart genom att läsa av den mätare som har högst spänning och den 
mätare som har lägst spänning, en kommunikationsoptimering som skulle innebära 
betydligt mindre kommunikationsbehov. 
 
Problemet med ett sådant tillvägagångssätt är att identifiera de mätare som har högst 
respektive lägst spänning då deras placering är beroende av nätets struktur, tid på dygnet 
samt om det är vardag eller helgdag. För att vara säker på att använda rätt mätare behöver 
således samtliga mätare kontrolleras. Om detta skall göras vid varje förfrågningstillfälle 
så blir kommunikationsoptimeringen såpass dålig att det inte finns något incitament att 
lokalisera mätare med max- respektive minvärde då kommunikationsmängden blir lika 
stor i båda fallen. 
 
För att kunna dra nytta av vetskapen om var dessa mätare är placerade måste det således 
gå att mäta/beräkna när en ny kontroll måste göras. Ett sätt är att undersöka lasthistorik 
för det givna området för att därefter schemalägga kontroller av var mätare med max-
/minvärde är placerade. En sådan lösning medför dock att någon kontinuerligt går igenom 
samt uppdaterar dessa kontrolltillfällen för att säkerställa att rätt mätare används. Ett 
bättre sätt att lösa problemet på är att bestämma maximal avvikelse från max-
/minspänningen vid kontroll innan en ny kontroll görs. Detta intervall får dock inte bli så 
snävt att mätosäkerheten, given av IEC 62053-21 klass 2, [15], i de fjärravlästa elmätarna 
medför att en ny kontroll görs.  
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En förutsättning för att denna typ av system, som själv kontrollerar vilka mätare som har 
maximal resp. minimal spänning, skall fungera är att denna kontroll går att genomföra på 
en överskådlig tid. Då fördelningsstationerna i Stockholmsområdet har mellan 2 och 26 
tusen kunder måste således antalet mätare som kontrolleras reduceras. Då den största 
delen av spänningsfallet sker över transformatorn i nätstationen skulle exempelvis enbart 
en mätpunkt från varje nätstation kunna användas. I sådant fall skulle antalet mätpunkter 
minska avsevärt vilket i sin tur skulle leda till att den tid det tar att genomföra kontrollen 
hamnar inom rimliga gränser. I dagsläget finns det dessvärre inga uppgifter om 
signalkvalitet i Stockholm, så det finns inget sätt att beräkna hur lång tid en sådan kontakt 
tar, men uppskattningsvis överstiger det inte 10 sekunder. Den totala tiden beror sedan på 
hur många utgående linjer som kan användas samtidigt. 
 
Reglermetoden skulle medföra att leveransspänningen för ett fiktivt system skulle avvika 
maximalt ±7,26 V/fas från nominell spänning vid maxlast, figur 14. 
 

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

P1=224 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=230 V/fas

- Ufall,1=1,67 V/fas

+ Umedel=8,93 V/fas

--------

U=237,26 V/fas

P2=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=230 V/fas

- Ufall,2=16,20 V/fas

+ Umedel=8,93 V/fas

--------

U=222,73 V/fas

P3=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=230 V/fas

- Ufall,3=11,34 V/fas

+ Umedel=8,93 V/fas

--------

U=227,59 V/fas

Maxlast

 
figur 14: Spänning med ny reglermetod 

 
 
Skulle dessutom transformatorerna i de nätstationer vars spänningsfall avviker mer än 6 
V/fas från Umedel kopplas om så skulle spänningen maximalt avvika ±1,83 V/fas från 
nominell spänning vid maxlast, figur 15. 
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Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

Fs

Ns 1 Ns 2 Ns 3

P1=224 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=230 V/fas

- Ujust=6 V/fas

- Ufall,1=1,67 V/fas

+ Umedel=9,50 V/fas

--------

U=231,83 V/fas

P2=2174 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=230 V/fas

+ Ujust=6 V/fas

- Ufall,2=16,20 V/fas

+ Umedel=9,50 V/fas

--------

U=229,30 V/fas

P3=1518 kW

SMÄRK=2*1000 kVA

ek=5,5 %

Unom=230 V/fas

- Ufall,3=11,34 V/fas

+ Umedel=9,50 V/fas

--------

U=228,16 V/fas

Maxlast

 
figur 15: Ny reglermetod med transformatoromkoppling i Ns 1 och Ns 2 

 

6.2  Reglermetod 
De existerande regulatorerna skulle kunna användas även vid reglering med värden från 
de fjärravlästa elmätarna dock med modifieringen att istället för att räkna ut ett värde på 
spänningsfallet och därigenom beräkna spänningen ute i nätet så kan man mäta den 
direkt. Dock finns det troligtvis mycket att vinna på att se över regleralgoritmen då 
mycket har hänt sedan 1969 avseende integral windup samt möjlighet att reglera olinjära 
system, [18]. Vidare bör det även undersökas hur samplingstiden, alltså det faktum att 
mätningen inte är kontinuerlig, påverkar reglermodellen. En sådan undersökning ligger 
dock utanför räckvidden för detta examensarbete men är någonting som skulle vara 
intressant för Fortum att göra. 
 

6.3  Teknik 
I dagsläget är det bara GPRS5 varianten som stödjer strömmande trafik och således är av 
intresse för denna form av reglering. I Stockholm har de flesta nätområdena åtminstone 
en mätare med GPRS överföring. Dock kan vissa områden, exempelvis gamla stan, 
medföra vissa svårigheter då signalstyrkan där är låg samtidigt som Fortum inte tillåts 
använda fasadantenner för att förbättra signalstyrkan. För närvarande görs en 
undersökning av Telenor där de identifierar sådana områden med för låg signalstyrka, 
och till dess att den är färdig går det inte med säkerhet att uttala sig om huruvida GPRS 
går att använda överallt i Stockholm, [16]. 

                                                 
5 GPRS, General Packet Radio Services, är en plattform för mobila datanätverkstjänster i GSM-nätverk. 
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6.4  Sammanfattning 
Spänningsinhämtning via fjärravläst elmätare skulle medföra stora fördelar då avlästa 
värden skulle utesluta modellrelaterade fel. Det skulle även medföra att modellen inte 
behöver omarbetas med jämna mellanrum vilket skulle minska arbetsinsatsen och därmed 
spara både pengar och tid. En spänningsinhämtning via mätning är även mer lättförståelig 
vilket skulle minska sannolikheten för nya missförstånd liknande de avseende . 
Dessvärre finns det vissa frågetecken avseende den teknik som implementeras då 
överföringshastigheten är begränsad vilket medför att avfrågningen måste optimeras. 
Troligtvis medför en sådan optimering inte några bekymmer, men det skulle kunna vara 
intressant att använda flera referenspunkter från samma nätstation för att minimera risken 
för mätfel. 

MAX
kompU

 
För att kunna använda denna teknik behöver ytterligare undersökningar göras avseende 
GPRS som kommunikationsmedia för regleringen. 
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7  JÄMFÖRELSE MELLAN NUVARANDE REGLERMETOD OCH NY 
REGLERMETOD NYTTJANDE FJÄRRAVLÄSTA ELMÄTARE 

 
Fördelen med den befintliga reglermetoden är att den på kort sikt inte kommer att 
medföra några stora investeringskostnader. Nackdelen är dels att uppskattningen av 
aktuellt spänningsfall inte tar hänsyn till nätstationernas olika belastningsgrad och dels att 
reglermetoden inte tar hänsyn till att de olika nätstationerna har olika hög maxbelastning 
och därigenom olika stor möjlighet att påverka Pm.. Vidare kräver modellen regelbundet 
underhåll för att hållas aktuell vilket introducerar ytterligare felkällor genom den 
mänskliga faktorn. Kostnaden för det årliga underhållet är uppskattningsvis 300 000 SEK 
förutsatt att inga större nätomläggningar genomförts. 
 
Fördelen med den nya modellen är att den mäter istället för att estimera spänningsfallet 
till medelkund. På så vis minskas komplexiteten och omöjliggörs modellrelaterade fel. 
Även underhållsbehovet minskar då enbart omläggningar av nätstationer till andra 
fördelningsstationer medför ändringsbehov. Nackdelen är att det behöver inhandlas och 
installeras kommunikations- utrustning i fördelningsstationerna för att möjliggöra 
inhämtning av spänningsvärden från de fjärravlästa elmätarna. 
 
Kontentan är att Fortum på sikt bör övergå till att använda uppmätta värden istället för 
beräknade. Genom en sådan övergång skulle kvaliteten på spänningen förbättras 
samtidigt som behovet av regelbundet underhåll skulle minskas. 
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8  SLUTSATSER 
 
Den nuvarande modellen hade på många ställen felaktiga värden på  inställda i 
kompenseringsberäkningen vilket medförde överkompensering av spänningsfallet till 
medelkund. Detta kan åtgärdas genom att beräkna spänningsfallet i det aktuella området 
och sedan ställa om , något som också påbörjats. Dessvärre kvarstår problemet med 
prioriteringen av större nätstationer, något som inte går att lösa i dagsläget. Det som 
däremot går att göra är att identifiera nätstationer med onormalt högt respektive onormalt 
lågt spänningsfall så att man kan kompensera genom att ställa om kopplingsläget i den 
berörda nätstationen. Detta minskar det problem som modellen medför, men tar inte helt 
bort det. 

MAX
kompU

MAX
kompU

 
Bättre vore istället att införa en ny reglermetod som mäter spänningen ute i nätet istället 
för att beräkna den. Detta är möjligt via de nya fjärravlästa elmätarna och således något 
som man borde undersöka vidare. De områden som specifikt bör undersökas är GPRS 
som kommunikationskanal gentemot de nya fjärravlästa elmätarna samt en förnyelse av 
regulatordesignen för att bättre ta hänsyn till integral windup och den olinjära 
karaktäristiken hos reglertransformatorn. 
 
Även den befintliga regleringen av EC-batterierna bör ses över. Genom en sådan översyn 
skulle ett mer effektivt användande av EC-batterierna samt även ett bättre samspel med 
reglertransformatorerna kunna införas, något som skulle medföra mindre risk för 
överspänningar. Slutligen skulle det även innebära att operatören i driftcentralen inte 
behöver styra in-/urkoppling av EC-batterierna. 
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APPENDIX A. KABEL- SAMT TRANSFORMATORRESISTANSER 
 

Kabel 
 
  Fas, 20 ºC Fas, 50 ºC 
Kopparkabel    
10/10 0,1830 0,2050 
4*10 UX 0,1830 0,2050 
16/16 0,1150 0,1288 
4*16 RX 0,1150 0,1288 
25/16 0,0727 0,0814 
35/16 0,0524 0,0587 
50/25 0,0387 0,0433 
70/35 0,0268 0,0300 
95/50 0,0193 0,0216 
120/70 0,0153 0,0171 
   
Aluminiumkabel   
95A/29 0,0320 0,0358 
4*95 AX 0,0320 0,0358 
150A/41 0,0206 0,0231 
4*150 AX 0,0206 0,0231 
185A/57 0,0164 0,0184 
185A/70 0,0164 0,0184 
240A/72 0,0125 0,0140 
240A/95 0,0125 0,0140 
4*240 AX 0,0125 0,0140 
  
Transformator 
 
Märkeffekt 

[ kVA ] 
ek

[ % ] 
er

[ % ] 
Impedans 
[ Ω/fas ] 

Resistans 
[ Ω/fas ] 

250 ca 4,5 ca 1 0,0286 0,0064 
500 ca 4,5 ca 1 0,0143 0,0032 
750 ca 4,5 ca 1 0,0095 0,0021 
800 ca 5,0 ca 1 0,0099 0,0020 
1000 ca 5,5 ca 1 0,0087 0,0016 
1500 ca 6,0 ca 1 0,0063 0,0011 
2000 ca 6,5 ca 1 0,0052 0,0008 
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Kabeldata 
 
Kabel nr Resistans 

[1/Ω/km] 
Längd 
[1/m] 

1 0.0140 81 
2 0.0140 90 
3 0.0140 36 
4 0.0140 134 
5 0.0140 138 
6 0.0140 56 
7 0.1288 46 
8 0.1288 78 
9 0.2050 81 
10 0.0171 44 
11 0.0171 41 
12 0.1288 27 
13 0.1288 47 
14 0.0171 2 
15 0.2050 20 
16 0.0433 52 
17 0.1288 26 
18 0.0814 19 
19 0.0433 58 
20 0.1288 30 
21 0.1288 36 
22 0.1288 34 
23 0.0433 35 
24 0.2050 20 
25 0.2050 15 
26 0.0433 37 
27 0.0433 43 
28 0.0433 40 
29 0.2050 12 
30 0.2050 16 
31 0.2050 17 
32 0.2050 22 
33 0.1288 54 
34 0.0433 50 
35 0.2050 14 
36 0.2050 21 
37 0.0433 35 
38 0.0171 7 
39 0.0814 22 
40 0.1288 25 
41 0.0140 42 
42 0.0171 65 

  



 

43 0.0171 69 
44 0.0814 23 
45 0.1288 64 
46 0.1288 39 
47 0.2050 33 
48 0.2050 71 
49 0.1288 64 
50 0.0171 69 
51 0.0171 74 
52 0.1288 53 
53 0.1288 74 
54 0.1288 69 
56 0.1288 18 
57 0.1288 29 
58 0.1288 58 
59 0.0171 85 
60 0.0171 88 
61 0.1288 65 
62 0.1288 16 
63 0.1288 53 
64 0.1288 55 
65 0.1288 67 
66 0.2050 50 
67 0.0171 34 
68 0.0171 68 
69 0.1288 38 
70 0.1288 40 
71 0.1288 35 
72 0.1288 27 
73 0.1288 39 
74 0.0433 34 
75 0.0433 36 
76 0.1288 20 
77 0.1288 46 
78 0.0433 37 
79 0.2050 8 
80 0.1288 12 
81 0.1288 47 
82 0.1288 43 
83 0.1288 87 
84 0.0140 113 
85 0.1288 30 
86 0.1288 44 
87 0.1288 33 
88 0.1288 39 
89 0.1288 40 

  



 

90 0.1288 51 
91 0.2050 11 
92 0.0433 44 
93 0.2050 21 
94 0.1288 13 
95 0.2050 10 
96 0.0433 43 
97 0.1288 18 
98 0.0814 21 
99 0.0433 25 
100 0.1288 33 
101 0.1288 47 
102 0.0433 44 
103 0.2050 13 
104 0.2050 14 
105 0.0433 47 
106 0.0171 7 
107 0.2050 15 
108 0.1288 11 
109 0.1288 44 
110 0.1288 20 
111 0.1288 18 
112 0.0171 57 
113 0.1288 51 
114 0.0814 25 
116 0.0171 26 
117 0.2050 36 
118 0.1288 46 

 
Lastdata (samtliga laster) 
P=5,844 kW, cos φ = 0,97, vid nominell spänning 
 
Transformatordata 
Sn=800 kVA, ek = 5 %, omsättning 11/0,4 kV 

  



 

APPENDIX C. SPÄNNINGAR DOKTOR ABRAHAMS VÄG 44 
 
Spänningsfall 11 kV omräknat till nominell spänning 
    0.1101 
 
Spänningsfall Dr Abrahams väg 
  
        spänning i noder 
     nod    spänning   vinkel 
    -------------------------- 
    2.0000  224.3760   -1.3527 
    3.0000  224.3736   -1.3472 
    4.0000  224.3580   -1.3310 
    5.0000  224.3756   -1.3515 
    6.0000  224.3718   -1.3444 
    7.0000  224.3747   -1.3494 
    8.0000  224.3744   -1.3486 
    9.0000  224.3740   -1.3478 
   10.0000  224.3717   -1.3442 
   11.0000  224.3396   -1.3197 
   12.0000  224.3570   -1.3303 
   13.0000  224.3348   -1.3171 
   14.0000  224.3184   -1.3096 
   15.0000  224.3227   -1.3115 
   16.0000  224.3190   -1.3099 
   17.0000  224.3206   -1.3105 
   18.0000  224.3134   -1.3075 
   19.0000  224.3159   -1.3086 
   20.0000  224.3161   -1.3087 
   21.0000  224.2961   -1.3009 
   22.0000  224.3081   -1.3054 
   23.0000  224.3752   -1.3505 
   24.0000  224.2856   -1.2972 
   25.0000  224.2864   -1.2975 
   26.0000  224.2498   -1.2859 
   27.0000  224.2807   -1.2955 
   28.0000  224.2794   -1.2951 
   29.0000  224.3728   -1.3458 
   30.0000  224.2201   -1.2777 
   31.0000  224.2056   -1.2739 
   32.0000  224.1981   -1.2721 
   33.0000  224.1936   -1.2709 
   34.0000  224.1931   -1.2708 
   35.0000  224.3717   -1.3443 
   36.0000  224.3702   -1.3423 

  



 

   37.0000  224.3674   -1.3390 
   38.0000  224.3706   -1.3427 
   39.0000  224.3695   -1.3415 
   40.0000  224.3701   -1.3422 
   41.0000  224.3546   -1.3286 
   42.0000  224.3559   -1.3295 
   43.0000  224.3309   -1.3152 
   44.0000  224.3301   -1.3149 
   45.0000  224.3304   -1.3150 
   46.0000  224.3142   -1.3079 
   47.0000  224.3155   -1.3084 
   48.0000  224.3178   -1.3093 
   49.0000  224.3094   -1.3059 
   50.0000  224.3091   -1.3058 
   51.0000  224.3079   -1.3053 
   52.0000  224.3048   -1.3041 
   53.0000  224.3044   -1.3040 
   54.0000  224.3026   -1.3033 
   55.0000  224.3139   -1.3078 
   56.0000  224.3122   -1.3071 
   57.0000  224.3567   -1.3301 
   58.0000  224.3521   -1.3270 
   59.0000  224.3545   -1.3285 
   60.0000  224.3532   -1.3277 
   61.0000  224.3471   -1.3238 
   62.0000  224.3521   -1.3270 
   63.0000  224.3382   -1.3189 
   64.0000  224.3330   -1.3163 
   65.0000  224.3303   -1.3150 
   66.0000  224.3309   -1.3153 
   67.0000  224.3374   -1.3185 
   68.0000  224.3361   -1.3178 
   69.0000  224.3324   -1.3160 
   70.0000  224.3083   -1.3055 
   71.0000  224.3160   -1.3086 
   72.0000  224.3102   -1.3063 
   73.0000  224.3099   -1.3061 
   74.0000  224.3080   -1.3054 
   75.0000  224.3060   -1.3046 
   76.0000  224.2894   -1.2985 
   77.0000  224.2890   -1.2984 
   78.0000  224.2899   -1.2987 
   79.0000  224.2913   -1.2992 
   80.0000  224.2892   -1.2984 
   81.0000  224.3741   -1.3481 
   82.0000  224.3732   -1.3464 

  



 

   83.0000  224.3735   -1.3470 
   84.0000  224.3738   -1.3475 
   85.0000  224.3739   -1.3477 
   86.0000  224.3722   -1.3449 
   87.0000  224.3715   -1.3439 
   88.0000  224.3708   -1.3430 
   89.0000  224.3713   -1.3437 
   90.0000  224.3711   -1.3433 
   91.0000  224.3710   -1.3432 
   92.0000  224.3705   -1.3425 
   93.0000  224.2823   -1.2961 
   94.0000  224.2425   -1.2838 
   95.0000  224.2470   -1.2851 
   96.0000  224.2464   -1.2849 
   97.0000  224.2157   -1.2765 
   98.0000  224.2169   -1.2768 
   99.0000  224.1973   -1.2718 
  100.0000  224.1937   -1.2709 
  101.0000  224.1928   -1.2707 
  102.0000  224.1924   -1.2706 
  103.0000  224.1873   -1.2694 
  104.0000  224.1902   -1.2701 
  105.0000  224.1815   -1.2680 
  106.0000  224.2827   -1.2962 
  107.0000  224.2831   -1.2963 
  108.0000  224.2708   -1.2923 
  109.0000  224.2777   -1.2945 
  110.0000  224.2682   -1.2915 
  111.0000  224.2704   -1.2922 
 
   maxU        nod 
  224.3741   81.0000 
 
   minU        nod 
  224.1815  105.0000 
 
dU = 0.1926 
 
medelU = 224.2778 
 
Ufall = 5.7222 

  



 

APPENDIX D. ENLINJESCHEMA BLEKINGEGATAN 55 
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Kabeldata 
 

Kabel nr Resistans 
[1/Ω/km] 

Längd 
[1/m] 

1 0.0171 63 
2 0.0171 68 
3 0.0184 126 
4 0.0140 26 
5 0.0140 28 
6 0.0140 25 
7 0.0140 23 
8 0.0140 21 
9 0.0140 19 
10 0.0140 17 
11 0.0140 17 
12 0.0184 37 
13 0.0184 37 
14 0.0184 73 
15 0.0184 75 
16 0.0184 77 
18 0.0171 42 
19 0.0231 51 
20 0.0433 49 
21 0.0171 48 
22 0.0433 19 
23 0.0171 42 
24 0.0433 14 
25 0.0171 60 
26 0.0433 22 
27 0.0171 55 
28 0.0433 31 
29 0.0358 23 
30 0.0433 26 
31 0.0358 25 

 
Transformatordata 
T1: Sn=2000 kVA, ek = 6,5 %, omsättning 11/0,4 kV.  
T2: Sn=2000 kVA, ek = 6,5 %, omsättning 11/0,4 kV. 

  



 

Lastdata (samtliga laster) 
cos φ=0,97, nominell spänning 
 
Servis nr P [1/kW] 

6127 59.8 
6128 138 
6187 4.6664 
c4246 4.6664 
c2752 0.0483 
c5975 168 
4438 242.65 
4439 312.65 
5019 65.3 
4590 219.3 

c10162 121.3 
4725 237.98 
c5449 84 
4773 93.33 

 
 

  



 

APPENDIX E. SPÄNNINGAR BLEKINGEGATAN 55 
 
Spänningsfall 11 kV omräknat till nominell spänning 
    0.1519 
 
Spänningsfall Blekingegatan 
  
        spänning i noder 
     nod    spänning   vinkel 
    -------------------------- 
    2.0000  223.3588   -1.6542 
    3.0000  223.2786   -1.6542 
    4.0000  223.0068   -1.6542 
    5.0000  222.6533   -1.6542 
    6.0000  222.2953   -1.6542 
    7.0000  221.8753   -1.6542 
    8.0000  221.7379   -1.6542 
    9.0000  223.1916   -1.6542 
   10.0000  223.3584   -1.6542 
   11.0000  223.3586   -1.6542 
   12.0000  223.3587   -1.6542 
   13.0000  223.3587   -1.6542 
   14.0000  223.3580   -1.6542 
   15.0000  223.1236   -1.6542 
   16.0000  222.9928   -1.6542 
   17.0000  222.8835   -1.6542 
   18.0000  222.6291   -1.6542 
   19.0000  222.1416   -1.6542 
   20.0000  221.7934   -1.6542 
   21.0000  221.6086   -1.6542 
   22.0000  221.6746   -1.6542 
   23.0000  221.6492   -1.6542 
 
   maxU        nod 
  223.3587   13.0000 
 
   minU        nod 
  221.6086   21.0000 
 
dU = 1.7502 
 
medelU = 222.4837 
 
Ufall = 7.5163 

  



 

APPENDIX F. ENLINJESCHEMA HERRÄNGSVÄGEN 36 
 

 

  



 

Kabeldata 
 

Kabel nr Resistans 
[1/Ω/km] 

Längd 
[1/m] 

1 0.0140 58 
2 0.0140 59 
3 0.0140 9 
4 0.1288 63 
5 0.1288 29 
6 0.1288 72 
7 0.1288 49 
8 0.1288 28 
9 0.1288 80 
10 0.2050 32 
11 0.1288 54 
12 0.2050 50 
13 0.2050 84 
14 0.2050 77 
15 0.0171 20 
16 0.1288 19 
17 0.1288 20 
18 0.0184 63 
19 0.0184 67 
20 0.1288 75 
21 0.1288 20 
22 0.0184 78 
23 0.0184 74 
24 0.0184 44 
25 0.0433 41 
26 0.1288 7 
27 0.1288 44 
28 0.1288 65 
29 0.1288 87 
30 0.1288 92 
31 0.1288 47 
32 0.2050 61 
33 0.1288 38 
34 0.0587 33 
35 0.2050 25 
36 0.1288 67 
37 0.0814 30 
38 0.0587 43 
39 0.1288 28 
40 0.1288 11 
41 0.1288 43 
42 0.1288 26 

  



 

43 0.0587 29 
44 0.0587 23 
45 0.0814 27 
46 0.1288 18 
47 0.0587 24 
48 0.2050 24 
49 0.1288 20 
50 0.1288 28 
51 0.1288 23 
52 0.1288 62 
53 0.0587 44 
54 0.2050 17 
55 0.2050 14 
56 0.1288 58 
57 0.1288 82 

 
Lastdata (samtliga laster) 
P=7,857, cos φ = 0,97, nominell spänning 
 
Transformatordata 
Sn=315 kVA, ek = 4,5 %, omsättning 11/0,4 kV 
 

  



 

APPENDIX G. SPÄNNINGAR HERRÄNGSVÄGEN 36 
 
Spänningsfall 11 kV omräknat till nominell spänning 
    0.5023 
 
Spänningsfall Herrängsvägen 
  
        spänning i noder 
     nod    spänning   vinkel 
    -------------------------- 
    2.0000  219.5029   -2.5060 
    3.0000  219.4947   -2.4965 
    4.0000  219.5025   -2.5054 
    5.0000  219.5021   -2.5049 
    6.0000  219.4817   -2.4851 
    7.0000  219.4749   -2.4800 
    8.0000  219.4698   -2.4765 
    9.0000  219.4415   -2.4599 
   10.0000  219.4101   -2.4449 
   11.0000  219.3858   -2.4347 
   12.0000  219.3695   -2.4285 
   13.0000  219.3542   -2.4229 
   14.0000  219.3445   -2.4194 
   15.0000  219.4891   -2.4911 
   16.0000  219.4922   -2.4940 
   17.0000  219.4882   -2.4904 
   18.0000  219.4904   -2.4923 
   19.0000  219.4923   -2.4941 
   20.0000  219.4874   -2.4897 
   21.0000  219.4731   -2.4787 
   22.0000  219.4795   -2.4834 
   23.0000  219.4733   -2.4788 
   24.0000  219.4741   -2.4794 
   25.0000  219.4695   -2.4762 
   26.0000  219.4668   -2.4744 
   27.0000  219.4639   -2.4725 
   28.0000  219.4632   -2.4721 
   29.0000  219.4691   -2.4760 
   30.0000  219.4625   -2.4717 
   31.0000  219.4703   -2.4767 
   32.0000  219.4990   -2.5010 
   33.0000  219.4987   -2.5008 
   34.0000  219.4968   -2.4986 
   35.0000  219.4922   -2.4940 
   36.0000  219.4932   -2.4949 

  



 

   37.0000  219.5009   -2.5033 
   38.0000  219.5008   -2.5032 
   39.0000  219.4677   -2.4750 
   40.0000  219.4645   -2.4730 
   41.0000  219.4674   -2.4749 
   42.0000  219.4609   -2.4708 
   43.0000  219.4647   -2.4731 
   44.0000  219.4369   -2.4575 
   45.0000  219.4397   -2.4589 
   46.0000  219.4344   -2.4562 
   47.0000  219.4372   -2.4577 
   48.0000  219.3821   -2.4333 
   49.0000  219.3819   -2.4332 
   50.0000  219.3607   -2.4252 
   51.0000  219.3494   -2.4212 
   52.0000  219.3474   -2.4205 
   53.0000  219.3486   -2.4209 
   54.0000  219.3390   -2.4176 
   55.0000  219.3389   -2.4175 
   56.0000  219.3377   -2.4171 
 
   maxU        nod 
  219.5009   37.0000 
 
   minU        nod 
  219.3377   56.0000 
 
dU = 0.1631 
 
medelU = 219.4193 
 
Ufall =  10.5807 

  



 

APPENDIX H. MÄRKEFFEKT, MAXEFFEKT SAMT SPÄNNINGSFALL  
  NÄTSTATIONSTRANSFORMATORER FS    
  VANADISLUNDEN 

 

Sektion 1 och 3 styrs av regulator 1, Sektion 2 och 4 styrs av regulator 2. 
 

Sektion 1 
Maxeffekt 

[1/kVA] 
Märkeffekt 

[1/kVA] 
Spänningsfall

[1/V]        
Kungstensgatan 4 1587 2*800 11,4 
Ns Vanadis 455 800 6,59 
Ruddammsvägen 30 380 800 5,46 
Ruddammsvägen 40 345 800 4,95 
Ruddammsvägen 41 69 800 1,0 
Rådmansgatan 12 1518 2*2000 5,67 
Rådmansgatan 43 2215 2*1000 16,55 
Saltmätargatan 21 1439 2*2000 5,4 
Sandåsgatan 2 1725 2*800 12,4 
Stickelbärsvägen 5 414 800 5,95 
Sveavägen 47 538 2*1600 2,5 
Tulegatan 3 1325 2*800 9,52 
Tulegatan 9-11 1380 2*2000 5,15 
Valhallavägen 45 1725 2*1000 12,9 
    

Sektion 2 
Maxeffekt 

[1/kVA] 
Märkeffekt 

[1/kVA] 
Spänningsfall

[1/V]        
Björnnäsvägen 13 69 2*1000 0,5 
Drottninghusgränd 4 1277 2*800 9,18 
Lögebodavägen 21 138 800 2,0 
Regeringsgatan 94 1380 2*800 9,91 
Rehnsgatan 14 1649 2*1000 12,3 
Rehnsgatan 19 752 800 10,81 
Roslagsgatan 61 593 800 8,52 
Roslagstullsbacken 148 800 2,12 
Valhallavägen 1 828 800 11,9 
Verdandigatan 2 690 2*1500 3,43 

  



 

 

Sektion 3 
Maxeffekt 

[1/kVA] 
Märkeffekt 

[1/kVA] 
Spänningsfall

[1/V]        
Dalagatan 100 1829 2*2000 6,8 
Dannemoragatan 17 1697 2*800 12,19 
Karlbergsvägen 52 1600 2*2000 5,98 
Norra länken Solnabron 97 315 3,18 
Norra länken uppsalavägen 345 800 4,96 
Norra Stationsgatan 56 890 800 12,8 
Norra Stationsgatan 56A 890 800 12,8 
Norra Stationsgatan 63 1250 2*1000 9,34 
Norra Stationsgatan 67 1132 2*1000 8,46 
Norra Stationsgatan 83 1587 2*800 11,4 
Norra Stationsgatan 93 224 2*1000 1,67 
Norrbackagatan 25 1711 2*800 12,32 
Rödabergsgatan 10 1018 2*800 7,31 
Rörstrandsgatan 31 2070 2*1000 15,47 
Rörstrandsgatan 56C 994 2*1000 7,43 
Rörstrandsgatan 9 1504 2*2000 5,6 
S:t Eriksgatan 117 1104 2*800 7,9 
S:t Eriksgatan 94 1263 2*2000 4,72 
Vanadisplan 1346 2*2000 5,0 
Västmannagatan 91 524 800 7,53 
Ynglingagatan 4 1697 2*800 12,2 
Ynglingagatan 6 242 2*2000 0,9 
    

Sektion 4 
Maxeffekt 

[1/kVA] 
Märkeffekt 

[1/kVA] 
Spänningsfall

[1/V]        
Birger jarlsgatan 116 2139 2*2000 8,0 
Dalagatan 29 787 2*1600 3,67 
Döbelnsgatan 50 1035 2*1600 4,83 
Frejgatan 60 462 800 6,64 
Hagagatan 2 1290 2*2000 4,82 
Jarlaplan 2 587 800 8,4 
Jarlaplan 4 518 800 7,4 
Markvardsgatan 7 1518 2*1000 11,34 
Norrtullsgatan 43 1421 2*800 10,2 
Odenplan 2 711 2*1000 5,31 
Roslagsgatan 18 2174 2*1000 16,2 
Surbrunnsgatan 64 1268 2*800 9,11 
Sveavägen 91 1739 2*800 12,5 
Tulegatan 53 1470 2*2000 5,5 
Vanadisvägen 11 1442 2*800 9,14 
Vegagatan 8 559 800 8,0 
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