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Förord 

Detta examensarbete som skrivs under vårterminen 2013 på Kungliga Tekniska högskolan, 
Skolan för Elektro-och Systemteknik, avdelningen för Elektroteknisk Teori och Konstruktion är 
avslutningen på min civilingenjörsutbildning inom elektroteknik. Examensarbetet är på 30 hp 
och på avancerad nivå. Även transportkonsultföretaget Vectura har deltagit i projektet främst 
med handledning och informationskontroll. 

 

Min förhoppning med detta examensarbete är att det ska kunna användas som en handbok om 
hur framtidens elsystem kommer att fungera. Jag hoppas också att läsaren ska erhålla en 
förståelse om hur samhället ska hantera en ökad energiproduktion från förnybar energi i syfte 
att uppnå EUs klimatmål, 20-20-20-satsningen, för att hindra den globala uppvärmningen. 
Vidare är min förhoppning att Vectura ska kunna använda examensarbetet för att bredda sin 
verksamhet inom områdena "smarta elnät" och "dynamic rating". 

 

Först och främst vill jag tacka mina föräldrar som under hela studietiden varit till stor hjälp. 
Dessutom vill jag tacka mina handledare: Carl Johan Wallnerström, Kurt Byström och John Laury 
samt examinatorn Patrik Hilber. En annan person jag vill tacka är Vecturas teknikchef EL, Clas 
Larsson, för hans engagemang under examensarbetets inledningsfas. 

 

Sebastian Svedberg 
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Sammanfattning 

Smarta elnät är en av lösningarna för att uppnå EUs klimatmål den s.k. 20-20-20-satsningen. 
Klimatmålen innefattar bl.a. ökad energiproduktion från förnybara energikällor och ökad 
energieffektivisering, detta anses nödvändigt för att hindra den globala uppvärmningen samt 
uppnå en bättre och mer hållbar framtid.  

 

Den elektriska energins svaghet är den begränsade möjligheten till effektiv och storskalig 
lagring. Eftersom den förnybara energin har en väderberoende produktion ska smarta elnät 
hjälpa konsumenten att styra energikonsumtionen efter hur energiproduktionen varierar. Det 
finns planer på ett smart elnät som genom att integrera avancerade informations- och 
kontrolltekniker ska samla in information från producenter och konsumenter för att sedan agera 
utifrån det "smartaste" alternativet. För att maximera användandet av den producerade 
förnybara energin kan en lösning vara att konstruera flera energilager där energi kan lagras 
under t.ex. blåsiga och soliga väderförhållanden. Vad som skulle kunna användas som 
energilager i framtiden är bl.a. elbilar och industrier. För implementering av smarta elnät är 
dynamic rating en viktig pusselbit. Med hjälp av sensorer ska information kunna mätas i realtid 
för att på så sätt maximera nyttjandegraden av energiproduktionen och elnätet. 

 

Idag är Vecturas uppdrag inom elinfrastruktur till stor del inriktade på järnvägsanläggningar. 
Eftersom Vectura har en vilja att vidga sin verksamhet inom det elektrotekniska området finns 
ett intresse att bredda sig till andra områden inom elinfrastruktur t.ex. smarta elnät och 
dynamic rating. För att Vectura ska lyckas med denna uppgift är vidareutbildning av sina 
konsulter att rekommendera inom områdena: energilager, sensorer samt förnybar energi. 
Vattenkraft, vindkraft och solkraft är de viktigaste förnyelsebara energikällorna på svensk 
elmarknad. 
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Abstract 

Smart Grid is one of the solutions to achieve the European Union climate targets, "the 20-20-20-
targets". These targets include e.g. higher energy-production from renewable sources and 
increased energy efficiency. The purpose of these targets is to prevent global warming in order 
to achieve a better and more sustainable future. 

 

The weakness with electric energy is the limited possibility of effective and large-scale storage. 
With solar power plants and wind power plants, the energy will only be produced under 
favorable weather conditions. By using Smart Grid the energy consumption, the energy 
production and the grid can be controlled in a higher scale than today. This will be done by 
advanced information- and control-technology which will gather and act on information from 
suppliers and consumers and then act upon the "smartest" alternative. According to the power 
industry several energy storage units must be built due to store the energy in terms of maximize 
the benefits of renewable energy during windy or sunny weather, when renewable energy is 
produced as its best. Some experts in the field believe that electric cars or industries could be 
possible energy storage units. Another advantage with Smart Grid is the ability for consumers to 
produce their own electric energy and sell the surplus to the energy market. Dynamic Rating is 
an important part of the implementation of Smart Grid and can best be described with the 
words "increasing the level of utilization". By using sensors, information should be measured in 
real time to maximize the utilization rate of the energy production, the energy consumption and 
the grid. 

 

Today, Vectura's mission in electricity infrastructure is largely focused on rail infrastructure. 
Now, they have a desire to extend their business in the field of electrical engineering, e.g. Smart 
Grid and Dynamic Rating. If Vectura will be able to start work on Smart Grids and Dynamic 
Rating in order to expand their business, training for its consultants is recommended in these 
areas: energy storage, sensors and renewable energy. Hydro power, wind power and solar 
power are the main renewable energy sources in the Swedish electricity market. 
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Förkortningar 

Följande förkortningar har använts i detta examensarbete: 

 

AC - växelström, kommer från engelskans "alternating current" [1]. 

DC - likström, kommer från engelskans "direct current" [1]. 

DLR - dynamic line rating, avses i detta examensarbete vara dynamic rating med avseende på en 
ledning. 

DR - dynamic rating, avses i detta examensarbete vara ett begrepp som används av vissa inom 
energibranschen för att beskriva "ökande av nyttjandegraden". DR kan t.ex. vara sensorer på en 
ledning som mäter viktig data i realtid i syfte att maximera ledningens överföringskapacitet. I 
denna rapport kommer dynamic rating att förkortas DR. 

SAIDI - System Average Interuption Duration Index, anger ett medelvärde för systemets 
avbrottstid per kund med enheten [h/år, kund], [2]. 

SAIFI - System Average Interuption Frequency Index, anger ett medelvärde för systemets 
frekvensfel per kund med enheten [int/år, kund], [2]. 

SCADA - förkortning av Supervisory Control And Data Acquisition. Ett system för övervakning 
och styrning av processer [3]. 

Smart SCADA - SCADA + möjligheten att integrera lågspänningsnätet + en funktion med demand 
response [4]. 
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Ordlista 

Följande ord och begrepp kan vara viktiga att känna till vid läsning av detta examensarbete: 

 

Acceptansgräns - ett mått för att uppskatta påverkan av ny produktion och av ny konsumtion på 
elnätet [5]. 

Boggi - ett vridbart hjulställ som kan beskrivas som ett ramverk där t.ex. hjulpar, primärfjädring, 
traktionsmotorer och skivbroms finns. Ramverket är vridbart i förhållande till fordonets korg. Ett 
exempel är RC-loket som har två boggier, i varje boggi finns bl.a. två hjulpar och två 
traktionsmotorer [6]. 

Demand Response - avses i detta examensarbete vara något som beror på efterfrågan t.ex. 
smarta elnät och styrbara laster [4]. 

Jordkabel - avses i detta examensarbete vara en nergrävd kabel för överföring av elektrisk 
energi. 

Elcertifikat - är ett marknadsbaserat stödsystem för att öka andelen producerad energi från 
förnybara energikällor på ett kostnadseffektivt sätt [7]. 

Elnätägare - avses i detta examensarbete vara det företag som äger ett eller flera elkraftsystem 
(har koncession för område(n) och/eller linje(r)). Elnätägaren kan vara en statlig, kommunal 
eller privat marknadsaktör. 

El-spotpris - är det aktuella priset på elmarknaden, bestäms av NordPool [8]. 

Energibranschen - avses i detta examensarbete vara nätägare, energiproducenter samt dess 
underleverantörer. 

Energilager - ett energilager kan användas som; reservkraft vid avbrott, balansera elproduktion 
från intermittenta energikällor, öka acceptansgränsen i nätet. T.ex. kan batterier, 
kondensatorer, vätgaslager med bränsleceller och pumpkraft vara energilager [5]. 

Energimarknadsinspektionen - förkortas EI, är en statlig tillsynsmyndighet för el, naturgas och 
fjärrvärme. EI kontrollerar att energiföretagen följer regelverket samt utfärdar tillstånd för nya 
el- och gasledningar. Internet: http://www.energimarknadsinspektionen.se 
Energimyndigheten - är en statlig myndighet som verkar inom flera olika samhällssektorer i 
syfte att skapa en effektiv och hållbar energianvändning samt en kostnadseffektiv svensk 

http://www.energimarknadsinspektionen.se/
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energiförsörjning. Internet: http://www.energimyndigheten.se 
eGrains - en variant av dynamic line rating. En sensor som fästs på en ledning som mäter och 
skickar vidare relevant information. Utvecklad i Tyskland och stöds av tyska staten [9]. 
Fossilkraft - avses i denna rapport vara kraftverk som genererar elektrisk energi där den primära 
energikällan är kol, olja eller naturgas.  
Förnybar energi - energi genererad i kraftverk som använder förnyelsebara energikällor som 
primär energikälla. Förnyelsebara energikällor förnyas konstant och kommer inte att försvinna 
som kraftkälla. Förnybar energi är bl.a. vattenkraft, solkraft, vågkraft och biobränsle [10]. 
Galvanisk isolering - är när något är isolerat från varandra med extremt hög resistans [7]. 
Halvledare - är grundmaterial i de flesta moderna elektronikutrustningar. De leder inte elektrisk 
ström lika bra som en ledare men de är inte heller isolatorer. Kisel och Germanium är vanliga 
halvledare [11]. 
Intermittenta energikällor - energikällor som inte drivs kontinuerligt [5]. 
Kontaktor - påminner om ett relä men är bättre på att styra stora strömmar [7]. 
NordPool - är den Nordiska Elbörsen som driver handel med elektrisk energi [8]. 
Nätflimmer - är ett mått på upprepade snabba variationer på spänningens amplitud. Uppstår 
genom ständig inkoppling och urkoppling av impedanser. Nätflimmer är vanligt i svaga elnät [7]. 
Nätverksmask - en variant av datavirus d.v.s. skadlig kod. 
Nätägare - avses i detta examensarbete vara samma sak som "elnätägare". 
Permeabilitet - förmågan hos ett magnetiskt material att upprätthålla ett magnetiskt fält [12]. 
Ramp Rating - något som är nödvändigt att använda vid lastvariationer t.ex. ett energilager. 
Viktigt för implementering av smarta elnät [4]. 
Reaktiv effekt - strömmen ligger fasmässigt före spänningen. Utför inte något arbete men är 
ändå nödvändig för att elsystemet ska fungera t.ex. vid magnetisering av en generator. Det 
ideala är att producera reaktiv effekt så nära förbrukaren som möjligt. Den reaktiva effekten i 
elnätet kan ändras genom shuntkompensering av kondensatorer [12]. 
Reluktans - magnetiskt motstånd [12]. 
Relä - genom tillslag och frånslag av en låg styrspänning kan en annan elektrisk krets öppnas 
eller slutas [7]. 
Shunt - betyder att något är parallellkopplat, d.v.s. kopplat i shunt [12]. 
Smarta elnät - avses i detta examensarbete vara ett begrepp inom energibranschen vara ett 
elnät som är flexibelt och kan maximera nyttan av genererad förnybar energi med hjälp av 
avancerad informations- och styrteknik. 
Spänningsdipp - en djupare spänningsminskning som varar längre än en period. I elnätet där 
frekvensen är 50 Hz är en period 20 ms. En spänningsdipp är långsammare störningar än 
transienter och påverkar spänningens effektivvärde. Åska, jordningsfel, kortslutningar, pumpar 
och maskiner med mycket hög effekt kan orsaka spänningsdippar. Konsekvenserna är bl.a: ett 
energiunderskott uppkommer vilket leder till störningar på elektroniska apparater och 
styrsystem, belysning blinkar samt driftstörning på frekvensomriktare [7]. 
Säkring - används för att bryta strömmen i ett elsystem när strömmen överstiger en specifik 
nivå. Säkringar finns i olika utföranden. För höga strömmar används knivsäkringar [7]. 
Transienter - snabba "spänningsspikar" som varar under kortare tid än en period. I elnätet där 

http://www.energimyndigheten.se/


Examensarbete Framtidens smartare elnät Sebastian Svedberg 

esebbe@kth.se 

 
17 

frekvensen är 50 Hz är en period 20 ms [7]. 
Vagabonderade strömmar - är ström som "läcker" ut från en sluten krets vilket kan bero på 
dålig isolering eller att strömförande material kommit i kontakt med en oisolerad ledning. 
Vagabonderade strömmar är vanligt vid järnvägsdrift uppbyggda med DC [7]. 
Växthuseffekten - avses i detta examensarbete vara den effekt som påskyndar 
klimatförändringen. Västhuseffekten påverkar balansen mellan inkommande solstrålning och 
utgående värmestrålning. Om solstrålningen är högre än värmestrålningen leder detta till en 
högre temperatur. En "normal" växthuseffekt är biologisk nödvändig men med en ökad andel av 
växthusgaser i luften kan växthuseffekten "accelerera" och orsaka temperaturhöjningar vilket 
leder till ändrat klimat [13]. 
Växthusgaser - t.ex. koldioxid, metan, ozon och vattenånga. Dessa gaser orsakar 
växthuseffekten [13]. 
Ö-drift - avses i detta examensarbete vara en del av ett elsystem som under ett avbrott fungerar 
under en kortare tidsperiod enbart med hjälp av lokalproducerad elektrisk energi från t.ex. 
vindkraft, solkraft. Ett energilager borde också finnas installerat när väderförhållanden inte är 
idealiska för kraftverken. 
Övertoner - spänning och ström som har en annan frekvens än grundtonen. Övertoner är 
negativt för elnätet eftersom spänningens och strömmens vågform förvrängs och antar en 
annan kurvform än sinusformen. Övertoner mäts m.h.a. THD, Total Harmonic Distortion. En 
vanlig källa till övertoner är olinjära impedanser t.ex. frekvensomriktare och switchade 
nätaggregat. Konsekvenser av övertoner är t.ex: högre energiförluster, sämre verkningsgrad i 
komponenter och strömmar i neutralledaren [7]. 
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Kapitel 1 - Introduktion 

1.1 - Bakgrund 

Detta examensarbete skrivs på avdelningen för Elektroteknisk teori och konstruktion på Skolan 
för Elektro- och Systemteknik på KTH i samarbete med transportinfrastruktur konsultföretaget 
Vectura. Syftet är att hjälpa Vectura att bredda sig inom området smarta elnät och dynamic 
rating, ett teknikområde som Vectura inte arbetat med tidigare. 

 

De senaste decenniernas kraftiga globala tillväxt har, enligt EU, gjort att utsläppet av 
växthusgaser kraftigt har ökat från fossila bränslen såsom kol och olja. Detta har gjort att 
växthuseffekten har accelererat [14]. För att förhindra denna utveckling har EU satt upp 
klimatmål, den så kallade 20-20-20-satsningen [14]. Enligt denna gäller följande målsättningar 
fram till 2020: 

• Minska växthusgasutsläppen med minst 20 % jämfört med 1990 års nivåer [14]. 

• Sänka energiförbrukningen med hjälp av energieffektiviseringar med 20 % jämfört med 
förväntade nivåer [14]. 

• Höja andelen förnybar energi med minst 20 % av total energikonsumtion [14]. 

• Höja andelen biobränsle för transporter till minst 10 % [14]. 

 

Enligt EU måste alla medlemsländer inom unionen "dra sitt strå till stacken". Enligt svenska 
politiker och företag inom energibranschen är en kraftig utbyggnad av den förnybara energin 
högprioriterat. Regeringen har bestämt att den svenska målsättningen är att minst 50 % av den 
svenska energin ska komma från förnyelsebara energikällor år 2020. Eftersom vattenkraften 
anses som maximalt utbyggd [15] är satsningar på vindkraft och solkraft intressanta lösningar 
vid sidan om satsningar på energieffektiviserande åtgärder. För att uppnå detta är, enligt 
elnätföretagen, smarta elnät en lösning. I smarta elnät kan information avläsas i realtid för att 
maximera nyttjandet av den förnybara energin under gynnsamma väderförhållanden [16]. 
Genom smarta elnät ska den förnybara energin från vindkraft och solkraft bättre kunna tas 
tillvara genom automatiska påkopplingar av energiförbrukande produkter vid blåsiga/soliga 
tider när kraftverken producerar som bäst [16]. En god tillgång på elektrisk energi leder ofta till 
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att elpriset sjunker om konsumtionen är på en jämn nivå [17]. För att maximera nyttan av den 
förnybara energin är implementering av flera energilager en potentiell lösning [5]. Energilagrets 
uppgift är att lagra energi då produktionen är mer än konsumtionen för att sedan använda 
energin när konsumtionen är större än produktionen d.v.s. när väderförhållandena är mindre 
gynnsamma för de förnybara kraftverken [5]. Enligt energibranschen ska smarta elnät 
underlätta, i högre utsträckning än idag, för privatpersoner och företag att kunna producera 
egen elektrisk energi och sälja eventuellt överskottsenergi till marknaden. 

 

En av "pusselbitarna" för att kunna hantera smarta elnät på ett effektivt sätt är dynamic rating. 
Med hjälp av sensorer, modern informationsteknik och modern kommunikationsteknik ska 
information avläsas i realtid för att på så sätt maximera nyttjandegraden av en ledning eller 
transformator, se "Kapitel 5 - Dynamic rating". Sensorerna mäter t.ex: strömflöde, temperatur, 
solstrålning och vindhastighet, information som sedan används för att optimera 
överföringskapaciteten vid varje tidpunkt utan att överstiga elsystemets belastningsgränser 
[18]. 

 

1.2 - Organisation av examensarbetet 

Examensarbetet utförs på KTH och Vectura med följande personer inblandade: 

• Examensarbetare, författare: Sebastian Svedberg 

• Handledare KTH: Teknisk Dr. Carl Johan Wallnerström 

• Handledare Vectura: Civ.ing. John Laury (tjl. från 21 mars) 

• Handledare Vectura: Elprojektör Kurt Byström 

• Examinator KTH: Teknisk Dr. Patrik Hilber 

 

1.3 - Syfte 

Examensarbetets syfte är att hjälpa Vectura att bredda sin verksamhet inom elkraftbranschen, 
från att till största delen ha projekterat elsystem för järnvägsinfrastruktur till att också 
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projektera elsystem för industrier och hushåll. Inriktningen på detta examensarbete är inom 
området "smarta elnät" och i synnerhet dess delområde "dynamic rating". Båda dessa områden 
anses av energibranschen ha en ljus framtid i och med införandet av mer vindkraft och solkraft 
samt fler energieffektiviserande åtgärder för att uppnå EUs klimatmål [14]. 

 

1.4 - Problemformuleringar 

Examensarbetets problemformuleringar är: 

• Vad är dynamic rating och hur kan det användas i framtidens smarta elnät? 

• Hur kan Vectura på bästa möjliga sätt bredda sin verksamhet mot de områden som 
examensarbetet tar upp d.v.s. "smarta elnät" och "dynamic rating"? 

 

Meningen är att detta examensarbete ska fungera som en beskrivning av smarta elnät och 
dynamic rating. I avsnittet "8.3 - Kommentarer" kommer författarens egna kommentarer 
angående ämnet. 

 

1.5 - Avgränsningar 

För att avgränsa examensarbetets omfattning är fokus på dynamic rating prioriterad. Smarta 
elnät förklaras och belyses utifrån verkliga exempel. Examensarbetet ska vara skrivet på den 
nivå att en person med grundläggande eftergymnasiala kunskaper inom elektroteknik ska kunna 
förstå och bedöma innehållet. 

 

1.6 - Metod 

Det första som gjordes var att hämta in nödvändig kunskap från ämnet "Tillförlitlighetsanalys av 
elkraftsystem", där de viktigaste källorna var: kompendiet "Reliability Analysis and Asset 
Management Applied to Power Distribution" [2] och boken "Probability and Risk Analysis - an 
Introduktion for Engineers" [19]. Syftet med detta var främst att erhålla en överblick inom 
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området för att sedan definiera projekt och fokusera på ett specifikt ämnesområde. 

 

Dynamic rating, som är ett relativt nytt område, introducerades på två "workshops" som 
arrangerades av handledare Carl Johan Wallnerström i samband med hans post-doc projekt. 
Dessa "workshops" genomfördes den 10 januari och den 4 februari på KTH. Deltagarna bestod 
av flertalet experter från energibranschen bl.a: KTH, Vattenfall och Svenska Kraftnät. 
Diskussionerna handlade om ämnets framtid och potential. Dynamic rating introducerades och 
beskrevs som en viktig pusselbit för att uppnå önskat resultat av smarta elnät. Förslag på när 
dynamic rating kan vara aktuellt är att: 

• Höja verkningsgraden på ledningar, kablar och transformatorer utan att överstiga 
belastningsgränser, d.v.s. bättre energieffektivisering 

• Implementera mer förnybar energi i elsystemet samt att maximera nyttjandegraden för 
elsystemet under gynnsamma väderförhållanden för den förnyelsebara energin. 

 

Resultatet från båda workshops har sammanfattats i "Kapitel 6 - Resultat" under avsnitt "6.3 - 
Resultat av workshops inom dynamic rating".  

 

För att lösa examensarbetets problemformuleringar angivna i "1.4 - Problemformuleringar" 
hämtades information från böcker, vetenskapliga rapporter och internet, se källförteckningen 
längst bak. Information om Vectura inhämtades från deras senaste årsredovisning. 

 

1.7 - Disposition 

I detta avsnitt anges dispositionen, d.v.s. korta fakta om de olika kapitlena: 

 

• "Kapitel 2 - Information om Vectura": I detta kapitel beskrivs företaget Vectura, dess 
historia och dess verksamhet idag. Även en beskrivning av Vecturas framtida visioner kan 
läsas. I juni år 2013 kom nyheten att teknikkonsulten Sweco köper Vectura. 

• "Kapitel 3 - Teoristudier": Här beskrivs fakta om det svenska elnätet t.ex. om viktiga 
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komponenter, fakta om olika kraftverk etc. Även annan information som kan vara av 
intresse för examensarbetet finns i detta kapitel, såsom fakta om Trafikverkets elsystem 
och information om avbrottsregleringar. Detta kapitel ska mest ses som en förstudie och 
referens i syfte att hjälpa läsaren förstå kommande kapitel. Läsare som är väl insatta i 
elnätets uppbyggnad kan fortsätta till nästa kapitel. 

• "Kapitel 4 - Smarta elnät": Detta kapitel utgörs av fakta om smarta elnät som av 
energibranschen anses vara en nödvändighet för att uppnå EUs klimatmål om mer 
installerad förnybar energi och bättre energieffektivisering [14]. Smarta elnät anses av 
energibranschen vara en pusselbit i syfte att förhindra den ökande växthuseffekten med 
global uppvärmning som följd. 

• "Kapitel 5 - Dynamic rating": Här förklaras området dynamic rating som enklast översätts 
till "ökande av nyttjandegraden". På de workshops som anordnades under första 
kvartalet 2013 framkom att dynamic rating är en viktig del inom smarta elnät för en mer 
energieffektiv och hållbar framtid. Informationen har hämtats från workshops samt från 
litteraturstudier i ämnet d.v.s. från böcker, vetenskapliga rapporter och från internet. 

• "Kapitel 6 - Resultat": I detta kapitel skrivs examensarbetets rådata ner angående smarta 
elnät och dynamic rating. Bl.a. sammanfattas det som sades på de två workshops inom 
dynamic rating som författaren närvarade på under första kvartalet år 2013.   

• "Kapitel 7 - Analys": Här analyseras det som framkommit i "Kapitel 6 - Resultat". 

• "Kapitel 8 - Avslutning": I detta kapitel anges slutsatsen. Även en förslagslista till Vectura 
angående hur de ska bredda sin verksamhet mot smarta elnät och dynamic rating finns 
nerskriven. Dessutom finns ett avsnitt om författarens egna kommentarer samt ett 
avsnitt om förslag på framtida arbeten för kommande studenter. 
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Kapitel 2 - Information om Vectura 

2.1 - Fakta om Vectura 

Vectura är ett konsultbolag med verksamhet i Skandinavien med inriktning mot 
transportinfrastruktur. Ordet Vectura kommer från latin och betyder transport. Företagets 
verksamhet finns utspridd på flera orter i Skandinavien med huvudkontor i Solna [20]. Vectura 
bildades efter att Banverket och Vägverket bildade Trafikverket. Deras konsultavdelningar d.v.s. 
Banverket Projektering och Vägverket Konsult knoppades av och bildade Vectura [20]. Den 17 
juni 2013 framkom att Vecturas ägare, svenska staten, säljer företaget till teknikkonsulten 
Sweco. Enligt Vecturas vd, Jan Colliander, blir det sammanslagna bolaget Nordens största 
teknikkonsultföretag. 

 

2.2 - Vecturas framtida visioner 

Under de inledande samtalen med Vecturas teknikchef EL, Clas Larsson, framkom att under 
kommande decennium kommer det finnas ett stort behov av investeringar inom 
"elinfrastruktur" både vad gäller järnvägar men också beträffande energiöverföring till 
industrier och hushåll. Med andra ord förväntas marknaden att växa kraftigt. 

Vecturas uppdrag inom elprojektering är till stor del inriktade på järnvägsanläggningar. Det finns 
behov för företagets expansion att bredda sig till flera områden inom "elinfrastruktur". Två av 
dessa områden är smarta elnät och dynamic rating som detta examensarbete främst kommer 
att handla om. 
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Kapitel 3 - Teori 
3.1 - Fakta om det allmänna elsystemet 

3.1.1 - Inledning 

Syftet med ett elsystem är att överföra elektrisk energi från producenter till konsumenter. 
Elsystem är, enligt nätägarna, dyra att konstruera och underhålla. Detta leder till dålig 
lönsamhet för konkurrerande företag att konstruera ett eget elsystem. På grund av detta är 
elnätföretagen på en monopolmarknad utan fri konkurrens [2]. För att upprätthålla hög kvalité i 
elsystemet finns statliga regleringar på underhåll, tillförlitlighet, priser etc. I Sverige kontrolleras 
detta av den statliga myndigheten Energimarknadsinspektionen, EI [2]. Ett elnätsföretag som 
missköter sin uppgift kan drabbas av negativa konsekvenser t.ex. tvingas betala 
kundavbrottsersättning, se kapitel "3.5 - Avbrottsregleringar". 

 

Det svenska elnätet är indelat i tre olika kategorier, vilken kategori en ledning eller komponent 
finns inom bestäms av effektivvärdet av fas-fas spänningen [21]. Följande kategorier är 
elsystemet indelat i: 

• Transmissionsnätet - ägs av det statliga affärsverket och myndigheten Svenska Kraftnät 
och utgörs av samtliga ledningar konstruerade för spänningen ≥ 220 kV [2] [21]. 

• Regionnätet eller ibland kallad subtransmissionsnätet [21] - ägaren kan vara statlig, 
kommunal eller privat. Regionnätet utgörs av samtliga ledningar samt dess 
kringutrustning för [2]: 

i. < 220 kV 

ii. samt är föremål för linjekoncession 

• Lokalnätet - ägs av cirka 160 olika aktörer. Ägaren kan vara statlig, kommunal eller 
privat. Lokalnätet utgörs av ledningar med kringutrustning för [2]: 

iii. < 220 kV 

iv. samt är föremål för områdeskoncession 
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Spänningen kan delas in i fyra olika kategorier, räknad med fas-fas spänning och effektivvärde. 
Följande spänningsnivåer gäller för respektive kategori [21]: 

• Ultra högspänning (finns inte i Sverige) – spänningsnivåer ≥ 800 kV 

• Extra högspänning – spänningsnivåer 220 kV ≤ U < 800 kV 

• Högspänning - spänningsnivåer 0.4 kV ≤ U < 220 kV 

• Lågspänning – spänningsnivåer < 400 V 

 

En utmaning med det svenska elnätet är att en stor del av energiproduktionen sker i 
vattenkraftverken utmed älvarna i norra Sverige samtidigt som en stor majoritet av 
befolkningen bor söder om Norrland [22]. P.g.a. detta måste långa kraftledningar konstrueras 
som transporterar den elektriska energin till förbrukaren [23]. Cirka 8 % av den totala 
produktionen av elektrisk energi "försvinner" under transmissionen i form av värmeförluster 
[21]. Att minska transmissionsförlusterna är en utmaning. Supraledare, där resistansen är noll, 
kan enligt experter vara en framtida lösning i specifika fall. Nackdelen med supraledare är att en 
mycket låg temperatur är nödvändig [24]. För endast några decennier sedan var den nödvändiga 
temperaturen för en supraledare nära den absoluta nollpunkten 0 K d.v.s. -273,16 °C. Men 
forskare har nu lyckats skapa högtemperatursupraledare s.k. HTS, som vid temperaturer 
omkring -138 °C har resistansen 0 Ω. Materialet för denna variant av supraledare är en keramisk 
oxid med kemiska beteckningen HgBa₂Ca₂Cu₃O₈ [24]. 

 

Som baskraftverk i svenska elsystemet används främst kärnkraft och vattenkraft p.g.a. dess låga 
driftskostnad [7]. Vattenkraften används också som reglerkraft för anpassning mellan 
produktion och konsumtion [7]. Vid hög belastning används fossileldade kraftverk som 
utfyllnadskraftverk. Kraftverk av denna typ drivs av fossila bränslen t.ex. kol, olja och gas vilka 
samtliga bildar växthusgaser vid förbränning [7] [25]. En obalans av växthusgaser ökar 
växthuseffekten vilket är orsaken till den globala uppvärmningen [25]. Att minska utsläppet från 
fossila bränslen är en förutsättning för att skapa en hållbar utveckling [26]. En mindre mängd, 
men ökande andel, genereras från vindkraftverken [27]. Driften av samtliga kraftverk i Sverige, 
Norge, Finland, Estland och Danmark exklusive Jylland samordnas med hjälp av en central 
driftledning som heter NordPool® [8]. NordPool® förser elmarknaden med följande information: 
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• Aktuell produktion, förbrukning, överföring och avbrott [8]. 

• Lagrad energimängd, d.v.s. andelen lagrad vattenmängd, i vattenkraftverksdammar [8]. 

• Spotpriser [8]. 

• Terminspriser [8]. 

 

Följande stations- och ledningsbenämningar finns i det svenska elnätet [7]: 

• Stamstationer - som finns utmed transmissionsnätet består av ledningar för 220 kV och 
400 kV [7]. 

• Regionstationer - är nästa steg efter stamstationer [7]. Från stamstationerna leds den 
elektriska energin vidare i 130 kV-ledningar till regionstationer. I regionstationen 
nedtransformeras spänningen till en rimlig nivå för "regionledningen" vanligtvis 40 kV, 
50 kV eller 70 kV [7]. 

• Fördelningsstationer - matas från "regionledningen". I fördelningsstationen 
nedtransformeras spänningen till 10 kV eller 20 kV för vidare överföring till nätstationen 
[7]. Även nedtransformering till spänningen 6 kV förekommer, men är relativt ovanlig 
[21]. 

• Nätstationer - består av en transformator med sekundärspänningen 400 V till 
konsumenten, vilket är den fas-fas spänning som matar den normala elförbrukaren [7]. 
Även en neutralledare ansluts på transformatorns sekundärsida [7]. Industrier har ofta 
en högre matningsspänning för att på så sätt kunna använda högre effekter som ofta 
matas direkt från fördelningsstationen eller regionstationen [21]. 

 

Eftersom möjligheten att lagra elektrisk energi i större omfattning är mycket begränsad måste 
produktionen vara lika hög som konsumtionen vid varje tidpunkt [17]. Genom att konstant 
kontrollera frekvensen, s.k. balansreglering, kan ett stabilt elsystem upprätthållas [17]. Om 
belastningen blir för stor minskar frekvensen och produktionen måste öka. På samma sätt gäller 
att om belastningen sjunker så ökar frekvensen, och produktionen minskar. Frekvensen i ett 
stabilt elsystem varierar hela tiden omkring 50 Hz ± 0.1 Hz, om frekvensen avviker mer än ± 0.1 
Hz måste extraåtgärder sättas in [17]. Balansregleringen sköts av Svenska Kraftnät [17]. 
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3.1.2 - Kort historia 

I västvärlden började elsystem för kommersiell drift att växa fram under början på förra 
sekelskiftet. På den tiden pågick det så kallade "strömkriget" i New York mellan Thomas Alva 
Edison som företrädde ett likströmssystem mot George Westinghouse och Nikola Tesla som 
företrädde ett växelströmssystem. Likströmssystemet var det första systemet som användes i 
belysningar, maskiner etc. [28]. Problemet med likströmmen var att spänningen inte kunde 
transformeras till andra spänningsnivåer [12]. Spänningen tvingades vara låg vilket gjorde att 
kraftverken konstruerades nära konsumenten för att minska förlusterna i ledningarna [12]. 
Detta gjorde New York till en smutsig stad fylld av kraftverk och dålig luft. Det var först när 
Nikola Tesla uppfann växelströmsmaskinen som växelströmmen började användas i elsystemen. 
Med hjälp av en transformator kunde spänningen höjas och sänkas vilket gjorde att den 
elektriska energin kunde genereras långt utanför städerna och med hjälp av 
högspänningsledningar transmittera energin till konsumenten [17]. Större kraftverk kunde 
konstrueras, t.ex. vattenkraftverk långt utanför stadskärnan vilket gjorde städerna renare och 
mindre bullriga. 

 

Elektriciteten kom till Sverige under den senare delen av 1800-talet [28]. Den första elektriska 
industribelysningen bestod av en båglampa som lyste upp ett sågverk i Dalarna år 1876. En 
båglampa består av två kolbitar där en elektrisk ljusbåge uppkommer mellan dem [28]. Eftersom 
ljuset från båglampan blev mycket starkt kunde den inte användas för privat bruk, i människors 
hem. Till de svenska hemmen kom elektriskt belysning först under 1900-talet [28]. Det första 
svenska elektricitetsverket grundades 1884 i Göteborg och kunde mata cirka 1000 glödlampor 
till industrier med elektrisk energi. Strömmen producerades främst genom ångkraft från 
fossileldade kraftverk men också med hjälp av vattenkraft. År 1895 upprättades den första 
elektriska järnvägen i Sverige [1], en likströmsbana mellan Stockholm Östra och Djursholm. År 
1915 blev Trafikverkets första elektriska järnväg konstruerad nämligen malmbanan som 
konstruerades för 1-fas 15 Hz. 

 

3.2 - Fakta om Trafikverkets elsystem för järnvägsdrift 

3.2.1 - Inledning 
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Elsystem för järnvägsdrift finns i olika utförandet. Men samtliga system bygger på samverkan 
mellan en kontaktledning och en strömavtagare [1]. Denna samverkan kan ske på två olika sätt: 

• Via luftledning - t.ex. Trafikverkets system. Fordonets strömavtagare glider utmed 
luftledningens undersida som är upphängd ovanför spåren i ett sick-sack mönster, detta 
för att slitaget ska bli jämnare på strömavtagaren [1]. Fördelen med detta system är 
säkerheten, då ledningen finns på cirka 5 meter höjd. Nackdelen är att större 
tvärsnittsyta är nödvändig vid tunnelbyggen, vilket orsakar högre 
konstruktionskostnader [1]. 

• Via strömskena - används ofta i tunnelbanesystem [1]. Strömskenan är fastsatt på 
isolatorer vid sidan av tåget. Strömupptagningen sker via strömupptagare i fordonets 
boggier [1]. Fördelen är att tunnlarna kan byggas med mindre tvärsnittsyta. Nackdelen är 
att människor lättare kan skadas av den strömförande skenan som finns utmed spåret. 
Konstruktion med lägre spänning är nödvändig vilket gör att energiförlusterna ökar [1]. 

 

Trafikverkets elsystem för järnvägsdrift är konstruerat för en kontaktledningsspänning med 
effektivvärdet 15 kV AC samt frekvensen 16 ⅔ Hz [1]. I Europa finns det sex olika varianter för 
elektrisk järnvägsdrift, som används i större omfattning [1]. Det som skiljer dessa system åt är 
olika spänningsnivåer samt om det är DC eller AC med tillhörande frekvens. Det system som 
finns i Sverige finns också i Norge, Tyskland, Österrike och Schweiz [1]. Trafikverket använder 
främst det s.k. BT-systemet men också AT-systemet finns installerat på vissa sträckor. Båda 
dessa system inom Trafikverket är baserade på matning från det allmänna elnätet med 
växelspänningen 130 kV 50 Hz [1]. Som återledare används den ena rälen, s-rälen, efter att 
strömmen passerat traktionsmotorer och hjul. Orsaken till valet av den lägre 
kontaktledningsfrekvensen 16 ⅔ Hz istället för den allmänna frekvensen 50 Hz beror på att de 
traktionsmotorer som användes i spårfordon fram till 1960, enfas seriekommutatormotorn, inte 
kunde fungera med den högfrekventa växelströmmen [1]. Eftersom Trafikverket började med 
matning från det allmänna elnätet under 1920-talet blev 16 ⅔ Hz ett naturligt val [1]. Länder 
som elektrifierar sina järnvägssystem efter 1960 väljer normalt att använda den allmänna 
frekvensen 50 Hz [1]. Dessa system blir enklare och billigare då inga frekvensomformare är 
nödvändiga, dock blir överföringsförlusterna något högre eftersom frekvensen är högre vilket 
ofta kompenseras av en högre kontaktledningsspänning med effektivvärdet 25 kV [1]. Ett 
exempel på detta system är Danmark som sent började elektrifiera sin järnvägsdrift, danskarna 
använde länge enbart diesel som primär energikälla. 
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Frekvensen 16 ⅔ Hz är ⅓ av 50 Hz och skapades av de roterande omformarstationer som 
användes i elektrifieringens begynnelse. Trafikverkets roterande omformare bestod av en 50 Hz 
trefas synkronmotor som på samma axel driver en enfas 16 ⅔ Hz synkrongenerator. Motorn ska 
ha tre gånger så många poler som generatorn vilket gör att frekvensen blir ⅓ av 50 Hz, d.v.s. 16 
⅔ Hz [1]. De omformarstationer som konstrueras från 70-talet är statiska omformare och bygger 
på krafthalvledare t.ex. tyristorer, IGBT [1]. De statiska omformarna har flera fördelar jämfört 
med roterande omformare: billigare i inköp och underhåll, har snabbare uppstart och lägre 
energiförluster [1]. Nackdelarna med de statiska omformare är att övertonerna blir högre vilket 
gör att kraftiga filter måste konstrueras samt att de inte kan producera reaktiv effekt för att 
kompensera spänningsfall från induktiva laster [1]. I Banmatningssystem för AC med den lägre 
frekvensen 16 ⅔ Hz, måste det antingen finnas: 

• Omformarstationer som omvandlar det allmänna elnätets högfrekventa växelspänning 
till lågfrekvent växelspänning. Detta system finns i Sverige och Norge [1]. 

• Ett enskilt elnät med egna kraftstationer byggda för det lågfrekventa systemet. Detta 
system finns i Tyskland, Österrike och Schweiz [1]. 

 

Tack vare den relativt höga växelspänningen med effektivvärdet 15 kV, kan avståndet mellan 
matningsstationerna vara långt vilket sänker kostnaderna och minskar energiförlusterna [1]. I 
Trafikverkets elsystem finns också antingen en tvåfasig eller en trefasig hjälpkraftledning, 22 kV 
50 Hz eller 11 kV 50 Hz, för överföring av elektrisk energi till bl.a. signalanläggningar, 
bangårdsbelysning och växelvärme [1] [29]. På de platser där trafiken är tät används en speciell 
förstärkningsledning som är parallellkopplad med kontaktledningen för att minska 
spänningsfallet och uppvärmningen av ledningen [1]. 

 

3.2.2 - Skyddssektioner 

Mellan två sektioner av kontaktledningen, som matas från olika matningsstationer används en 
s.k. skyddssektion vilken är spänningslös [1]. Om spänning och frekvens är densamma på två 
närliggande sektioner kan skyddssektionen spänningssättas och sammatning kan ske. En 
skyddssektion är cirka 105 m lång [30]. 
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3.2.3 - Återmatande elbroms 

Moderna spårfordon är ofta utrustade med återmatande elbromsar för att återmata elektrisk 
energi tillbaka till kontaktledningen vid inbromsning [6]. Den elektriska energin kan sedan 
användas av ett annat spårfordon på banan. En återmatande elbroms fungerar som så att 
drivmotorerna arbetar som generatorer under inbromsningen [6]. Återmatande elbroms ökar 
komforten, punktligheten och energieffektiviteten [31]. Genom att installera elmätare i 
spårfordonen är förhoppningen hos järnvägsbranschen att kunna anpassa körstilen m.h.a. eco-
driving och på så sätt minska energiförbrukningen. Återmatande elbroms förbättrar också 
luftkvalitén på stationerna då inbromsning med elbroms inte orsakar hälsofarliga partiklar som 
den klassiska mekaniska bromsen [31]. Dock är den mekaniska bromsen fortfarande nödvändig 
vid vissa inbromsningar [31]. 

 

3.2.4 - BT-systemet 

BT-systemet, Booster Transformer-systemet, är det vanligaste systemet hos Trafikverket idag 
[1]. En boostertransformator, eller som det också heter sugtransformator, används för att 
återleda returströmmen upp till kontaktledningens återledare. En sugtransformator har 
omsättningen 1:1 och tvingar på så sätt strömmen tillbaka upp till en isolerad återledare i 
kontaktledningsstolparna [1]. Denna konstruktion gör att andelen vagabonderade strömmar 
minskar, dessa strömmar kan orsaka elektriska störningar i kringliggande elektriska utrustningar 
eller elektriska ledare t.ex. telekablar och elkablar [1]. 

 

3.2.5 - AT-systemet 

AT-systemet, Auto Transformer, bygger på autotransformatorn och är en relativt ny teknik som 
används av Trafikverket vid Botniabanan och på Malmbanan [29]. En autotransformator har 
enbart en lindning där strömmatningskretsen ansluts på en del av lindningen, både 
primärspänningen och sekundärspänningen utnyttjar samma lindning [7] [29]. Med hjälp av 
denna transformator kan överföringsspänningen öka till 30 kV [29]. Utspänningen till 
dragfordonet blir precis som med BT-systemet d.v.s. 15 kV eftersom strömmatningen tas ut från 
halva transformatorlindningen [29]. Tack vare den högre överföringsspänningen blir förlusterna 
i matningen lägre vilket gör att mer kraft kan användas till traktionsmotorerna [29]. Detta 
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system är extra lämpligt på Malmbanan med mycket tung trafik. Eftersom spänningen är högre 
kan avståndet mellan matningsstationerna öka vilket sänker bygg- och underhållskostnader 
[29]. 

 

3.3 - Elsystemets komponenter 

3.3.1 - Inledning 

Detta avsnitt handlar om de olika komponenterna i elsystemet och ska ses som ett 
referensavsnitt till kommande kapitel. Avsnittet kan också ses som en viktig sammanfattning för 
läsare som inte är insatt i ämnet tidigare. 

 

3.3.2 - Ledare 

Den elektriska energin överförs till industrier och hushåll med hjälp av kablar som är nergrävda i 
marken eller med hjälp av luftledningar [21]. En kraftledning för AC har följande parametrar: 

• Resistans - beror på tvärsnittsytan, ledarens längd, aktuell temperatur och materialets 
unika resistivitet [21]. 

• Shuntkonduktans - kommer från läckströmmar i isolationen [21]. 

• Induktans - kommer från det magnetiska fältet omkring ledaren [21]. 

• Shuntkapacitans - kommer från det elektriska fältet omkring ledaren men också från det 
elektriska fältet mellan ledaren och jord [21]. 

 

En ledare som ska användas som kraftledning består av antingen aluminium eller koppar. Valet 
av dessa material beror på att de har den bästa ledningsförmågan i förhållande till dess 
materialpris [21]. Enligt nätägarna är nedgrävda kablar en viktig åtgärd för att öka 
tillförlitligheten och stabiliteten i elnätet i syfte att förhindra strömavbrott, detta eftersom en 
vanlig orsak till strömavbrott är nerblåsta träd som kortsluter oisolerade luftledningar. Tack vare 
strängare regleringar och höga avbrottsersättningar för nätföretagen har enligt nätägarna 
kostnadsskillnaden mellan nergrävda kablar och luftledningar minskat. Detta eftersom 
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omfattande avbrott kan bli kostsamma för nätägarna, se avsnitt "3.5 - Avbrottsregleringar". 

 

3.3.3 - Transformatorn 

Transformatorn har en hög verkningsgrad, cirka 98 % [7]. Med hjälp av transformatorn kan 
spänningen transformeras i elnätet. Detta gör att ledningsspänningen kan vara mycket hög 
vilket gör att strömmen blir lägre, enligt Ohms lag U=Z*I [7]. En låg ström på ledningen sänker 
förlusterna, enligt formeln: 

P(förlust)=R*I² [12]. Transformatorer finns i flera olika utförandet t.ex: 

• Krafttransformatorn - transformatorer i elnätet med märkeffekten ≥ 1 kVA (enfas) eller 
märkeffekten ≥ 5 kVA (trefas) [7]. Lindningen isoleras med hjälp av papper eller ett 
pappersliknande material som i sin tur är isolerat med olja [7]. Även kylutrustning är 
nödvändig för att hålla temperaturen inom rimliga nivåer. En bra kylning av en 
transformator kan öka kapaciteten med cirka 30 % vilket gör att mindre transformatorer 
kan konstrueras [7]. 

• Skyddstransformatorn - används för att galvaniskt åtskilja olika delar av nätet samt för 
att möjliggöra säkrare elanvändning och elarbeten [7]. 

• Mättransformatorn - används för att möjliggöra noggranna mätningar av höga 
spänningar och höga strömstyrkor [7]. 

• Nättransformatorn - används för strömförsörjningsändamål till mobilbatterier etc. [7]. 

 

Samtliga transformatorer fungerar enligt samma teori d.v.s. med hjälp av Faradays induktionslag 
[7]. De består av en primärsida och en sekundärsida som är ihopkopplade genom en järnkärna 
av mycket hög permeabilitet. Tack vare denna konstruktion försvinner en mycket liten del av 
det magnetiska flödet vilket gör att verkningsgraden blir hög [7]. För nedtransformering till 
lågspänningen 230/400 V används D/Y-kopplade transformatorer, s.k. DYn-transformatorer. 
Detta eftersom neutralpunkten på Y-sidan måste finnas tillgänglig på lågspänningssidan för 
inkopplade konsumenter såsom privatpersoner och industrier [7]. 
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3.3.4 - Shuntkompensering 

Shuntkompensering innebär att kondensatorer parallellkopplas på utvalda noder i elnätet [7]. 
Det används för att automatiskt ändra spänningsnivån på en specifik plats i elnätet och för att 
undvika snabba förändringar, s.k. transienter. Shuntkompensering förbättrar elnätets stabilitet 
och tillförlitlighet mot strömavbrott [7]. De vanligaste varianterna är SVC, Static Var 
Compensator, och STATCOM, STATic COMpensator, båda fungerar med hjälp av modern 
halvledarelektronik [7]. SVC-Light är en variant av SVC som används för att balansera den 
reaktiva effekten [5]. Om balanseringen av den reaktiva effekten blir bra i elnätet blir elkvalitén 
bättre och spänningsnivån blir jämnare [5]. Att använda SVC-Light tillsammans med ett bra 
energilager för aktiv effekt kan göra så att balansering kan ske av både den reaktiva och aktiva 
effekten vilket enligt tillverkarna öppnar upp elnätet för flera funktioner [5]. 

 

3.3.5 - Seriekompensering 

Seriekompensering ökar överföringskapaciteten i ledningen samt gör elförsörjningen stabilare 
[21]. Genom att "ta bort" en del av ledningens resistans möjliggörs överföring av mer effekt. 
Seriekompenseringen balanserar också den reaktiva och aktiva effekten [21]. Anläggningen som 
utgörs av seriekompenseringen består av kondensatorer och kopplas i serie med ledningen, när 
strömmen passerar kondensatorerna minskas växelströmsmotståndet d.v.s. reaktansen vilket 
sänker den reaktiva effekten [21]. Störst nytta gör seriekompensering på långa kraftledningar. 

 

3.3.6 - HVDC 

High Voltage Direct Current är enligt tillverkarna framtidens vanligaste sätt att överföra elektrisk 
energi på vid längre avstånd. Med hjälp av strömriktarstationer på bägge sidor av ledningen kan 
kablar för högspänd likström överföra likström istället för växelström vilket minskar förlusterna 
eftersom likström är frekvensoberoende. I framtiden är förhoppningen att kunna använda 
HVDC-kablar med en överföringseffekt på 1 100 MW och ± 300 kV. Problemet med likström 
under elnätets begynnelse var att det inte gick att ändra spänningsnivån på ett lika enkelt sätt 
som med växelström. Det är fortfarande dyrare och mer avancerat att transformera likström 
men idag finns det teknik för detta med hjälp av modern halvledarelektronik, så kallade 
"choppers" [1]. Idag är de flesta längre undervattenskablar av HVDC. Enligt Svenska Kraftnät är 
förbindelserna mellan Skandinavien till Polen och Tyskland konstruerade med hjälp av HVDC. 
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Fördelarna med HVDC jämfört med traditionell växelströmsledning är enligt tillverkarna: 

• Neutrala magnetfält 

• Kompakta omriktarstationer 

• Enkel att installera 

• Mycket god elkvalité 

 

3.3.7 - Ställverk 

Ställverk används som "elcentraler" vid höga effekter och kan beskrivas som en nod i elnätet [7]. 
Uppgiften är att fördela strömmen till andra ställverk eller konsumenter. I ställverk sker 
övervakning, upptransformering och nedtransformering. I ställverken finns säkringar, brytare, 
kontaktorer/relä, överspänningsskydd och ofta en torrisolerad nätstationstransformator [7]. 
Storleken på ställverkets komponenter bestäms av den utgående ledningens belastningsström. 
Med hjälp av ett reläskydd kan ett ställverk kommunicera och uppvisa mätvärden med 
styrsystem i driftcentraler [7]. 

 

3.3.8 - Strömriktare/omriktare 

Strömriktare är en del av kraftelektroniken och bygger på grundkomponenterna: tyristorer, 
IGBT, transistorer och dioder [1]. De används till att omvandla strömmen mellan DC och AC. Det 
finns idag strömriktare med tyristorteknik som kan hantera effekter i GW-området. Kisel är det 
vanligaste halvledarmaterialet vid konstruktion av tyristorerna men nya material håller på att 
utvecklas såsom kiselkarbid, galliumnitrid och molybdendsulfid [32]. De strömriktare som finns 
installerade i elsystemet idag är strömstyva strömriktare, Current Source Converter [32]. För att 
möjliggöra användandet av mer förnybar energi vilket orsakar stora effektvariationer i 
elgenereringen måste strömriktarna vara av typen spänningsstyva strömriktare, Voltage Source 
Converter [32]. Nackdelen med spänningsstyva strömriktare är större energiförluster vid 
omvandlingen från DC till AC än hos de strömstyva strömriktarna. Vid omvandling från DC till AC 
används en multinivåomvandlare som hackar upp likströmmen i delar till en fyrkantvåg [32]. Det 
ideala hade varit att hacka upp likströmmen i delar till en sinusvåg vilket nu är möjligt tack vare 
att multinivåomvandlaren innehåller flera seriekopplade omvandlare och hackar upp 
likströmmen i flera mindre fyrkantvågor [32]. Med hjälp av denna teknik kan strömriktarnas 
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förluster minska från 1.7 % till 0.7 %, vilket kan verka litet i sammanhanget men har stor 
betydelse vid installation i elnätets samtliga strömriktare [32]. 

 

3.3.9 - Frekvensomriktare 

Frekvensomriktarens uppgift är att höja eller sänka frekvensen och används ofta innan en motor 
t.ex. asynkronmotorn [6]. Den fungerar med hjälp av dioder som likriktar växelspänningen till 
likspänning för att därefter omvandla likspänningen tillbaka till växelspänning med en 
krafttransistor genom att "pulsera" utspänningen "bit för bit" [6]. Eftersom krafttransistorn kan 
bilda olika breda "bitar" så skapar den en frekvens som kan vara antingen högre eller lägre än 
infrekvensen. Med hjälp av en frekvensomriktare kan hastigheten varieras hos en 
asynkronmotor eftersom dess varvtal är direkt kopplad till dess frekvens [6]. Asynkronmotorn är 
vanlig i spårfordon 

 

3.4 - Kraftverken 

3.4.1 - Inledning 

Den primära energikällan är solen för alla varianter av kraftverk [15]. Den energi som kommer 
från solstrålningen överstiger kraftigt den energi som vi människor använder [15]. Det hela 
handlar om att utveckla metoder för att "fånga" upp solens energi på ett tillräckligt bra och 
effektivt sätt utan att skada människor, djur och natur. 

 

Den svenska energiproduktionen av elektrisk energi år 2010 bestod till största delen av 
vattenkraft och kärnkraft, 46 % respektive 38 %. Andelen vindkraft var 2 % och resterande 14 % 
kom från värmekraftverk eldade med biobaserade bränslen eller fossila bränslen [7]. Den totala 
produktionen var 145 TWh och den totala förbrukningen var 147 TWh inklusive förluster i 
transmissionen [7]. Det maximala effektbehovet år 2010 var 26.7 GW, denna effekt avser 
medelvärdet under tiden mellan kl. 17.00 till kl. 18.00 den 22 december 2010. Det lägsta 
effektbehovet under 2010 var 9 GW [7]. 

 

För att uppnå EUs klimatmål, 20-20-20-satsningen [14], måste en högre andel av 
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energiproduktionen utgöras av förnybar energi t.ex. vindkraft, vattenkraft, solkraft, vågkraft och 
biobränslen. Den förnybara energin subventioneras via elcertifikat, som är ett marknadsbaserat 
stödsystem som ska öka produktionen av förnybar energi på ett kostnadseffektivt sätt [33]. 
Detta för att påskynda omställningen till mer förnybar energi i syfte att minska beroende från 
fossila bränslen [33]. År 2012 producerades cirka 7.7 TWh energi av vindkraftverken [27] vilket 
är en ökning från år 2010 då cirka 3 TWh energi producerades [7]. Vindkraftproduktionen antas 
fortsätta att öka kraftigt [23]. 

 

3.4.2 - Vindkraft 

Vindkraftverken omvandlar vindens rörelseenergi till elektrisk energi via en turbin och en 
generator [7]. Problemet med vindkraften är att den är vindberoende d.v.s. den producerar 
enbart energi med full effekt när vinden är idealisk, cirka 12-14 m/s [34]. När vindhastigheten 
överstiger cirka 25 m/s stängs kraftverken av eftersom de mekaniska krafterna blir för stora 
[34]. Eftersom lagringskapaciteten för elektrisk energi är begränsad är detta en nackdel för 
vindkraften [15]. Enligt tillverkarna t.ex. Vestas är verkningsgraden omkring 50 %. År 2010 kom 2 
% av svensk energiproduktion från vindkraftverken [7]. Enligt Energimyndigheten är 
målsättningen att 12 TWh ska genereras från vindkraften år 2020, detta för att uppnå 
regeringens målsättning att 50 % av energin ska komma från förnyelsebara energikällor. 

 

Sammankopplade vindkraftverk i s.k. vindkraftsparker kopplas oftast direkt in i regionnätet 
medan enskilda vindkraftverk kan kopplas direkt till lokalnätet [34]. När flera vindkraftverk har 
byggts samman i en vindkraftpark kopplas de ihop till ett internt elnät för att sedan kopplas in 
till regionnätet via en transformatorstation. I transformatorstationen upptransformeras 
spänningen från det interna nätets spänning t.ex. 30 kV till regionnätets spänning 130 kV [34]. 

 

Ur svenska förhållanden är vindkraften speciellt lämplig eftersom en stor del av svensk 
energiproduktion kommer från vattenkraft [34]. Energiproduktionen från vattenkraften kan 
anpassas till hur hög den aktuella produktionen från vindkraften är. Under blåsiga dagar kan 
vatten lagras i vattenkraftverksdammarna för att sedan användas under mindre blåsiga perioder 
[34]. Enligt beräkningar från Vattenfall producerar vindkraften mest energi under höst, vinter 
och vår d.v.s. under den period som energikonsumtionen är högst. Under denna period är också 
avkylningen av transmissionsledningarna bättre vilket är till vindkraftens fördel [9]. Ett 
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vindkraftverk producerar i genomsnitt 80 ggr mer energi än vad som förbrukas vid dess 
tillverkning, uppförande, underhåll och rivning [34]. 

 

3.4.3 - Solkraft 

Solkraften omvandlar solens ljusenergi till elektrisk energi, den har mycket hög potential då 
energin från solstrålningen kraftigt överstiger jordens energiförbrukning [35]. Solkraft kan 
fungera på olika sätt t.ex. med hjälp av halvledarelektronik i solceller eller med hjälp av speglar 
som smälter salt och driver en turbin [36]. Enligt solcellsindustrin blir solceller med 
halvledarelektronik billigare att framställa tack vare förenklade tillverkningsmetoder. Solcellens 
nackdel är enligt branschen den dåliga verkningsgraden på cirka 15 %. T.ex. gäller detta PV-
celler, PhotoVoltaic Cell [37]. Omfattande forskning sker för att förbättra verkningsgraden och 
göra de tekniska processerna billigare så att potentialen för denna kraftkälla kan växa ytterligare 
[35]. 

Enligt [37] fungerar de vanligaste solcellerna genom att solljusets fotoner exciterar elektroner i 
ett halvledarmaterial t.ex. germanium eller kisel. Det gör att det bildas laddningsbärarpar av 
elektroner och hål, vilka sedan separeras av en elektrisk energibarriär [37]. Energibarriären 
medverkar till att delar av fotonens absorberande energi lagras som potentiell energi i 
laddningsbärarna, vilket sedan gör så att en elektrisk ström kan genereras i en yttre krets [37].  

 

3.4.4 - Vågkraft 

Ett vågkraftverk omvandlar vågornas potentiella energi till elektrisk energi med hjälp av bojar 
och generatorer [38]. Bojarna, som sätts i rörelse av vågorna, sätter en cylinder, s.k. pistong, av 
magnetiskt material i vertikal rörelse. Denna pistong inducerar elektrisk energi i en generator. 
Idag har vågkraften begränsad energiproduktion men mycket forskning sker. Enligt tillverkarna 
har vågkraften stor potential i framtiden tack vare dess höga energiinnehåll, låga kostnader och 
förmodade låga biologiska inverkan [38]. Beräkningar har gjorts som visar att potentialen är 
hög. Enligt tillverkarna finns kapacitet för vågenergi enbart i Östersjön på 24 TWh vilket är cirka 
18 % av Sveriges energiproduktion [38]. Seabased, som arbetar med utveckling av vågkraften, 
har räknat ut att en våg med amplituden 2 meter har en energitäthet som är 10 gånger större 
än vindens energitäthet per m². Seabased driver en forskningsanläggning i Sotenäs kommun 
[38]. 
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3.4.5 - Vattenkraft 

Vattenkraften har en hög anläggningskostnad, en låg driftskostnad och är en förnybar samt 
koldioxidneutral energikälla [7]. Ett vattenkraftverk omvandlar vattnets lägesenergi till elektrisk 
energi i vattenfall eller i vattendrag där kraftiga strömmar finns. Vattenkraften är en pålitlig 
energikälla som dessutom är bra att använda ur reglersynpunkt då vattnet under låg 
förbrukning kan samlas upp i stora dammar [7]. Det finns cirka 1 800 vattenkraftverk i Sverige, 
majoriteten av dessa finns i Norrland [39]. Cirka 46 % av svensk energiproduktion år 2010 kom 
från vattenkraftverken [7]. Nackdelen är en negativ biologisk påverkan på fiskar, vilket orsakat 
att mindre insjöar har bildats mellan kraftverken i de floder/älvar som har mest utbyggd 
vattenkraft. Detta har resulterat i att några älvar är helt fria från vattenkraftverk [39]. P.g.a. 
politiska beslut i syfte att minska påverkan av nämnda nackdelar är svensk 
vattenkraftproduktion fullt utbyggd även om det teoretiskt skulle kunna byggas mer, dock finns 
det möjlighet att uppgradera befintliga kraftverk [15] [39]. 

 

3.4.6 - Biobränsle 

Biobränsle är energi som genereras från organiskt material och är en förnybar energikälla [40]. 
Vid förbränning av biobränslen påverkas inte koldioxidhalten i luften eftersom det snabbt bryts 
ner och blir en del av kretsloppet [40]. Koldioxidkretsloppet för biobränsle sker med en betydligt 
kortare tidsperiod än för kol och olja [40]. Biobränsle är en fördel för Sverige eftersom det finns 
gott om träd och skog. Nackdelen med biobränsle är användningen av bekämpningsmedel vid 
odling av t.ex. träd [40]. Exempel på biobränslen är: 

• Pellets - sammanpressade trärester [40]. 

• Trädbränslen - t.ex. ved, stubbar [40]. 

• Etanol, C₂H₅OH - d.v.s. ren alkohol. Utvinns t.ex. från träd. Är dyrt att framställa jämfört 
med bensin [40]. 

• Biogas - organiskt material som har brutits ner av bakterier som bildar metangas och kan 
användas i förbränningsmotorer [40]. 
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3.4.7 - Kärnkraft 

Även kärnkraften har, precis som vattenkraft, en hög anläggningskostnad men en relativt låg 
driftskostnad [7]. Kärnkraften omvandlar kärnenergin i radioaktiva isotoper t.ex. isotopen Uran-
235 från grundämnet Uran [41]. Potential finns också att använda grundämnet Torium [41]. 
Med hjälp av kärnklyvning frigörs energi som "kokar" vatten, precis som i ett värmekraftverk [7]. 
Vattenångan driver en turbin som i sin tur driver en generator [7]. Kärnkraft är inte en förnybar 
energikälla dock sker inget utsläpp av koldioxid [41]. Nackdelen med kärnkraft är dess 
radioaktiva avfall samt dess konsekvenser vid ett reaktorhaveri [41]. Kärnkraften står för cirka 
38 % av svensk energiproduktion och genereras i kraftverken Forsmark, Oskarshamn och 
Ringhals [7]. Enligt energibranschen kommer kärnkraften att utgöra en viktig energikälla i den 
närmsta framtiden också. Kärnkraften fyller en viktig funktion som basenergikälla då den är icke 
väderberoende vilket vattenkraft, vindkraft och solkraft är. 

 

3.5 - Avbrottsregleringar 

Enligt Energimarknadsinspektionen, EI, regleras både avbrott och elnätsavgifter genom Ellagen 
[42]: 

• Avbrottsersättning regleras i kap. 10 § 9 

• Elnätsavgifterna regleras i kap. 4 

Dessutom finns det lagar och föreskrifter som handlar om: 

• Obligatorisk risk- och sårbarhetsanalys för nätägaren 

 

Det kan bli kostsamt för nätägarna om ett längre strömavbrott inträffar; både negativ finansiell 
påverkan men också negativ påverkan för dess varumärke. Energimarknadsinspektionen är 
den myndighet som kontrollerar att regelverket följs och vid missbruk av detta kan utdöma 
olika påföljder. Vad som kan utgöra en påföljd från EI är t.ex. [2]: 

• Kundavbrottsersättning för avbrott > 12 h 

• Risk för framtida sänkta tariffnivåer om hög SAIDA och/eller SAIFI 
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Det finns olika gränser på hur ett långt strömavbrott ska vara för att nätägaren ska betala 
skadestånd och böter [2]: 

• Strömavbrott ≥ 12 h - obligatorisk kundavbrottsersättning 

• Strömavbrott ≥ 24 h - obligatorisk kundavbrottsersättning + eventuell extra 
skadestånd. Vid strömavbrott som är längre än 24 timmar ökar nätägarens 
kundavbrottsersättning och blir högre desto längre avbrotten varar enligt följande: 

i. Nivå 1: 12 h - 24 h 

ii. Nivå 2: 24 h - 48 h 

iii. Nivå 3: 48 h - 72 h, o.s.v. 

 

Omfattande strömavbrott måste inom 14 dagar rapporteras in till EI. Ett strömavbrott anses, 
enligt EI, vara omfattande om någon av dessa punkter gäller: 
 

• längre än 24 timmar och innefattar mer än 1 000 kunder eller mer än 25 % av 
nätägarens totala antal kunder 

• längre än 12 timmar och innefattar mer än 10 000 kunder eller mer än 50 % av 
nätägarens totala antal kunder 

• längre än 2 timmar och innefattar mer än 100 000 kunder av nätägarens totala antal 
kunder 

 

Ett effektivt men dyrt sätt att minska riskerna med strömavbrott är att ersätta oisolerade 
luftledningar med jordkablar för att undvika att träd faller på ledningarna och kortsluter dem 
[43]. Nackdelen med nedgrävda ledningar är högre kostnader än med luftledningar [21]. Andra 
lösningar för att minska riskerna med strömavbrott är enligt branschen: breddade trädgator, 
isolerade luftledningar och hängkabel. En annan dellösning för att minska sannolikheten för 
strömavbrott kan, enligt energibranschen, vara smarta elnät. Som kommer att nämnas i nästa 
kapitel kan ett smart elnät per automatik visa operatören var ett avbrott uppkommit för en 
snabbare reperation [43]. Ett smart elnät ska också kunna styra energiöverföringen på ett 
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"smart" sätt i syfte att undvika överbelastningar på ledningar och komponenter [16]. Med 
andra ord är de regleringar från EI ett viktigt incitament för nätägarna att äga ett stabilt och 
tillförlitligt elnät för kunderna. 
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Kapitel 4 - Smarta elnät 

4.1 - Inledning 

Smarta elnät (eng. smart grid) är enligt flera bedömare inom energibranschen framtidens elnät 
med målsättningen att skapa ett stabilt elnät med hög tillgänglighet som kan maximera nyttan 
av den förnybara energin [16]. Enligt energibranschen är smarta elnät en nödvändighet för att 
uppnå EUs klimatmål, 20-20-20-satsningen [14], se avsnitt "1.1 - Bakgrund" [44]. Begreppet 
smarta elnät är inte exakt definierat utan ett begrepp som används inom branschen för att tala 
om att framtidens elnät ska fungera på ett "smartare" sätt än det traditionella systemet [16]. 
Detta för att: 

• Tillvarata den energi som genereras i förnybara kraftverk och minska beroendet från 
fossilkraft [16]. 

• Anpassa elnäten för integrering av nya energilager i syfte att nyttja den förnybara 
energin under gynnsamma väderförhållanden [16]. 

• Energieffektivisera produktion, transmission och konsumtion [16]. 

• Minimera konsumenternas energikostnader t.ex. med elsystem som automatiskt kan 
styra energiflödet efter hur elpriset varierar och genom information i realtid göra 
konsumenten mer aktiv i sin energiförbrukning [16] [45]. 

 

Eftersom den förnybara energin spås fortsätta att växa samt att elpriset troligen kommer 
fortsätta att stiga blir det mer viktigt för konsumenter av elektrisk energi att styra sin 
elproduktion [7]. Smarta elnät ska underlätta för konsumenter att styra energiförbrukningen 
[16] [45]. Detta ska ske med hjälp av modern styrteknik och informationsteknik som t.ex. 
sätter på diskmaskinen när elpriset är lågt [16] [45]: 

• På natten när elpriset ofta är lägre, eftersom elförbrukningen vid denna tidpunkt är 
lägre 

• Eller vid den tidpunkten då väderförhållandena är gynnsamma och den förnybara 
energin har hög produktion. 
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Konsumenten ska m.a.o. kunna styra sin egen energikonsumtion genom att avläsa ett rörligt 
elpris som anges i realtid vilket blev möjligt från den 1 oktober 2012 [45]. Den tidigare 
varianten, och fortfarande vanligaste, av rörligt elpris innebär ett medelvärde av månadens 
rörliga elpris. Smarta elnät ska också göra det lättare för konsumenter att bli 
energiproducenter där eventuellt överskott ska kunna säljas till andra kunder via elnätet [45]. 
För att smarta elnät ska fungera är fler energilager en nödvändighet där framtidens elbilar och 
vissa industrier kommer att fylla en viktig samhällsfunktion [5]. Sammanfattningsvis gäller med 
traditionella elnät att: 

• Den elektriska energin genereras i synnerhet i ett begränsat antal större kraftverk [17]. 

• Effekten d.v.s. kraftflödet har en riktning, från producent till konsument [12] [17]. 

• Produktion = konsumtion vid alla tillfällen [12] [17]. 

• Driften planeras främst utifrån tidigare tillfällen med liknande förhållanden t.ex. med 
Monte-Carlo simulering [17]. 

 

Med smarta elnät gäller att: 

• Produktionen sker i större kraftverk t.ex. kärnkraftverk, vattenkraftverk etc. Men också, 
i relativt hög omfattning, i mindre kraftverk/anläggningar på lokal nivå t.ex. i solceller 
på tak hos konsumenter [16]. 

• Effekten d.v.s. kraftflödet sker i båda riktningarna. D.v.s. både från producent till 
konsument men också från konsument till konsument. Med detta menas att 
konsumenten ska kunna sälja eventuell överskottsenergi genererat från ett privatägt 
mindre kraftverk/anläggning [4]. Ett förslag enligt branschen är att konsumenten ska 
kunna kvitta den sålda överskottsenergin mot den köpta energin från 
energiproducenten. Detta möjliggör för kunden att slippa bl.a. energiskatt på den 
"bortkvittade" energin. 

• Konsumtionen följer produktionen med hjälp av modern styrteknik och 
informationsteknik som gör att konsumenten kan styra konsumtionen till de tider som 
elpriset är lägre [16] [45]. 

• Driften planeras främst utifrån information i realtid med hjälp av sensorer och dynamic 
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rating, se nästa kapitel [16]. 

 

En enkel beskrivning av ett smart elnät med vindkraft installerat kan konstrueras på olika sätt. 
Ett förslag är på följande sätt [4] [16] [46] [47]: 

• Den elektriska energin genereras i en vindkraftpark bestående av flera vindkraftverk. 

• Via HVDC-kablar förbinds vindkraftverken till det fasta elnätet. 

• I det fasta elnätet finns shuntkompensering t.ex. STATCom eller SVC som stabiliserar 
och förbättrar elkvalitén. 

• Ett styrsystem övervakar och flera energilager finns installerade som reservkraft när 
vindkraften har dålig produktion. 

 

4.2 - Smarta elnät på Gotland 

På Gotland genomförs just nu ett omfattande projekt inom smarta elnät. Med hjälp av modern 
teknologi är målsättningen att integrera stora mängder förnyelsebara energikällor [4]. 
Kunderna ska kunna styra sin energikonsumtion för att minimera kostnaderna samt kunna 
agera energiproducent för att sälja eventuellt överskottsenergi till marknaden [4]. Detta ska 
ske med en högre tillförlitlighet med bevarad elkvalité och utan avbrott. Projektet "Smart Grid 
Gotland" har följande mål: 

• Optimal integration av stora mängder vindkraft i ett befintligt distributionsnät [4]. 

• Visa nya tekniska lösningar för att öka kundernas elkvalité i ett landsbygdsnät för 
distribuerad elproduktion [4]. 

• Visa på möjligheterna för kunder att aktivt delta på energimarknaden [4]. 

 

De mätbara målen uppges bl.a. vara: 

• Höja den maximalt installerade effekten med 5 MW, från 195 MW till 200 MW [4]. 

• Reducera SAIDI med 20 % i nätet mellan två nätstationer [4]. 



Examensarbete Framtidens smartare elnät Sebastian Svedberg 

esebbe@kth.se 

 
50 

• Aktiva kunder ska hjälpa till med förskjutning i nätbelastningen med ± 10 % [4]. 

 

Utrustning som kommer behövas i testområdet för att smarta elnät ska bli verklighet är 
följande: 

• Smarta elmätare - mäter energikonsumtionen i realtid, hos kunder och i ställverk, samt 
skickar tillbaka information om elkvalité och avbrott till nätägaren [4]. 

• Energilager - en del av projektet är att utvärdera vad som kan utgöra energilager samt 
dess nödvändiga storlek och placering. Energilagret är nödvändigt att använda vid 
lastvariationer, s.k. "ramp rating", under vindstilla/solfria dagar [4]. 

• Informationsteknik och kommunikationsteknik, ICT - alla installationer i projektet 
måste vara sammankopplade i ett gemensamt nätverk för att optimera dess 
användning [4]. 

 

Ett annat objekt som också kommer att undersökas är "Smart SCADA" som är ett mer 
avancerat system för övervakning och styrning av ett elnät eller ett specifikt kraftverk [4]. 
Skillnaden från det vanliga SCADA-systemet är möjligheten att integrera lågspänningssystemet 
och att det finns en funktion som gör nätet flexibelt utifrån efterfrågan s.k. demand response 
[4]. 

 

4.3 - Smarta elnät i Falköping 

4.3.1 - Inledning 

I Falköping har ett mindre projekt om smarta elnät nyligen bedrivits med fokus på energilager. 
Arrangörerna var Sweco tillsammans med det lokala elbolaget Falbygdens Energi [47]. I ett 
mindre område i centrala Falköping, som kan liknas vid ett mindre samhälle i miniatyr, ville 
ingenjörer utreda hur ett framtida smart elnät kan tänkas fungera samt utreda olika 
energilager med dess fördelar och nackdelar. Området bestod av följande: 

• Ett energilager för lagring av energi [47]. 
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• Elproduktion från solkraft och vindkraft [47]. 

• Ett mindre antal konsumenter bl.a. en mattaffär, ett dagis och några "vanliga" 
energikonsumenter [47]. 

• Laddstolpar för elektriskt drivna bilar [47]. 

 

Eftersom elektrisk energi inte kan lagras i större omfattning är tillförlitliga energilager en 
nödvändighet för fortsatt utbyggnad av förnybar energi [5]. I detta projekt utreddes samtliga 
aktuella energilager, se avsnitt "4.4 - Energilager i smarta elnät". En simulator av det smarta 
elnätet konstruerades för att optimera olika driftstrategier för energilagret samt för att 
optimera en prismodell för elnätsavgifterna. Simulatorn skulle använda sig av ett flertal olika 
data t.ex: 

• Aktuellt el-spotpris [47]. 

• Aktuell väderprognos [47]. 

• Smarta elmätare som visar kundernas elförbrukning i realtid [47]. 

 

4.4 - Energilager i smarta elnät 

Eftersom nyttjandet av den förnybara energin ska maximeras samtidigt som ekvationen 
energikonsumtion = energiproduktion ska gälla, måste flera energilager installeras [5]. 
Energilagrena ska lagra överskottsenergin då produktion från förnybara energin är högre än 
konsumtionen [5]. På detta sätt minimeras utsläpp av fossila bränslen från reservkraftverken 
som ofta är baserade på fossila bränslen t.ex. olja och kol [7]. Förslag på tillämpningar av ett 
energilager är följande: 

• Öka acceptansgränsen i nätet [5]. 

• Minskade nätavgifter mot överliggande nät, d.v.s. lokalproducerad energi som också 
förbrukas lokalt. Denna energi passerar inte t.ex. transmissionsnätet [5]. 

• Kapacitetsutjämna och balansera elproduktion från intermittenta energikällor [5]. 

• Som reservkraft vid avbrott i syfte att minska kostnaderna för avbrottsersättning för 
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nätägaren [5]. 

• Tillföra aktiv effekt, P, för att stabilisera nätet i syfte att undvika kortslutningar och 
avbrott [5]. 

 

Det finns flera varianter av energilager. En del finns redan installerade i elnätet som t.ex. 
svänghjul i kraftverken. Andra varianter som nämns är visioner som t.ex. V2G-metoden. 
Exempel på energilagren som utreddes i Swecos projekt i Falköping är följande [5]: 

• Vehicle-to-grid, V2G - En vision som experter på området vill använda som energilager 
är framtidens elbilar som vid parkering kommer vara kopplade till laddningsstolpar som 
laddar bilen vid god tillgång på energi och som sedan kan fungera som ett energilager 
[36]. 

• Batterier, dynamisk energilagring - finns i flera olika varianter. Batterilager används till 
fördel som energilager till vindkraft- och solkraftproduktion eftersom de kan placeras 
relativt fritt och har hög verkningsgrad [5]. Ett batterilager består av följande: det 
elektrokemiska batteriet, filter, omriktare, hjälpsystem, kontrollsystem och 
skyddssystem samt ofta också en transformator som ändrar spänningen från 
batterilagrets spänning till aktuell nätspänning [5]. Varianter på batterilager är: litium-
jon, PbAc och NaS [5]. 

• Superkondensatorer - används för att minska kortvariga variationer i elförbrukning och 
elkonsumtion. Kan inte användas för lagring av större energimängder vilket är 
nödvändigt vid energiproduktion [5]. 

• Industrier kan fungera som energilager t.ex. från energin som finns lagrad i 
maskinernas roterande massor [5]. 

• Vätgaslager med bränslecell, drivs med naturgas som reformeras internt till vätgas. 
Elektrolysrör tillverkar vätgas. Ett bränslecellssystem omvandlar vätgas till el [5]. 
Fördelen med denna variant är att stora mängder energi kan lagras utan större 
kostnadsökning. Nackdelen är den låga effekten som gör vätgaslager endast 
ekonomiskt lönsamt vid låga effekter [5]. Idag finns det bränslecellsaggregat med hög 
verkningsgrad för ett par MW på marknaden [5]. Utsläppet från bränslecellsaggregatet 
består enbart av vatten [5]. 

• Tryckluft - ånga kan lagras i tryckkärl eller i täta underjordiska markskikt [5]. Tryckluft 
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finns t.ex. i industrier för högtempererat tillverkning som stålindustrin. Nackdelen är 
att de är relativt långsamma. Fördelen är lägre anläggningskostnad än för pumpkraft 
[5]. 

• Svänghjul - svänghjul kan lagra energi genom att öka eller minska energin hos den 
roterande massan i ett kraftverk [17]. Fördelen är hög verkningsgrad och snabbheten 
att konsumera och producera energi [5]. Används i elnätets synkrongeneratorer som 
balanskraft eller för kortvarigt effektuttag [21]. 

• Pumpkraft - fungerar genom att återpumpa vatten till vattenkraftverkens dammar vid 
tidpunkter då överskottsenergi finns [5]. Vattnet kan sedan användas igen i kraftverket 
vid dålig tillgång på energi. Denna variant av energilager är säker, snabb och har stor 
lagringskapacitet [5]. För bästa verkningsgrad måste en lågt belägen damm och en högt 
belägen damm byggas nära varandra. Nackdelen är hög anläggningskostnad, fördelen 
är låga driftskostnader [5]. 

 

4.5 - Risker med smarta elnät 

Eftersom smarta elnät består av IT som ska kontrollera och övervaka elnätet är den främsta 
risken utsattheten för hackerattacker [48]. "Lagliga" hackers på det amerikanska 
konsultbolaget "Inguardians" hackade sig in i den smarta elmätarens hårdvara och mjukvara. 
De lyckades sedan styra sin egna och andras smarta elmätare [48]. Även sårbarheten från 
nätverksmaskar har bevisats i tester [48]. Experter på denna typ av säkerhet anser dock att 
tekniska lösningar finns. Inspiration till detta kan hämtas från tillgänglig utrustning för t.ex. 
nätverkskort såsom brandväggar. Företaget Inguardians anser också att hackers kan attackera 
elektroniken i transmissionsnät, regionnät och lokalnät. Eftersom dagens samhälle är 
beroende av ett fungerande elnät kan denna risk vara viktig att ha med i beräkningarna vid 
sårbarhetsanalyser. T.ex. kan en inkräktare angripa andra elmätare hos privatpersoner eller 
företag för att styra eller stänga av strömmen i syfte att stänga av ett alarm [48]. 
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Kapitel 5 - Dynamic rating 

5.1 - Inledning 

5.1.1 - Dynamic rating i smarta elnät 

Dynamic rating anses vara en av flera "pusselbitar" för att kunna hantera smarta elnät. Med 
hjälp av sensorer, modern informationsteknik och avancerad kommunikationsteknik ska 
information avläsas i realtid för att möjliggöra en optimal användning av ledningar, kablar och 
transformatorer. Sensorerna ska t.ex. avläsa: strömflöde, temperatur, solstrålning och 
vindhastighet. Denna information ska sedan kunna användas för att optimera 
överföringskapaciteten vid varje tidpunkt utan att överstiga nivåer på belastningsgränser. 
Dynamic rating var ämnet för två workshops som arrangerades på KTH under första kvartalet år 
2013, resultat från dessa workshops sammanfattas i avsnitt "7.3 - Resultat av workshops inom 
dynamic rating". 

 

5.1.2 - Varför dynamic rating? 

Den förnybara energin genereras under gynnsamma väderförhållanden för det specifika 
kraftverket, se avsnitt "3.4 - Kraftverken". Solkraften genereras som bäst under dagar med 
mycket solstrålning och vindkraften genereras som bäst under dagar med idealisk vind. 
Energipriset beror på utbud och efterfrågan d.v.s. produktion och konsumtion [9]. Med andra 
ord gäller, något förenklat, desto mer energi som genereras desto lägre energipris om 
konsumtionen är relativt jämn. För att maximera nyttjandet av den förnybara energin och på så 
sätt minska förbrukningen av "smutsig" elektrisk energi från fossileldade kraftverk ska 
mätningar av relevant data utföras i realtid [49]. En annan uppgift som dynamic rating ska hjälpa 
till med är att övervaka att komponenter och ledningar inte passerar belastningsgränsen vilket 
kan leda till: strömavbrott, trasiga komponenter eller ett förtidigt åldrande av komponenter 
[49]. 

 

Dynamic rating ska också möjliggöra för kunderna att påverka sin elräkning vilket förutsätter 
bättre och uppdaterad information angående det faktiska elpriset [45] [49]. För elnätsföretagen 
kan dynamic rating göra att mer kostnadseffektiva elnät kan byggas om belastningen kan mätas 
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på ett mer effektivt sätt i realtid. Ett exempel på detta är transformatorer som ofta konstrueras 
för betydligt högre belastning än vad som kan anses som normal belastning [49]. I framtiden är 
visionen att konstruera mindre transformatorer och använda dem mer effektivt med en 
jämnare belastning vilket både är billigare och enklare. För detta är mätning i realtid viktigt och 
enligt forskning räcker mätning av transformatorns omgivningstemperatur för att veta hur pass 
hög belastningen är [49]. 

 

5.2 - Sensorer 

För att kunna utföra mätningar i realtid måste det finnas anordningar som känner av ändringar i 
en fysikalisk storhet som ska mätas, nämligen sensorer [18]. Sensorns uppgift är att insamla, 
konvertera och distribuera data till en annan sensor eller till en centraldator som behandlar 
informationen [50]. En sensor kan aktiveras på olika sätt bl.a. när ett förutbestämt värde 
överskrids som en hög temperatur eller ett högt tryck [50]. En sensor kan också användas till att 
konstant mäta ett värde. De flesta fysiska materialegenskaper kan mätas med hjälp av olika 
varianter av sensorer [7] [50]. Följande är exempel på olika varianter av sensorer: 

• Induktiva givare - mäter ett värde utan beröring vilket minskar slitaget. Den har mycket 
hög noggrannhet samt hög kopplingsfrekvens [50]. De är också mycket tåliga och 
okänsliga mot smuts, vibrationer och fukt [50]. Eftersom dessa sensorer fungerar med 
hjälp av induktionsprincipen kan de endast användas till detektering av metalliska 
föremål [7]. 

• Magnetiska givare - kan också mäta ett värde utan beröring [50]. De används ofta som 
ersättning för induktiva givare när dessa inte har tillräcklig kapacitet [50]. Magnetfälten, 
som alstras i denna variant, tränger genom icke magnetiska material såsom koppar, 
aluminium, plast etc. vilket gör mätningar av kablar med isolering praktisk [50]. 

• Kapacitiva givare - detekterar alla typer av material utan beröring. P.g.a. dessa 
egenskaper används denna variant ofta i känsliga tillverkningsprocesser såsom 
glasindustrin och kemiindustrin [50]. 

• Belastningssensorer - mäter belastning, tryck och kraft. Denna variant av sensor består 
av en tunn tråd av ett elektriskt ledande material [50]. När en kraft läggs på sensorn ökar 
trådens längd som i sin tur ändrar dess resistans [50]. 
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• Lägessensorer - mäter ett objekts rörelse i alla olika riktningar [50]. 

• Temperatursensorer - finns i flera olika varianter och mäter temperaturen. En del 
sensorer av denna variant måste ha beröring med objektet men det finns även 
beröringsfria temperatursensorer som mäter objektets värmestrålning, s.k. IR-sensorer 
[50]. 

• Ljudsensor - mikrofonen är en typ av ljudsensor som omvandlar longitudinella ljudvågor 
till elektriska signaler [50]. 

• Ljussensorer - fotoceller är en typ av ljussensorer som reagerar på ljusets 
elektromagnetiska strålning [50]. 

 

5.3 – Vindkraftprojekt med DLR 

På Öland byggs nu en vindkraftpark i EONs regi där dynamic line rating, DLR, ska användas. 
Effekten i vindkraftsparken ska uppgå till 48 MW och stora mängder energi ska transporteras till 
konsumenter [51]. Detta ska byggas utan större uppgradering i det befintliga elnätet genom ett 
effektivare effektuttag [51]. Med hjälp av DLR ska ett jämnare effektuttag utan flaskhalsar i 
elnätet konstrueras. Extra utrustning med modern styrteknik ska möjliggöra att konstruktionen 
kan göra så att elnätet nyttjas med full kapacitet under hela dygnet [51]. 

 

Styrteknikens uppgift i DLR är att styra om energiflödet på ledningarna, när en del av nätet blir 
överbelastat, till andra delar av nätet i syfte att uppnå full kapacitet och ökad nyttjandegrad 
[51]. Styrtekniken ska också kunna styra energiförbrukningen utifrån energipriset för att 
maximera nyttan av den förnybara energin. När god tillgång på energi finns är ofta elpriset 
lägre, vilket kan uppkomma under gynnsamma väderförhållanden för installerade förnybara 
kraftverk [17] [51]. När elpriset är lågt ska styrtekniken per automatik maximera kundernas 
energiförbrukning t.ex. genom att en förinställd tvättmaskin startar [51]. Enligt EON är 
fördelarna med DLR följande: 

• Går fortare att implementera i befintliga ledningar än att konstruera helt nya ledningar. 

• Det är betydligt billigare än att konstruera nya ledningar. 
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Ett förslag på hur styrtekniken ska fungera är genom att mäta ledningens nedhäng som regleras 
i elsäkerhetsföreskrifterna. När ledningen uppnår ett visst mått ska effekten minskas eller helt 
kopplas bort [51]. Enligt klassisk elektroteknik beror ledningars nedhäng till största delen på 
ledningens temperatur. Ledningens temperatur beror i sin tur på följande: 

• Temperatur - desto varmare, desto mer nedhäng. Fördel för länder med kallare klimat 
t.ex. Sverige [49] [51]. 

• Effektöverföringen ökar - mer överförd effekt på ledningen betyder att fler 
"laddningskrockar" inträffar i materialet vilket orsakar en varmare ledning [6]. Eftersom 
ledningar oftast byggs av omagnetiska metaller, aluminium eller koppar, är laddningen 
elektroner [12] [21]. 

• Vindavkylning - vinden har en avkylnande effekt [51]. 

 

Den sista punkten är viktig eftersom flertalet ledningar i det svenska elnätet finns utmed 
ledningsgator i tät skog. Ett vindkraftverk genererar mest elektrisk energi när vindhastigheten är 
hög vilket kan anses som en fördel då avkylningen på ledningarna blir bättre. Hur hög 
avkylningen från vinden blir beror emellertid främst på tätheten på skogen [52]. Enligt studier, 
från SMHI [52], som gjorts med hjälp av noggranna strömningsberäkningar visar dock att den 
avkylnande effekten från vinden i ledningsgator med hög skogstäthet är mycket låg eftersom 
vinden där är relativt försumbar [52]. Andelen ledningsgator med "flaskhalsar" där avkylningen 
är dålig anses ändå som relativt begränsade [52]. 

 

5.4 - Dynamic rating i elsystemet ska hantera avbrott 
snabbare 

Strömavbrott i elnätet kan inträffa t.ex. under dåliga väderförhållanden. Med hjälp av smarta 
elnät med fler sensorer och mer avancerad utrustning installerad kan skadorna hos kunderna 
begränsas genom att snabbare lokalisera de fel som orsakade strömavbrottet [43]. Idag är det 
oftast kunderna som rapporterar in fel i elnätet men med smarta elnät och dynamic rating ska 
detta ske automatiskt [43]. Information om avbrottets exakta plats skickas till kontrollsystemet 
[43]. Med hjälp av fjärrstyrda brytare och frånskiljare ska skadade delar av nätet per automatik 
kunna kopplas bort för att snabbt möjliggöra för nätägarens reparatörer att åtgärda det som 
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orsakade avbrottet [43]. För att minimera konsumenternas skador vid elavbrott kommer det bli 
tillåtet med s.k. Ö-drift [43]. 

 

5.5  Sensorer som kan spåra upp elnätets reserver 

Vädret är en av flera faktorer som sätter gränsen för kapaciteten i elnätet vilket främst beror på 
att produktionen från den förnybara energin varierar mellan olika väderförhållanden [53]. 
Under blåsiga perioder kan överbelastningar inträffa i de delar av elnätet där mycket 
vindkraftproduktion finns. I vissa fall kan nätkapaciteten inte räcka till, vilket kan orsaka 
strömavbrott [53]. Nätföretagen använder standardberäkningar för att räkna ut vilken 
belastning ledningarna kan klara. Dessa standardberäkningar visar resultat på 
överföringskapaciteten som ofta ligger långt under den kapacitet som de i verkligheten klarar av 
[17] [49] [53]. Viljan hos nätägarna att bättre kunna optimera ledningarnas överföringskapacitet 
är stor [53]. För att lösa detta problem finns det flera olika forskningsprojekt. Ett av dessa 
projekt är "The Astrose project" [9]. Med hjälp av en sensor med namnet eGrains, som är 20 cm 
lång och 12 cm bred, som fästs utmed ledningen med ett avstånd av 500 m ska bättre 
kapacitetsutnyttjande på ledningen ske [9]. Denna variant av sensor mäter ledningens: 

• Strömflöde 

• Lutning 

• Temperatur 

• Vindrörelse 

 

Den data som en eGrains genererar sänds från sensor till sensor för att slutligen hamna på ett 
centralt övervakningssystem i närmsta ställverk eller transformatorstation [9]. Sensorns egen 
strömförbrukning tas från det elektriska fält som omger ledningen genom klassisk induktion [7] 
[9]. 

 

I Tyskland finns, enligt eGrains tillverkare, de flesta vindkraftverken installerade i östra och norra 
Tyskland vilket orsakar hög belastning i transmissionsnätet under blåsiga väderförhållanden då 
energiproduktionen från vindkraftverken är stor [9]. Med hjälp av eGrains ska data mätas för att 



Examensarbete Framtidens smartare elnät Sebastian Svedberg 

esebbe@kth.se 

 
60 

maximera ledningens nyttjandegrad [9]. Enligt studier från tillverkaren kan 
överföringskapaciteten öka med i genomsnitt 20 % vilket innebär att lönsamheten för förnybar 
energi ökar eftersom energin bättre kan tillvaratas när vädret är gynnsamt [9]. The Astrose 
Project stöds av den tyska staten i syfte att bättre kunna tillvarata den förnybara energin som är 
en nödvändighet för att uppnå Europeiska Unionens klimatmål, 20-20-20-satsningen, i syfte att 
hindra en ökande växthuseffekt och global uppvärmning, se avsnitt "1.1 - Bakgrund" [25]. 

 

5.6 - DLR för optimala och tillförlitliga effektflöden 

5.6.1 - Väderfaktorer som påverkar ledningskapaciteten 

Väderförhållandet påverkar ledningskapaciteten. T.ex. beror ledningskapaciteten på följande 
omständigheter [3]: 

• Vindens riktning 

• Vindhastigheten 

• Solstrålningen 

• Kraftledningens omgivningstemperatur 

 

Det traditionella elsystemet är statiskt och effektflödet kan inte varieras i realtid beroende på 
hur vädret varierar [12] [21]. Det är inställt på väderförhållanden beroende på tidigare 
erfarenheter [17]. Med ett dynamiskt system såsom DLR ska effektflödet automatiskt kunna 
anpassas i realtid genom att mäta nämnda väderparametrar. 

 

5.6.2 - Hur förändringar i vädret påverkar ledningskapaciteten 

Följande information kommer från källa [3] och anger hur variationen i den överförda effekten 
kan variera beroende på omständigheter i vädret. Testerna gjordes på en ledning med längden 
32.2 km och en statisk kapacitet på 787 Ampere vid omgivningstemperaturen 40 °C, 
vindhastighet var 0 m/s. Tidpunkten för mätningen var kl. 12.00. Följande blev resultatet [3]: 
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• Omgivningstemperatur varierar ± 2 °C - kapaciteten varierar ± 2 % [3]. 

• Omgivningstemperatur minskar med 10 °C - kapaciteten +11 % [3]. 

• Solstrålning, moln skymmer solen, kapaciteten ± upp till 3 % [3]. 

• Solstrålning, mitt på natten, kapaciteten ökar 18 % [3]. 

• Vindhastigheten ökar 1 m/s med vindlutning på 45°, kapaciteten ökar med 35 % [3]. 

• Vindhastigheten ökar 1 m/s med vindlutning på 90°, kapaciteten ökar med 44 % [3]. 

 

5.7 - Hur kan ett DLR system konstrueras 
Ett system med dynamic line rating kan konstrueras med hjälp av sensorer, fiberoptik och 
ställverk [3]. Istället för fiberoptik kan kommunikationen mellan sensorer och ställverk ske med 
hjälp av radiovågor [3]. Övervakning sker med SCADA-protokoll. Ett SCADA-protokoll hanteras i 
SCADA som är ett system för övervakning och styrning av processer och används ofta inom 
industrin för processövervakning [3]. Ett DLR-system kan konstrueras på följande sätt: 

• Sensorer finns utmed transmissionsledningar och på transformatorer [3]. 

• Fiberoptik eller radiovågor används vid kommunikationen mellan sensorer och ett 
ställverk [3]. 

• Med ett SCADA-protokoll skickas informationen vidare till ett kontrollrum där 
informationen, via ett nätverk, slutligen når en operatör [3]. 
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Kapitel 6 - Resultat 
6.1 - Inledning 

I detta kapitel presenteras examensarbetets resultat. Frågeställningarna från avsnitt "1.4 - 
Problemformuleringar" kommer att belysas och lösningar kommer att presenteras. 

 

6.2 - Allmänt om smarta elnät 
För att uppnå ett framtida hållbart samhälle har EU en unik målsättning för varje medlemsland 
att uppnå ett antal kriterier fram till år 2020, se avsnitt "1.1 - Bakgrund". För Sverige är 
målsättningen bl.a. att bygga ut den förnybara energin [14]. Vattenkraften i Sverige anses 
maximalt utbyggd utifrån vad som kan anses rimligt för att inte påverkan på den marina biologin 
i älvarna ska bli för stor [15]. P.g.a. detta är en utbyggnad av vindkraft och solkraft nödvändig, 
två energikällor som endast genererar elektrisk energi under gynnsamma väderförhållanden [7]. 
Eftersom möjligheten att lagra elektrisk energi är begränsad kan smarta elnät vara en potentiell 
lösning för detta ändamål [47]. Med smarta elnät gäller följande [16] [47]: 

• Bättre anpassning av konsumtionen till produktionen när väderförhållandena är 
gynnsamma för förnyelsebara kraftverk. Detta ska göras med modern informations - och 
kontrollteknik [47]. 

• Kraftflödet sker i båda riktningarna, d.v.s. både från producent till konsument och från 
konsument till konsument. Detta för att möjliggöra för privatpersoner att kunna bli sina 
egna energiproducenter t.ex. med hjälp av solceller. Eventuell överskottsenergi ska 
sedan kunna säljas till elmarknaden [4]. 

• Bättre kontroll av effekt och spänning för att undvika att passera ledningarnas och 
komponenternas belastningsgränser i syfte att undvika trasiga komponenter och 
strömavbrott [47] [49]. 

 

För att uppnå visionen om ett stabilt smart elnät anses dynamic rating vara en del av lösningen 
d.v.s. sensorer som utför noggranna mätningar i realtid [49]. Även tillförlitliga energilager är 
viktiga att konstruera [5]. Ett energilager ska lagra den genererade förnybara energin när 
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energiproduktionen är större än energikonsumtionen [5]. Exempel på energilager är: 
superkondensatorer, elbilar, industrier samt vätgas för bränsleceller. Även s.k. pumpkraft kan 
utgöra ett energilager, där vatten återpumpas till vattenkraftverksdammarna när vädret är 
gynnsamt och god tillgång på förnybar energi finns för att sedan släppas ut när 
väderförhållandena är mindre gynnsamma [5]. 

 

6.3 - Resultat av workshops inom dynamic rating 
Som beskrivits i avsnitt "1.6 - Metod" närvarade författaren på två workshops under första 
kvartalet år 2013. Under dessa workshops framkom följande [49]: 

• Elkonsumenter ska kunna styra sin förbrukning till de tider då elpriset är lågt. För att 
detta ska kunna göras är elmätare avsedda för realtidsmätning av t.ex. elpris nödvändiga 
att installera hos konsumenter, s.k. smarta elmätare [49]. 

• Kablar, luftledningar och transformatorer är de områden där dynamic rating kan anses 
som lönsamt för användning med dagens teknik [49]. 

• Fiberoptik är ett bra kommunikationssystem som också är billigt att implementera 
tillsammans med nya kablar och luftledningar vid nykonstruktion [49]. 

• Transformatorer tillverkas ofta för högre effekter än vad som är nödvändigt. Det är 
bättre att tillverka mindre transformatorer och tillfälligt överbelasta dem, vilket sänker 
kostnaderna för konstruktion, drift och underhåll [49]. 

• En effektivare användning av ledningar, kablar och transformatorer är efterfrågad [49]. 

 

På mötet framkom att det finns tre olika varianter av dynamic rating i elsystem som är av 
intresse. Dessa är följande: 

• Schablonnivåer beroende på årstider t.ex. sommar/vinter - finns idag t.ex. hos Svenska 
Kraftnät [49]. 

• Schablonnivåer beroende på väderprognoser [49]. 

• Mätning i realtid - är den optimala framtida lösningen [49]. 
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Idag anses det mest realistiska att göra schablonnivåer beroende på väderprognoser och 
begränsa andelen indata [49]. På mötet framkom att studier gjorts på en transformator som 
tillfälligt överbelastats. För att veta om överbelastning är möjlig räcker information angående 
dess omgivningstemperatur [49]. Med hjälp av dynamic rating ska överbelastningen kunna 
kontrolleras i realtid och transformatorn kan då nyttjas effektivare och konstrueras mindre. 
Transformatorn blir då både enklare och billigare för nätägaren att underhålla och konstruera. 
[49]. 

 

En av orsakerna att installera dynamic rating är viljan att maximera överföringskapaciteten på 
elsystemets ledningar. Enligt Svenska Kraftnät används en enkel variant av DLR idag då 
överföringskapaciteten varierar utifrån om det är sommar eller vinter [49]. Genom en 
effektivare variation beroende på aktuell temperatur, solstrålning m.m. ska ledningarnas 
kapacitet optimeras. God potential finns att minska förlusterna eftersom cirka 8 % av den 
genererade energin i transmissionen försvinner i värmeförluster från producent till konsument 
[12]. En effektivare variation av överföringskapaciteten utifrån aktuell temperatur är en viktig 
hörnsten för att öka nyttjandegraden av elsystemet [49]. Allmänt gäller att [49]: 

 

lägre omgivningstemperatur → bättre avkylning på ledningarna → ökad överföringskapacitet 

 

Detta anses vara en stor fördel för Sverige eftersom det här finns ett starkt varierande klimat 
samt att den genomsnittliga energiförbrukningen är högre när temperaturen är som lägst [49]. 
T.ex. är den högsta uppmätta temperaturen i Sverige 38 ˚C, i Målilla den 29-juni-1947 [55]. Den 
lägsta uppmätta temperaturen i Sverige är -52.6 ˚C, i Voggatjålme den 2-feb-1966 [55]. D.v.s. en 
temperaturskillnad på 90.6 ˚C. 

 

6.4 - Exempel på DLR 
Intressanta parametrar att mäta i realtid för en sensor som ska optimera effektflöden på en 
ledning är: strömflöde, temperatur, lutning och vindrörelse [9]. Det finns flera olika 
forskningsprojekt med detta som ändamål. Den sensor som omskrivs i referens [9] fästs utmed 
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ledningen med ett avstånd av cirka 500 m mellan varandra. Den data som varje sensor 
genererar skickas vidare till nästa sensor för att slutligen hamna på ett centralt 
övervakningssystem som automatiskt kan vidta åtgärder för att öka nyttjandegraden på 
ledningen beroende på aktuella mätvärden [9]. Enligt tillverkaren av denna sensor, "eGrains", 
ökar överföringskapaciteten i genomsnitt med cirka 20 % i projektets testområde [9]. Faktorer 
som kan påverka överföringskapaciteten är bl.a: omgivningstemperatur, solstrålning och 
vindhastigheten [9]. Dessa egenskaper kan samtliga mätas med befintliga sensorer på 
marknaden, se avsnitt "5.2 - Sensorer" [50]. 
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Kapitel 7 - Analys 
7.1 - Inledning 

Detta kapitel utgörs av en analys av examensarbetets olika kärnområden: smarta elnät och 
dynamic rating med tillhörande områden såsom sensorer och energilager. Dessutom finns en 
sammanfattande jämförande analys mellan det allmänna elnätet och Trafikverkets elnät för 
järnvägsdrift beskriven.  

 

7.2 - Allmänna elnätet jämfört med Trafikverkets elnät för 
järnvägsdrift 

7.2.1 - Olika frekvenser 

Bortsett från de olika spänningsnivåerna är en stor fysikalisk skillnad de olika frekvenserna. Det 
allmänna elnätet använder en frekvens på 50 Hz och Trafikverket använder den unika 
frekvensen 16 ⅔ Hz. Orsaken till detta beror på de gamla omformarna som fanns under 
elektrifieringens begynnelse, se avsnitt "3.2 - Trafikverkets elsystem för järnvägsdrift". 
Nackdelen med de olika frekvenserna är: 

• Dyrare utvecklingskostnader då specifika komponenter måste utvecklas för att hantera 
den lägre frekvensen. 

• Högre energiförluster eftersom frekvensen måste omformas till den rätta frekvensen via 
en frekvensomriktare, se avsnitt "3.3.9 - Frekvensomriktare". 

 

7.2.2 - Sugtransformatorn 

I trafikverkets elnät används en sugtransformator, på engelska Booster Transformer, för att 
återleda strömmen till kontaktledningens återledare efter att den har passerat 
traktionsmotorer, hjul och räls. Sugtransformatorn har omsättningen 1:1 och tvingar tillbaka 
strömmen upp till återledaren i kontaktledningen vilket minskar de vagabonderade strömmarna 
ut från banvallen som kan orsaka störningar i telekablar och signalkablar. Dessa 
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sugtransformatorer är unika för järnvägen. I det allmänna elnätet är återledaren väl isolerad 
vilket gör att vagabonderade strömmar inte ska finnas i ett korrekt fungerande elsystem. 

 

7.2.3 - Återmatande elbroms fungerar enbart i AC-system 

Eftersom moderna tåg ofta utrustas med en återmatande elbroms för att maximera 
nyttjandegraden av den elektriska energin är DC-komponenter inte aktuella att använda. Detta 
eftersom likströmskomponenterna inte kan leda ström i båda riktningarna [12]. En omvandling 
av likström till växelström kan förvisso ske med hjälp av en växelriktare men detta hade höjt 
konstruktionskostnader och ökat energiförlusterna [7] [56]. I det allmänna elsystemet blir 
likström med HVDC-kablar vanligare i transmissionsnätet, se avsnitt "3.3.6 - HVDC" [7]. 

 

7.3 - Smarta elnät och framtiden 
Framtidens kraftverk kommer enligt de flesta experter inom området att bestå av betydligt fler 
förnyelsebara kraftkällor än idag [14]. För att skapa ett hållbart elsystem för konsumenterna 
samt att integrera mer vindkraft, solkraft etc. är en bättre anpassning av energikonsumtionen 
och energiproduktionen nödvändig [14]. Med hjälp av modern teknik ska detta kunna ske 
genom att hjälpa konsumenterna att kunna påverka sin energiförbrukning till de tidpunkter då 
förnyelsebara kraftkällor genererar elektrisk energi som bäst [16]. Smarta elnät ska också 
möjliggöra för en bättre energieffektivisering av komponenter och elnät genom att styra 
effektflödet på ett smartare sätt utifrån mätningar i realtid av intressanta parametrar [16]. 

 

7.4 - Analys av workshops inom dynamic rating 
På de workshops som arrangerades, se avsnitt "6.3 - Workshops inom dynamic rating", framkom 
att dynamic rating är en viktig "pusselbit" för att smarta elnät ska fungera på ett tillfredställande 
sätt. För att maximera nyttan av den förnybara energin är en bättre anpassning mellan 
energiproduktion och energikonsumtion prioriterad. Denna anpassning ska utföras med hjälp av 
sensorer och avancerad kontroll- och styrteknik. Dynamic rating ska också övervaka att 
ledningar, kablar och komponenter inte överskrider sina kritiska belastningsnivåer. 



Examensarbete Framtidens smartare elnät Sebastian Svedberg 

esebbe@kth.se 

 
71 

 

På mötena framkom att realtidsmätning är den optimala lösningen och något som kan bli 
verklighet inom den närmsta framtiden. I dagsläget är dock schablonnivåer som bygger på 
väderprognoser det mest realistiska. Denna metod är sämre än realtidsmätning men bättre än 
ingenting. Ett större osäkerhetsintervall måste användas för att minska sannolikheten för 
avbrott i elsystemet. Eftersom överföringskapaciteten ökar med en sjunkande temperatur är 
detta en stor fördel för Sverige, stora skillnader i temperatur förekommer mellan nord och syd 
men också mellan vinter och sommar. Sensorerna ska också kunna mäta luftledningars nedhäng 
för att undvika att nedhänget inte överskrids enligt lag. Nedhänget beror på lednings 
temperatur som i sin tur beror bl.a. på aktuell överföring, solstrålning och 
omgivningstemperatur. Andelen sensorer och mätvärden bör rimligtvis minimeras för att 
minska eventuellt tekniskt strul och upprätthålla en hög tillförlitlighet och ett stabilt system. 

 

För elnätägarna finns det troligen ekonomiska fördelar med dynamic rating eftersom en 
effektivare användning av ledningar, kablar och komponenter blir verklighet. T.ex. kan mindre 
transformatorer byggas om en effektivare användning sker. Transformatorer är, liksom 
elektriska maskiner, robusta komponenter vilka kan överbelastas under en kortare tid utan att 
någon skada uppkommer [12]. 

 

7.5 - Sensorer för dynamic rating 
De värden som kan vara intressanta att mäta i dynamic rating av en ledning är: 
omgivningstemperatur, vindhastighet, strömflöde och solstrålning. Solstrålning har en relativt 
stor betydelse för hur hög överföringskapaciteten är. Enligt avsnitt "5.6.2 - Hur förändringar i 
vädret påverkar ledningskapaciteten" är överföringskapaciteten cirka 18 % högre på aktuell 
testledning vid midnatt än vad den är vid middag under en dag med omgivningstemperatur 
omkring 40 °C. Vindhastigheten har en avkylnande effekt på transmissionssystemet. Även 
ledningens lutning är intressant att mäta. Detta för information om ledningens nedhäng vilket är 
reglerat enligt svensk lag för att undvika skador på människor och djur. I princip alla fysikaliska 
parametrar kan mätas med olika varianter av sensorer. Sensorer som kan vara aktuella för att 
mäta nämnda egenskaper är: temperatursensorer, lägessensorer och belastningssensorer. För 
mätning av solstrålningen är ljussensorer ett bra förslag. Som beskrivits i avsnitt "5.2 - Sensorer" 
finns ett flertalet olika varianter av sensorer. Tillförlitlig mätdata borde inte utgöra ett problem i 
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dynamic rating [50]. 

 

7.6 - Energilager i smarta elnät 
För att lagra den överskottsenergi som kan uppkomma från förnybara kraftverk under mycket 
gynnsamma väderförhållanden är tillförlitliga och stabila energilager viktiga att implementera i 
elsystemet. Energilager kan utgöras av flertalet olika varianter, se avsnitt "4.4 - Energilager i 
smarta elnät". Ett av de mer intressanta energilagren är pumpkraften. Denna variant fungerar 
genom att återpumpa vatten till vattenkraftverksdammarna när överskott på förnybar energi 
finns. Vattnet kan sedan släppas ut genom vattenkraftverket och producera elektrisk energi 
under mindre gynnsamma väderförhållanden för t.ex. vindkraftverk. Den energi som används till 
att återpumpa vattnet är överskottsenergi genererad i förnyelsebara kraftverk som inte hade 
producerats om det inte skulle användas till återpumpningen. Eftersom energin kommer från 
förnybara kraftverk är ingen skada på "klimatet" orsakad. Som framkommit tidigare i rapporten 
överskrider den energi som kommer från solen kraftigt jordens samlande energikonsumtion. 

 

7.7 - Lägre temperatur - bättre avkylning - ökad 
överföringskapacitet 

Eftersom en låg omgivningstemperatur runt en elektrisk ledare eller komponent gör att 
avkylningen av densamma blir bättre kan överföringskapaciteten variera beroende på den 
aktuella temperaturen. Denna egenskap hos klimatet är extra betydelsefull för Sverige där stora 
temperaturskillnader förekommer mellan de olika årstiderna och breddgraderna. Dessutom är 
energiförbrukningen som störst, d.v.s. på vintern, när avkylningen också är som bäst p.g.a. 
kylan. Enligt avsnitt "3.4.1 - Inledning" var det maximala effektbehovet år 2010 cirka 26.7 GW, 
detta effektbehov avser genomsnittet den 22 december mellan kl. 17.00 till kl. 18.00. Det lägsta 
effektbehovet år 2010 var 9 GW. Enligt avsnitt "6.3 - Resultat av workshops inom dynamic 
rating" är den högsta uppmätta temperaturen i Sverige 38 °C och den lägsta uppmätta 
temperaturen -52.5 °C. M.a.o. finns det stora variationer mellan högt och lågt effektbehov samt 
mellan hög och låg temperatur. En bättre realtidsmätning med dynamic rating av aktuell 
temperatur skulle kunna effektivisera överföringskapaciteten i elsystemet. 
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7.8 - Risker med smarta elnät och dynamic rating 
Enligt det amerikanska företaget Inguardians finns risker med smarta elnät. Detta eftersom 
smarta elnät består av avancerad informationsteknik som ska kontrollera och övervaka 
systemet. Risken består i att "hackers" kan hacka sig in i de smarta elmätarna för att styra dem. 
Även relativt hög risk finns att hackers kan komma in i elsystemets elektronik för att t.ex. stänga 
av ett alarm. Denna typ av risk är viktig att ha med i sårbarhetsanalyser och anpassa aktuell 
utrustning efter risknivån. Brandväggar kan t.ex. vara ett bra skydd i smarta elmätare på samma 
sätt som de fungerar i t.ex. nätverkskort. 
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Kapitel 8 – Avslutning 
8.1 - Slutsats 

För att möjliggöra installation av mer förnybar energi och öka energieffektiviseringen i 
elsystemet kan smarta elnät vara en av lösningarna. Om visionen med smarta elnät ska bli 
verklighet är dynamic rating en viktig pusselbit. Dynamic rating handlar om att maximera 
nyttjandegraden av producerad elektrisk energi samt att optimera användningen av ledningar, 
kablar och transformatorer. Detta ska ske med hjälp av bl.a. sensorer som avläser relevant 
information i realtid för att sedan anpassa ledningens överföringskapacitet efter aktuella 
förutsättningar. Tillförlitliga sensorer för detta ändamål finns på marknaden idag då i stort sett 
de flesta fysikaliska egenskaper kan mätas med olika varianter av sensorer. För att maximera 
nyttan av den förnybara energin under gynnsamma väderförhållanden är en ökad användning 
av energilager nödvändig. Förslag på energilager som kan användas är: elbilar, industrier och 
pumpkraft. 

 

För att Vectura ska förverkliga sina visioner om att bredda sin verksamhet till områdena, smarta 
elnät och dynamic rating, har en förslagslista på viktiga punkter utarbetats, se avsnitt "8.2.2 - 
Förslagslista till Vectura". Denna lista innefattar vilka områden som Vectura borde fokusera mer 
på för att uppnå en bredare kunskap inom det som författaren kallar för "framtidens smartare 
elnät". En extra viktig punkt som inte ska underskattas är säkerhetsfrågorna som borde 
analyseras noggrant för att undvika intrång på elnätet. 

 

8.2 - Förslag till Vectura 

8.2.1 - Inledning 

Vecturas uppdrag inom elprojektering är till stor del inriktat på järnvägsanläggningar. Eftersom 
Vectura har som ambition att expandera är det nödvändigt för företaget att bredda sin 
verksamhet till fler områden inom elinfrastruktur. Två av dessa områden är smarta elnät och 
dynamic rating. Det är en spännande och intressant målsättning för Vectura som tidigare inte 
har någon erfarenhet inom dessa områden. Förhoppningsvis kan detta examensarbete vara till 
god hjälp för ökad förståelse för dessa viktiga och framtida områden inom elektrotekniken. 
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Samtidigt kan det vara bra för Vecturas medarbetare, som har mycket goda kunskaper och bred 
erfarenhet inom järnvägsdrift, att erhålla nya kunskaper inom ett område som av branschen och 
författaren anses vara mycket ljus. 

 

8.2.2 - Förslagslista till Vectura 

Det finns några punkter som Vectura kan tänka på för att bredda sin verksamhet mot smarta 
elnät och dynamic rating. Dessa punkter anser författaren är: 

• Skapa en djupare förståelse kring den förnybara energin. Förnybar energi kommer att 
byggas ut kraftigt i framtiden. Smarta elnät anses vara en nödvändighet för att 
utbyggnaden av förnybar energi kommer att bli lyckosam. För nordiska förhållanden 
anses vattenkraft, vindkraft och solkraft utgöra de viktigaste förnyelsebara 
energikällorna. 

• Skapa en djupare förståelse kring olika energilager och vad som kan användas som 
energilager i ett smart elnät på ett tillförlitligt och effektivt sätt. 

• Skapa en djupare förståelse kring sensorer och vilka sensorer som kan bli aktuella att 
använda i dynamic rating för att maximera nyttjandegraden av energiproduktion, 
energikonsumtion och elnät. 

• SCADA anses vara ett bra kontrollsystem och anses utmärkt att använda vid övervakning 
och styrning av ett smart elnät. Den personal som vill arbeta med smarta elnät borde 
lära sig grunderna. 

• Viktigt är beakta är säkerhetsfrågor. Ovälkomna intrång från "hackers" eller 
"nätverksmaskar" i elsystemets smarta elmätare och annan elektronik kan orsaka 
omfattande skador. Sårbarheten är hög eftersom samhället blir mer och mer beroende 
av ett fungerande elsystem. 

 

8.2.3 - Intressanta frågor för Vectura att tänka vidare på 

En del frågor kan vara intressanta för Vectura att tänka vidare på. Eventuellt finns det 
möjligheter att integrera järnvägens elnät i det allmänna framtida smarta elnätet. Frågor som är 
intressanta enligt författaren av detta examensarbete är t.ex: 
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• Kan spårfordon utgöra energilager i ett smart elnät på samma sätt som elbilar kan utgöra 
energilager? T.ex. när de står uppställda på rangerbangården. Lagringskapacitet finns då 
tillgänglig i spårfordonens batteri. Det är viktigt att alla tillgängliga energilager i 
samhället används för att maximera nyttan av producerad förnybar energi. Stor 
potential borde finnas för denna variant av energilager? 

• Kan förnyelsebara kraftverk såsom vindkraft konstrueras utmed järnvägsspåren? T.ex. 
kan mindre vindkraftverk monteras på kontaktledningsstolpar. Ledningar och kablar 
finns redan installerade. Hur är det med vindkraftens bullerproblematik? 

• Kan framtida spårfordon och vagnar utrustas med solceller på taket och bli rullande 
"förnyelsebara kraftverk"? Energin kan dels användas för spårfordon och vagnar under 
dess tjänstgöring. Vid parkering kanske spårfordonets ägare kan sälja eventuell 
överskottsenergi? Viktigt är att solcellerna är tunna, lätta, billiga och effektiva för att 
lönsamhet ska nås. T.ex. ska fordonets tyngd och aerodynamik inte påverkas av 
solcellerna.  

• Säkerheten i smarta elmätare och annan elektronik ska inte underskattas. Risk finns för 
intrång i mjukvara och hårdvara för att styra dessa på ett negativt sätt.  

 

8.3 - Kommentarer 

8.3.1 - Inledning 

Detta avsnitt utgörs av författarens egna kommentarer. Avsnittet ska läsas som ett 
"filosoferande" om framtiden för smarta elnät och dynamic rating, d.v.s. hur författaren tror att 
framtiden inom området kommer att utvecklas. 

 

8.3.2 - Författarens idéer om smarta elnät och dynamic rating 

EUs klimatmål är ambitiösa och seriösa. Att minska utsläppen från kolkraftverk och oljeeldade 
kraftverk är bra både ur klimat- och hälsosynpunkt. Implementeringen av mer förnybar energi 
gör att smarta elnät är ett måste då vädret inte alltid är idealiskt för dessa energikällor. För ett 
fungerande smart elnät med mycket förnybara energikällor som vindkraft och solkraft är 
mätning i realtid en viktig pusselbit, detta eftersom nyttjandegraden måste maximeras då 
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väderförhållandena är som mest gynnsamma för dessa energikällor. Dynamic rating är en bra 
lösning där mätning i realtid ska bli verklighet i elsystemet. En viktig hörnsten i dynamic rating är 
bra sensorer. Som kan läsas i avsnitt "5.2 - Sensorer" finns det flera intressanta förslag. Viktiga 
egenskaper för en DLR-sensor i det nordiska elsystemet är följande: 

• Ska klara starka vindhastigheter upp till orkanstyrka på 35 m/s 

• Ska klara höga temperaturer upp till 50 °C 

• Ska klara låga temperaturer ner till -50 °C 

• Ska klara smuts och luftföroreningar 

 

Ett bra förslag på sensor är den magnetiska givaren eftersom den kan mäta ett material som är 
icke magnetiskt t.ex. koppar, aluminium eller plast. Detta är en bra egenskap vid 
implementering av dynamic rating på kablar som består av dessa material, antingen oisolerade 
eller isolerade. För temperaturmätning finns det speciella temperatursensorer som är 
intressanta för att mäta ledningstemperatur eller dess omgivningstemperatur. För att mäta 
solstrålning, vilken är en viktig parameter för den tillgängliga överföringskapaciteten, är 
ljussensorer intressanta. 

 

Precis som framkom på de "workshops" som arrangerades, se avsnitt "6.3 - workshops inom 
dynamic rating", tror jag också att dynamic rating kan vara aktuellt på ledningar, kablar och 
transformatorer. Detta med tanke på de kunskaper som finns idag med avseende på tillgänglig 
teknik, driftkostnader och installationskostnader. Däremot tror jag att mätning i realtid kan bli 
aktuellt tidigare än vad som framkom på de två workshops, där enligt branschen 
väderprognostiserad dynamic rating ansågs som mest troligt inom den närmsta tiden. Detta 
eftersom jag uppfattat det som att teknik för realtidsmätning finns idag med ett bra resultat. 
Utvecklingen av sensorer har varit framgångsrik. De sensorer som finns idag kan anses vara 
tillräckligt avancerade för detta ändamål.  

 

Som helhet anser jag att för vanliga elförbrukare ska systemet inte vara för avancerat. Smarta 
elnät och dynamic rating ska vara enkelt att använda för konsumenter, om inte riskerar 
systemet att fallera p.g.a. för mycket krångel vilket majoriteten av alla människor inte orkar 
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med. 

 

8.4 - Framtida arbeten 
Följande är idéer på framtida arbeten: 

• Kan järnvägsfordon fungera som energilager i smarta elnät på samma sätt som elbilar? 
Problem finns t.ex. olika frekvens. 

• Kan förnyelsebara kraftverk såsom vindkraftverk och solceller konstrueras utmed 
järnvägsspåren? Elsystem infrastruktur finns redan utbyggd. Kan t.ex. mindre 
vindkraftverk konstrueras i kontaktledningsstolpar? Eller kan solceller konstrueras på 
stationsbyggnader och plattformstak? 

• Hur kan smarta elnät bli implementerat i Trafikverkets system för järnvägsdrift? Problem 
finns t.ex. kraftiga energilager nödvändiga och tidtabeller måste hålla. Vattenkraft är en 
bra reglerkälla för att hålla tidtabeller. 

• Hur är säkerheten i smarta elnät. Risk finns att smarta elmätare och annan elektrisk 
utrustning kan bli "hackade". T.ex. kan detta användas för att manipulera elmätare eller 
för att stänga av ett inbrottsalarm. 
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