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Sammanfattning 

I denna rapport utreds problem med spänningsfall i hjälpkraften på olika sträckor i 
Sverige. Hjälpkraften förser el, tele och signalsystemen med ström. Spänningsnivån 
kan vara 22 kV trefas eller 11 kV tre eller tvåfassystem. Rapportens utgångspunkt är 
STRI’s utredning om hjälpkraft där en schablonmetod har framställts. Den metoden 
har jämförts med simuleringsresultat ur µPAS. De sträckor som rapporten omfattar 
är trefas med den nominella spänningen 11 kV, 50 Hz. 

Sträckorna har modellerats och simulerats i µPAS. Vidare har enkla analytiska me-
toder används, där hela lasten antogs ligga  i slutet på linjen. Resultaten från den 
analytiska modellen har sedan jämförts med de simulerade. Utifrån detta har två 
alternativa lösningar tagits fram: att höja den nominala spänningen till 22 kV eller 
ändra placeringen på inmatningspunkterna vid långmatning. För ett indikativt re-
sultat kunde schablonmetoden användas, för en mer precis undersökning var  µPAS 
ett bättre alternativ.  

Slutsatsen är att alla undersökta och normalmatade sträckor för 11 kV klarar spän-
ningskraven på ± 10 % av nominalspänning. Problem uppkommer vid långmatning 
och då 11 kV inte upprätthålls från omformarstation.  

 

Nyckelord 
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Abstract 

This report will investigate troubles with voltage drop in the auxiliary power system 
on different routes in the Swedish railway. The auxiliary power system provides the 
electrical, telecom and signalling systems with power. The voltage level can be 22 kV 
three phase or 11 kV three or two phase. The report is based on an investigation from 
STRI where a standardised approach has been developed. The routes included in the 
report are three phase and has the rated voltage of 11 kV, 50 Hz. 

The routes have been modulated and simulated in µPAS. To verify the results from 
the simulations calculations have been made separately. From the results two alter-
native solutions has been presented. Raise the voltage to 22 kV or change the posi-
tion of the feeder for long feed. The aim was to lower the voltage drop for each of the 
solutions. For a quick control the standardised approach can be used. To get more 
accurate values µPAS is the better alternative.   

One conclusion was that all examined routes with 11 kV and are normal fed fulfil the 
demands of ± 10 % of rated voltage. Issues appear when a route is long fed and if the 
voltage from a frequency converter drops below 11 kV.   

Keywords 
Auxiliary power, µPAS, Baninformationssystemet, long feed, normal feed  
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1  |  INLEDNING 

1 Inledning 

I detta kapitel kommer problemformulering, målsättning, avgränsningar samt en beskrivning av för-

kortningar att redovisas.  

1.1 Problemformulering 
För att järnvägstrafiken i Sverige ska fungera på ett bra sätt ansvarar Trafikverket för långsiktig pla-

nering av järnvägstrafiken  och infrastrukturförvaltning av järnvägsnätet som en del i uppdraget av 

Sveriges regering. För att uppnå dessa mål krävs bland annat att el, telekommunikation och signal-

anläggningar har ett bra hjälpkraftsystem. Ett antal järnvägssträckor där det finns hjälpkraft install-

lerat har idag problem med spänningskvalitet med allt för stora spänningsfall i synnerhet. I vissa en-

staka fall sjunker spänningen till ungefär halva det nominella värdet [1]. Dessa spänningsfall skapar 

problem för de olika system som det matar. Detta i sin tur kan innebära en påverkan på järnvägstra-

fiken då signalsystem störs och i värsta fall slutar fungera på grund av den låga spänningen. Spän-

ningsfall i hjälpkraftsystemet påverkar kapaciteten längs en sträcka då det kan orsaka förseningar och 

inställda tåg.  

1.2 Målsättning 
Här visas de mål som önskas uppnås med detta arbete. 

 Undersöka om de valda sträckorna klarar spänningsvariationer på ± 10 % av den nominella 

spänningen. 

 Modellera och simulera vald sträcka i µPAS. 

 Undersöka spänningsfallet vid ändrad inmatningsspänning.  

 Undersöka spänningsfall vid ändrad inmatningspunkt.  

 Ta reda på varje transformators märkeffekt längs valda sträckor.  

 Kortfattat beskriva hjälpkraftsystemet och ge en översikt av olika lösningar.  

1.3 Avgränsningar 
Detta är avgränsningarna för projektarbetet.   

 Simulera i µPAS.  

 Utreda maximalt 5 sträckor.  

 Endast utreda trefas, 11kV. 

 Ej ta hänsyn till den ekonomiska aspekten på lösningsförslagen. 

 Ej ta hänsyn till hur trafiken påverkas av lösningsförslagen.  

 

1.4 Begrepp och förkortningar 
Här förklaras uttryck och förkortningar som förekommer i rapporten. 

Bg-last = Bangårdsbelastning 

BL = Belysningsledning, även kallat hjälpkraft 

BIS = Ban- och informationssystemet 

STH = Största tillåtna hastighet 

ATC = Automatic train control 

STRI = Ett konsultföretag inom högspänningsteknologi 
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2 Teori och bakgrund 

I detta kapitel förklaras bakgrunden, tidigare arbeten samt teoridelar som är relevanta för projektet. 

2.1 Bakgrund 
Förr i tiden var hjälpkraftens primära funktion att försörja bangårdar och trafikplatser med belysning. 

Därför kallades den för belysningsledning ”BL”, en förkortning som fortfarande används. Då tekniken 

utvecklades inom järnvägen tillkom fler komponenter som krävde strömförsörjning, både längs med 

järnvägen samt på bangårdar. Då effektbehovet har ökat snabbare än utbyggnaden av hjälpkraftnätet 

påverkar det spänningshållningen.  

Hjälpkraftsystemet finns i olika utföranden. Antingen trefassystem där spänningen är 22 respektive 

11 kV. Det kan också vara ett tvåfassystem där spänningen är 11 kV, frekvensen är alltid 50 Hz. Hjälp-

kraften används för att kunna mata el, tele och signalanläggningar som är nödvändiga för framdriv-

ning av tåg. Lasterna är bland annat växelvärme, bangårdsbelysning, signaler, tele/radio-master, väg-

skydd och teknikhus. Dessa olika laster kräver olika spänningsnivåer och drar olika mycket ström, 

därför används transformatorer med olika egenskaper. Olika laster ställer olika krav på tillgänglig-

heten hos kraftmatningssystemet  och lösningarna är anpassade därefter. Hjälpkraften är placerad 

högst upp i kontaktledningsstolparna som syns i figur 2.1. 

Figur 2.1 – Översiktsbild av järnvägens anläggningar där hjälpkraften syns högst upp i kontaktledningsstolpen [B1]. 

Hjälpkraftsystemet kan matas primärt och sekundärt. Primärmatningen kommer oftast från en för-

delningsstation. För de sträckor med sämre tillgänglighet för fördelningsstation är lokalnät ett bra 

ersättningsalternativ. En fördel med att använda sig av lokalnät är att kvalitetskraven är högre då de 

måste följa gällande elstandarder. Trafikverket har för närvarande inga krav på standard i hjälpkraft-

nätet men försöker hålla samma standard som lokalnät. Tilläggas bör att lokalnät inte är tillgängligt 
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till alla platser där det behövs, det går inte att förlita sig på enbart lokalnät. Exempel på sekundär/re-

servmatning är lokalnät, reservaggregat eller en annan hjälpkraftlinje. 

Med avseende på följande punkter utan inbördes ordning ska hjälpkraftsystemet vara utformat på 

bästa möjliga sätt: 

 Spänningshållning 

 Stabilitet 

 Tillgänglighet 

2.1.1 Tidigare arbeten 
Trafikverket har tillsammans med STRI1 gjort en undersökning kring hjälpkraftmatningen och spän-

ningshållningsproblematiken på vissa sträckor. Utredningen skulle ge dels ett svar på vilka sträckor 

som har ett akut problem med spänningshållning och dels vilka som har liten marginal där åtgärder 

kan planeras och utföras i ett senare skede. För att avgränsa arbetet togs det under projektets arbets-

gång fram en schablonmetod där den totala uppskattade lasten fördelades längs en linje ca 5,2 

kW/km. Detta är baserat på ett snittvärde med en mötesstation på 20 kW växelvärme per mil samt 

en distributionstransformator på 3,19 kW/km.  Utöver detta har STRI även räknat med en bangård 

på 140 kW i början av varje sträcka som skulle motsvara en station på 7 spår. Effektfaktorn 0,95 har 

använts vid beräkningarna för spänningsfall. STRI har vid beräkningar av 11 kV-systemen använt sig 

av 10,5 kV som normalspänning. Trafikverket har i dagsläget inte några uttalade krav på spännings-

kvalitet gällande hjälpkraftnätet, man strävar dock efter att hålla standarden SS-EN 61000-2-4, in-

dustrinät klass 3. Enligt utredningen får spänningen inte skilja mer än ±10 % av den nominella spän-

ningen, Uc. För kortare tider får spänningen inte understiga 0,85*Uc, detta enligt standarden SS-EN 

61000-2-4 [2]. 

2.1.2 Hjälpkraftssträckor 
Sträckorna Alvesta – Hässleholm, Alvesta – Nässjö och Varberg – Eldsberga beskrivs och behandlas 

nedan, se figur 2.2. Dessa är några av de sträckor som enligt Trafikverket bör undersökas.  

Figur 2.2 – Hjälpkraftskarta över de sträckor som ska undersökas. Normalöppen frånskiljare=röd romb, omformare/rik-
tare=blå cirkel/fyrkant [B2]. 

                                                             
1 STRI är ett konsultföretag som är inriktat på högspänningsteknologi. 
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Hässleholm - Alvesta 

Den sträcka som Trafikverket ansågs lämplig att undersökas först var Alvesta – Hässleholm, den lig-

ger längs Södra stambanan och är cirka 90 km lång. Den är dubbelspårig och består av 12 stycken 

driftplatser. I normalfallet matas sträckan Hässleholm – Älmhult och Alvesta – Älmhult. I Älmhult 

finns det en kopplingscentral med frånskiljare som normalt är öppen. Frånskiljaren kan även stängas 

vid fel eller underhåll, detta kallas för långmatning. Sträckan består av driftplatserna: 

Hässleholm–Mosselund–Hästveda–Osby–Tunneby–Älmhult–Älmhult kopplingscentral–Diö–

Eneryda–Vislanda–Blädinge–Alvesta  

Hjälpkraften på sträckan består av 11kV trefas utförd både med  friledning av aluminium, PEX-kabel 

samt oljeisolerad kabel. Distribution till de olika lasterna görs via 77 stycken transformatorer med 

varierande storlekar från 1 kVA till 200 kVA.  

Utifrån STRI’s utredning har följande resultat av sträckan Hässleholm – Älmhult tagits fram, se tabell 

2.1. En ytterligare slutsats är att transformatorerna i Hässleholm och Alvesta inte klarar långmatning 

då de har för låg märkeffekt i förhållande till belastningen.  

Tabell 2.1 - Resultat av utredning från STRI, bg-last är bangårdsbelastning uppskattad på antal spår. 

Längd 

i km 

Spänning i slutet av ledning 

med olika bg-laster 
Kommentar Belastning Märkeffekt 

51 

Bg-last på 720 kW 

(36 spår x 20kW) i 

Hässleholm och 

100 kW i Älmhult 

ger U=0,87 p.u. 

0,93 av p.u. 

(140 kW bg-

last i början 

av ledning) 

All bg-last i 

Hässleholm är 

kanske inte pla-

cerad på denna 

bl-ledning. 

1194 kVA 1000 kVA 

 

Enligt utredningen från STRI har denna sträcka en belastning på 1194 kVA trots märkeffekt på 1000 

kVA från den matande transformatorn. När belastningen är 100 % och  140 kW bg-last i Hässleholm 

blir spänningen i Älmhult 93 % av den nominella spänningen.  

Alvesta – Nässjö 

Alvesta – Nässjö är en tågsträcka på ca 84 km och har 14 stycken driftplatser. Hjälpkraften utförs av 

friledning och kabel. Längs sträckan finns det 51 stycken distributionstransformatorer.  I normalfall 

är frånskiljaren öppen i Grevaryd vilket innebär att det finns två stycken hjälpkraftssträckor: Alvesta 

– Grevaryd och Nässjö – Grevaryd. Frånskiljaren kan stängas och då blir det långmatning från Alvesta 

till Nässjö eller vice versa. Driftplatserna som finns längs sträckan är:  

Alvesta – Gåvetorp – Moheda – Lidnäs – Grevaryd – Lammhult – Rörvik – Stockaryd – Aleholm 

– Sävsjö – Ulvstorp – Bodafors – Grimstorp – Nässjö 
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STRI har kommit fram till följande resultat i tabell 2.2 angående sträckan Nässjö – Grevaryd. Lång-

matningen Alvesta – Nässjö på gränsen att klara spänningshållningskraven på ± 10 % av den nomi-

nella spänningen.  

Tabell 2.2 - Resultat av utredning från STRI, bg-last är bangårdsbelastning uppskattad på antal spår. 

Längd i 

km 

Spänning i slutet av led-

ning med olika bg-laster 
Kommentar Belastning Märkeffekt 

58 

Bg-last i Näs-

sjö på 600 

kW (30 spår 

x 20kW)  ger 

U=0,89 p.u- i 

Grevaryd. 

0,91 av p.u. 

(140 kW bg-

last i början av 

ledning) 

Om all bg-last lig-

ger på denna led-

ning klarar inte 

ledningen spän-

ningsgränsen. 

Okänd Okänd 

 

Varberg – Eldsberga 

Långmatningen Varberg – Eldsberga är 105,5 km lång och har 11 stycken driftplatser. Vid normaldrift 

är frånskiljaren i Heberg öppen och ger två stycken sträckor Varberg – Heberg och Eldsberga – He-

berg. Sträckan består av 41 stycken transformatorer som matar lasterna. Driftplatserna längs sträckan 

är: 

Varberg – Hamra – Tyllered – Torebo – Falkenberg personstation – Heberg – Brännarp – Bis-

kopstorp – Furet – Kistinge – Eldsberga 

STRI har kommit fram till följande resultat för sträckan Eldsberga-Heberg som kan ses i tabell 2.3.  

Tabell 2.3 - Resultat av utredning från STRI, där bg-last är bangårdsbelastning. 

Längd i 

km 

Spänning i slutet av led-

ning  
Kommentar Belastning 

Märk-

effekt 

42 
0,91 av p.u. (140 kW bg-last i 

början av ledning) 

Valde 62 FeAl då 

det ger störst 

spänningsfall 

Okänd Okänd 

Enligt utredningen blir spänningen låg på grund av att beräkningarna har utförts med 62 FeAl på 

delar av sträckan. Det gjordes för att få störst spänningsfall. Det nämns att linjen dock bör hamna på 

deras gräns på 0,9 p.u. 
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2.2 Teori 
Under denna rubrik beskrivs nödvändig teori för arbetet. 

2.2.1 Elnät och reservaggregat 
Det finns tre olika nivåer där elektricitet överförs i Sverige. Det finns stamnät där spänningen är upp 

till 220- 400 kV [3]. Dessa ägs av Svenska kraftnät och står för långväga transporter av elektricitet 

genom landet. Nästa nivå är regionnät där spänningen är  30-130 kV [3]. Dessa ägs av de större el-

nätsföretagen som exempelvis Vattenfall, E.ON och Fortum. Regionnäten finns till för att transpor-

tera elektricitet mellan stamnätet och lokalnätet. Den sista nivån är lokalnätet där spänningen går 

från 0,4 kV som är i vanliga eluttag upp till 20 kV [3]. Dessa ägs av många olika mindre elnätsföretag 

som finns i kommuner, exempelvis Telge energi och Sollentuna energi. En hjälpkraftsanläggning kan 

anslutas till ett lokalnät. I de fallen hjälpkraften fallerar kan det finnas reservaggregat. Omkoppling 

mellan dessa ska ske med kontaktorer för aggregat under 40 kVA och med fjärrmanövrerade effekt-

brytare för större aggregat [4]. Ett krav är att alla reservaggregat ska kunna manövreras från Trafik-

verkets centrala övervakningssystem.  

2.2.2 Friledningar och kablar 
Längs med sträckorna finns det friledningar och kablar som matar de olika systemen. En av friled-

ningarna betecknas FeAl99. Den har en järnkärna med 6 stycken aluminiumtrådar runt sig med arean 

99 mm2 se figur 2.3. Dess impedans är, ZFeAl99 = 0,371+j0,331 Ω/km [5]. Det finns även en dimension 

där tvärsnittsarean är 62 mm2 med impedansen ZFeAl62 = 0,590+j0,345 Ω/km [5]. Ytterligare en fri-

ledning betecknas Al99, den används endast i trefassystem. Det är en aluminiumledning med tvär-

snittsarean 99 mm2, dess impedans är ZAl99 = 0,308+j0,333 Ω/km [5]. Linorna är placerade längst 

upp i kontaktledningsstolparna och är vanligtvis placerade som en triangel, se figur 2.4a. Ett alterna-

tiv till triangelformen är att placera dem rakt, se figur 2.4b [5]. 

Figur 2.3 FeAl 99 med järnkärna och aluminium runt om [B3].   

Figur2.4a Triangelform [B3].              Figur 2.4b Rak [B3]. 

Vid de tillfällen som hjälpkraften tvingas gå genom en tunnel, under en bro eller till exempel korsa 

flera spår användes ofta en kabel. Den kallas även för PEX 95 med anspelning på dess isolering.  Det 

är en aluminumkabel med 3 stycken ledare på 95 mm2 och en ledarskärm på 25 mm2. Den har en 

isolationsförmåga mellan 12-24 kV. Impedansen är ZPex95 = 0,230+j0,11 Ω/km. Kabeln är halongenfri 

vilket är bra då den vid eventuell brand inte frigör ämnen som är farliga för djur och natur [5]. Det 
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finns även en typ av oljeisolerad kabel av äldre modell. Trafikverket försöker byta bort den på de 

ställen där andra jobb görs samtidigt då den är gammal och behöver bytas ut.  

2.2.3 Frånskiljare, ställverk och omformarstationer  
En frånskiljare används för att synligt frånskilja en överföringsledning eller samlingsskena från en 

annan. Den finns installerad i anslutning till strömförande komponenter, till exempel en samlings-

skena. Genom att den inte är inkapslad och varje fas har en egen kniv (frånskiljararm) kan det visuellt 

säkerställas om komponenten är säker att arbeta på eller inte. En frånskiljare konstrueras att endast 

kunna manövreras när det går låga strömmar genom den även om det är normal spänning. Skulle den 

mot förmodan manövreras ändå är det stor risk för ljusbåge, då svetsas den samman och går sönder.  

Det finns ett mellanting av brytare och frånskiljare som kallas för lastfrånskiljare. Det är en frånskil-

jare som har en brytkammare som komplement. Genom denna kombination klarar lastfrånskiljaren 

att bryta normala belastningsströmmar upp till en angiven märkström. Däremot klarar den inte av 

att bryta kortslutningsströmmar, för att klara dessa används högeffektssäkringar. Den används vid 

de tillfällen det är onödigt kostsamt att installera separata brytare [6]. 

Inmatning till hjälpkraftsystemet sker via ett ställverk där det ställs lite olika krav på ställverket be-

roende på om spänningsnivån är 11- eller 22-kV. Dessa två ställverk skiljer sig inte nämnvärt från 

varandra, den stora skillnaden är dimensionerna på utrustningen. Det går att välja mellan två stycken 

parallella fördelningsskenor eller en enkel skena, det finns flera alternativ men dessa tas inte upp i 

denna rapport. Med två stycken fördelningsskenor uppnås ett mer flexibelt överföringssystem. Om 

ena skenan skulle fallera matas lasten från den andra skenan istället se figur 2.5a. Med en enkel för-

delningsskena minskas flexibiliteten se figur 2.5b, men utrymmet är nästan hälften av storleken som 

för en dubbel fördelningsskena samt att den är billigare [7]. Kryssen/sträcken som syns på figurerna 

nedan är brytare och frånskiljare, det finns olika sorters brytare med olika egenskaper. De vanligaste 

förekommande brytarna vid nyinstallationer är SF6- och vakuumbrytare [7]. 

 Figur 2.5a Parallell fördelningsskena [B4].  Figur 2.5b Enkel fördelningsskena [B4]. 
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En omformarstation används för att göra om frekvensen från den vanliga nätfrekvensen 50 Hz till 

kontaktledningens 16 2/3 Hz samt transformera spänningen till 15 kV enfas. Det kan göras med rote-

rande eller statiska omformare. En roterande omformare är uppbyggd av en trefasmotor och en en-

fasgenerator som är sammankopplade genom en axel, se figur 2.6. Dessa omformare är placerade i 

speciella tågvagnar som står i en omformarstation vilket ökar flexibiliteten samt underlättar vid un-

derhåll. Dess konstruktion är enkel och har en hög överlastförmåga. I jämförelse till de statiska har 

den roterande ofta en lägre verkningsgrad på omkring 87-93 % [8]. 

Figur 2.6 – roterande omformare med inspänning på 6,3 kV 50 Hz och utspänning på 15 kV 16,7 Hz [B5]. 

Statiska omriktare finns i tre olika varianter; direktomriktare, mellanledsomriktare samt multi-

nivåomriktare. I direktomriktaren sker omriktningen på en gång med hjälp av två seriekopplade dub-

belströmsomriktare uppbyggda av tyristorer. Strömmen filtreras på vägen in och på vägen ut ur om-

riktaren. Se figur 2.7. Denna typ av omriktare har en hög verkningsgrad på upp till 96-97 % men kan 

ge höga övertoner [8]. 

Figur 2.7 – Statisk omformare av modell direktomriktare, inspänning 6,3 kV 50 Hz och utspänning 15 kV 16,7 Hz [B5]. 
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Mellanledsomriktaren arbetar med PWM (Pulse Width Modulation). Först likriktar den till mellan-

ledet som består av mestadels kondensatorer. LC-filter i mellanled stabiliserar likspänningen och 

dämpar effektpulsationer samt strömövertoner från tågen.  Sedan växelriktas likspänningen genom 

2 eller 3-nivåbryggor. Dess spänningar summeras sedan i en enfastransformator. Därefter pulsbredd-

moduleras växelspänningen till 16,7 Hz. Se figur 2.8. Denna omriktare har en hög verkningsgrad på 

upp till 97-98 % [8]. 

Figur 2.8 - Mellanledsomriktare med inspänning på 22-132 kV 50 Hz och utspänning på 15 kV 16,7 kV [B5]. 

Den sista typen av omriktare är multinivåomriktare, även den är statisk. Det är den senaste typen 

som är en direktomriktare med många seriekopplade moduler. Dessa moduler är uppbyggda av en 

IGBT-brygga, en kondensatorenhet, en kortslutare samt styr- och övervakningselektronik. Denna typ 

av omriktare har hög verkningsgrad på 98,5 % och sparar utrymme då ingen enfastransformator eller 

trefasfilter behövs. Se figur 2.9 [8]. 

Figur 2.9 – Multinivåomriktare med inspänning på 22-132 kV 50 Hz och utspänning på 15 kV 16,7 kV [B5]. 
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2.2.4 Signalsystem  
För att tågtrafiken ska kunna gå med högsta möjliga kapacitet krävs detektion av tåg längs med 

sträckan. För det kan bland annat spårledning och axelräknare användas. Som visuellt hjälpmedel för 

lokföraren finns signalstolpar som står bredvid rälsen. Det finns numera system som är mer automa-

tiska och hjälper föraren, i Sverige används ATC. Signalsystemen avgör med hjälp av spårledningar 

och baliser vilken riktning och hastighet ett tåg har samt var det befinner sig. Signalsystemet ska vara 

“fail-safe” vilket betyder att det vid fel ska gå till ett säkrare tillstånd. Ett sätt att förstå detta är att till 

exempel använda funktionen hos en tidigare semafor, se figur 2.10. Vid tillstånd att köra är det en 

vajer/kedja som drar armen uppåt, om armen är nedåt gäller stopp. Skulle då till exempel vajern/ked-

jan gå av sätts sträckan i stopp.  

Figur 2.10 – Semafor i körläge respektive stoppläge, även om den är trasig visar den stopp [B6]. 

Signalställverk har till uppgift att säkerställa en tågväg utan några konflikter, där hjälpkraftens upp-

gift är att förse dessa ställverk med elkraft. Skulle hjälpkraftsystemet då vara underdimensionerat kan 

ett spänningsfall göra att signalsystemen slås ut vilket medför förseningar. 

ATC (Automatic Train Control) är ett säkerhetssystem för järnväg. Dess funktion är att minska risken 

för olyckor som till exempel kan ske genom ett misstag från föraren då ATC hela tiden övervakar 

tågets rörelser och signalsystemets tillstånd. Kapaciteten kan ökas genom att tåg körs med tätare in-

tervall då ATC kan bromsa och nödbromsa om föraren skulle missa det. ATC är uppbyggt för en has-

tighet på maximalt 200 km/h i Sverige, detta är begränsat från säkerhetsbestämmelser hos Trafik-

verket samt svensk lag. Det som begränsar systemet är att de högre hastigheterna gör att överförings-

tiden från tåg till balis blir väldigt kort. ATC systemet kräver även att lok respektive tåg är utrustade 

med utrustning som möjliggör kommunikation mellan lok/tåg och baliser. En balis är en passiv sän-

dare som ligger och väntar till dess att tågets antenn energisätter den. Tåget överför sin hastighet, 

position och andra egenskaper. Tillbaka från balisen får tåget information om sth, lutning och signa-

lernas tillstånd om den sträckan. Se figur 2.11. 

Figur 2.11 En balis med fast information längs järnväg [B7]. 
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2.2.5 Kraftöverföringsberäkningar 
När beräkningar görs längs med friledningar finns det olika elektriska egenskaper som det måste tas 

hänsyn till. Det finns resistans, induktans och kapacitans längs med ledarna. I ett trefassystem påver-

kar ledarna och jorden varandra. Det blir som en kondensator mellan varje ledare och jord där ledarna 

och jorden motsvarar beläggen. Luften mellan dem är kondensatorns dielektrikum. Med hjälp av ek-

vation 2.1 kan resistansen i en ledare beräknas. 

𝑅𝑙 =
𝜌𝐴𝑙∙𝑙

𝐴
                                             (2.1) 

Där Rl är resistansen i en ledare; ρAl = 2,7 ∙ 10−2 [Ωmm2/m]  är resistiviteten i aluminium; l är ledarens 

längd; samt A är ledarens tvärsnittsarea. 

Med hjälp av ekvation 2.2 kan induktansen beräknas. 

𝑗𝜔𝐿 = 𝑗𝜔 ∙ 𝑙 ∙
𝜇0

2𝜋
∙ (

1

4
+ ln (

𝐷𝑒𝑞

𝑟
))                                             (2.2) 

Där 𝜔 är vinkelhastigheten i rad/s; l är ledarens längd; µ0 = 4𝜋 ∙ 10−7  [Vs/Am] är permeabilitet; ln är 

naturliga logaritmen; Deq är en ledares ekvivalenta djup; samt r är ledarens radie. 

För att kunna använda ekvation 2.2 behöver det ekvivalenta djupet vara känt. Det är en visst djup 

under markytan där den inducerade strömmen från en friledare i luften går. Det djupet är en approx-

imation på ett maximalt djup och beräknas enligt ekvation 2.3.   

𝐷𝑒𝑞 = 658 ∙ √(
𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙

𝑓
)                                              (2.3) 

Där 𝜌𝑠𝑜𝑖𝑙  är resistiviteten i jorden (vanligtvis mellan 10-1000 OHM/meter); samt f är frekvensen. 

Ekvationerna 2.1 och 2.2 används för att beräkna den totala inre impedansen enligt ekvation 2.4. 

𝑍𝑖𝑖 = 𝑅𝑙 + 𝑗𝜔 ∙ 𝑙 ∙
𝜇0

2𝜋
∙ (

1

4
+ ln (

𝐷𝑒𝑞

𝑟
))                                             (2.4) 

För att uppnå en jämn kapacitans och induktans längs med friledningar skruvas ledningen. Ledarna 

byter plats med varandra längs med linjen i skruvningspunkter, detta gör att närliggande ledare inte 

störs samt att ledaren får en bättre överföringskarakteristik. Dessa skruvningspunkter gör beräkning-

arna för induktiva reaktansen mer komplicerade då avståndet mellan ledarna spelar in. En approxi-

merad ekvation som ger ett ungefärligt medelvärde mellan ledarna beräknas enligt ekvation 2.5. 

𝑍𝑖𝑗 = 𝑗𝜔 ∙ 𝑙 ∙
μ0

2𝜋
∙ ln (

𝐷𝑒𝑞

dij
)                                             (2.5) 

För att beräkna spänningsfallet från U1 till U2 vilket motsvarar från generator till last används visar-

diagrammet ur figur 2.12. Ur det visardiagrammet tas ekvation 2.10a fram som baseras på Pythagoras 

sats. Ekvationen förenklas i stegen 2.10b-f [9]. 
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Figur 2.12 - Visardiagram för överföringsberäkning [B8]. 

Genom att använda ekvationerna 2.6–2.8 kan X, Y och Z ur visardiagrammet tas fram.  

𝑥 = 𝑅𝐿 ∙  𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2                                             (2.6) 

𝑦 =  𝑋𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑2                                             (2.7) 

𝑧 =  𝑋𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2 − 𝑅𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑2                                             (2.8) 

Med hjälp av ekvationerna i 2.9 ersätts strömmen och vinkeln 𝜑2 med den aktiva (P2) eller reaktiva 

(Q2) effekten i förhållande till huvudspänningen. 

𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2 =
𝑃2

𝑈𝐻∙√3
      ,    𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑2 =

𝑄2

𝑈𝐻∙√3
                                             (2.9) 

 

(2.10a) 

𝑈1

√3
= √(

𝑈2

√3
+ 𝑅𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑋𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑2)

2

+ (𝑋𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2 − 𝑅𝐿 ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑2)2

                                              

𝑈1 = 𝑈2 ∙ √(1 +
𝑅𝐿∙𝑃2+𝑋𝐿∙𝑄2

𝑈2
2 )

2

+ (
𝑋𝐿∙𝑃2−𝑅𝐿∙𝑄2

𝑈2
2 )

2

                                         (2.10b) 

𝑈1 ≈ 𝑈2 ∙ (1 +
𝑅𝐿∙𝑃2+𝑋𝐿∙𝑄2

𝑈2
2 )                                         (2.10c) 

𝑈1

𝑈2
= 1 +  

𝑅𝐿∙𝑃2+𝑋𝐿∙𝑄2

𝑈2
2                                          (2.10d) 

𝑈2
2 − 𝑈1 ∙ 𝑈2 + (𝑅𝐿 ∙ 𝑃2 + 𝑋𝐿 ∙ 𝑄2) = 0                                         (2.10e) 

𝑈2 =
𝑈1

2
± √(

𝑈1

2
)

2

− (𝑃2𝑅𝑙 + 𝑄2𝑋𝑙)
 

                                           (2.10f) 

För att beräkna vinkeln 𝜑1 mellan matningsspänningen U1 och spänningen vid last i slutet av sträckan 

U2 används ekvation 2.11. 

𝜑1 = arctan (
𝑧

𝑈2+𝑥+𝑦
)                                             (2.11) 
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2.2.6 Fasförskjutning 
Fasförskjutning är när ström och spänning hamnar i ofas, eller med andra ord strömmens och spän-

ningens nollgenomgång infaller vid olika tidpunkter. Det gör de när belastningen är induktiv eller 

kapacitiv. Vid cos𝜑 =1 blir det reaktiva effektuttaget noll d v s enbart aktiv effekt levereras. När det 

blir en fasförskjutning ökas eller minskas vinkeln 𝜑 från 0o det uppstår en triangel, se figur 2.13. Enligt 

ekvationerna 2.12 och 2.13 kommer då den aktiva effekten att sjunka samtidigt som det uppkommer 

en reaktiv effekt. 

Figur 2.13 – Effekttriangel,  S=Skenbar, P=Aktiv och Q=reaktiv effekt [B8]. 

𝑃 =  √3𝑈ℎ ∙ 𝐼 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑                                              (2.12) 

𝑄 = √3𝑈ℎ ∙ 𝐼 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑                                           (2.13) 

 

Den reaktiva effekten behövs för att magnetisera roterande växelströmsmaskiner, transformatorer 

och reaktorer. De flesta andra belastningar är mer eller mindre rent resistiva och kräver då enbart 

aktiv effekt. Finns då inte några komponenter som kräver magnetisering undviks gärna reaktiv effekt. 

Det reaktiva effektuttaget kan sänkas eller kompenseras genom användning av till exempel konden-

satorer.  Reaktiv effekt kan produceras på plats utmed en kraftöverföringslina, till komponenter som 

kräver det. Reaktiv effekt behövs mer eller mindre endast på det specifika stället där exempelvis en 

transformator står. Detta uppnås med kondensatorer som generar reaktiv effekt till den specifika 

transformatorn. Kraftöverföringen kan då producera och överföra aktiv effekt men på grund av im-

pedansen i ledarna går det inte att undkomma en viss fasförskjutning. Om effektfaktorn har sjunkit 

för lågt går det med hjälp av shuntkondensatorer att höja effektfaktorn till önskat värde. Kondensa-

torn parallellkopplas vid den induktiva komponenten som i sin tur generar reaktiv effekt. Är spän-

ningsfallet längs med linan för stort kan en kondensator på varje fas kopplas in vid belastningen, detta 

kallas seriekondensator [9]. 

2.2.7 Transformatorn  
En transformator har till uppgift att anpassa spänningen till ett värde som lasten fordrar för att den 

ska fungera på ett tillförlitligt sätt. Den primära spänningen på transformatorerna längs en linje är 

alltid lika stor men sekundärspänningen kan  däremot skilja sig åt och vara anpassad efter en specifik 

last. Alla transformatorer har en specifik märkeffekt, det är den effekten som transformatorn är di-

mensionerad för. I en transformator finns det resistans som orsakar förluster och induktans som or-

sakar fasförskjutning mellan ström och spänning. Storleken på impedanserna varierar beroende på 

antalet lindningsvarv, effekt, ström och spänning, med andra ord transformatorns märkeffekt där de 
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olika värdena fås från märkskylten. Med hjälp av det ekvivalenta schemat i figur 2.14 samt visardia-

grammet i figur 2.15 går det att beräkna spänningsfallet i transformatorn. Detta görs genom ekvation 

2.14. 

Figur 2.14 - Ekvivalent schema för spänningsfallsberäkning [B8]. 

Figur 2.15 - Visardiagram för en trefastransformator med induktiv belastning [B8]. 

𝑈20

√3
=

𝑈2

√3
+ 𝐼2 ∙ (𝑅2𝑘 ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑2 + 𝑋2𝑘 ∙ 𝑠𝑖𝑛𝜑2)                                           (2.14) 

Där U20 är spänningen vid lindningen på sekundärsidan; U2 är spänningen över lasten på sekundär-

sidan; I2 är strömmen i transformatorn; R2k är kortslutningsresistansen på sekundärsidan; samt X2k 

är kortslutningarreaktansen på sekundärsidan.  

Ekvationen fås genom att utnyttja Pythagoras sats i visardiagrammet som visas i Figur 2.15, förutsätt-

ningen är att spänningen på nedsidan samt strömmen som går igenom transformatorn är känd.  Mär-

keffekten på transformatorn tas fram genom ekvation 2.15 [9]. 

𝑆𝑀 = √3𝑈1𝑀 ∙ 𝐼1𝑀 = √3𝑈2𝑀 ∙ 𝐼2𝑀                                           (2.15) 

Där SM är märkeffekten i transformatorn, U1M är märkspänningen på primärsidan; I1M är märkström-

men på primärsidan; U2M är märkspänningen på sekundärsidan; samt I2M är märkströmmen på se-

kundärsidan. 

Om det blir ett spänningsfall på primärsidan av transformatorn kommer spänningen på sekundärsi-

dan enligt ekvation 2.16 sjunka procentuellt.  

𝑁1

𝑁2
=

𝑈1

 𝑈2
                                           (2.16) 
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Där N1 är antal lindningsvarv på primärsidan; N2 är antal lindningsvarv på sekundärsigan; U1 är spän-

ning på primärsidan; samt U2 är spänning på sekundärsidan. 

2.2.8 µPAS och Informationssystem 
µPAS är ett simuleringsprogram som används inom järnvägsbranchen för att simulera och modellera 

olika elektriska modeller. Programmet är uppbyggd runt tre olika moduler NED, BMV och Dbv. Nät-

editorn NED, där sträckan ritas upp med de komponenter som ska användas. Den andra modulen är 

BMV, det är en databas där olika komponenter kan skapas och sparas med sina olika egenskaper. Det 

kan vara till exempel friledning, transformator, kabel etc. Den tredje och sista modulen är Dbv, det är 

där simuleringarna utförs och resultaten redovisas. När simuleringen görs går det även att exportera 

resultaten till en textfil. Det går i dagsläget endast att simulera trefas. En begränsning är att µPAS inte 

klarar att simulera spänningar som är lägre än 10 kV.  

BIS är ett informationssystem hos Trafikverket där information om banans infrastruktur finns. In-

formation kan sökas om till exempel teleanläggningar, signalanläggningar och elkraftanläggningar. I 

BIS finns information vad ett visst objekt har för egenskaper som spänning, placering, vilken bandel 

den ligger på etc. Det går även att ta reda på var ett objekt ligger med hjälp av en karta. Detta system 

används av aktörerna inom järnvägsbranchen.  

Trafikverket har även ett internt verktyg som heter Stigfinnaren som används i en vanlig webbläsare. 

I den finns information om alla delar som Trafikverket berör, det kan vara till exempel luftfart, sjöfart 

eller järnväg. Stigfinnaren kan användas för att kontrollera och finna vilken bandel som berörs.  

Trafikverket har kopplingsscheman för driftplatser och linjer. De innehåller information om kontakt- 

och hjälpkraftsledningar. I kopplingsscheman kan ledningar, omformare, ställverk, transformatorer 

och vad de matar för laster, etc. utläsas. I kopplingsschemat är km+m angivna, detta är oftast avstån-

det från Stockholm till komponenten. Oftast finns det ett stolpnummer angivet vid varje transforma-

tor som också hjälper till med positionen.  

För att övervaka eldriften inom järnvägen använder sig Trafikverket av ett program som heter GELD, 

det är uppbyggt som ett SCADA-system (Supervisory Control And Data Acquisition). Genom detta 

program kan personal styra kraftförsörjningen till järnvägen. Det används även av drifttekniker som 

övervakningsprogram för tunnlar, till exempel Hallandsås och Citytunneln [10]. 
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3 Metoder och resultat 

I detta kapitel beskrivs metoder som använts med hjälp av teorin i kapitel 2 samt resultat av simule-

ringar och beräkningar.  

3.1 Val av metoder 
Under denna rubrik förklaras varför ett visst tillvägagångssätt valdes vid arbetets gång.  

3.1.1 Informationskällor  
För att få en kontinuitet och inte hämta information från både GELD, BIS och kopplingsschema skulle 

därför en av dessa väljas. När kopplingsscheman undersöktes upptäcktes att informationen för upp-

giftens ändamål inte var tillräcklig. Därför användes inte kopplingsschema som primär informations-

källa. I GELD visade det sig att transformatorer som saknar frånskiljare inte finns med, detta gjorde 

GELD ofullständigt. I dessa fall gick det endast förlita sig på dokumentationen utifrån BIS då det var 

mest fullständigt.  

3.1.2 Transformator i µPAS 
I simuleringsprogrammet finns det i dagsläget vissa begränsningar, ett sådant är att det inte gick att 

simulera spänningar under 10 kV. Istället valdes transformatorernas märkeffekt, som en indikator på 

lastens storlek. Genom att göra egna laster med samma märkeffekt gick det att modellera något som 

motsvarade transformatorerna. Det som eventuellt saknades var transformatorernas inre spännings-

fall, men då effekten sattes till 75 %  av märkeffekt i normalfallet kunde detta försummas.  

 

3.2 Modellering 
Under denna rubrik förklaras hur modellen i µPAS byggdes upp med dess komponenter.  

3.2.1 Effektberäkning för laster 
Trots att hjälpkraftsystemet ska ha kapaciteten för att klara 100 % last är det inte realistiskt att tänka 

att det är den genomsnittliga belastningen. För att kunna uppskatta ett värde som är realistiskt sattes 

75 % som ett genomsnitt, detta ansågs även från Trafikverkets håll vara en kvalificerad uppskattning. 

Den information som fanns i BIS, banverkets informationssystem,  var den skenbara effekten. Effekt-

faktorn 𝑐𝑜𝑠𝜑 antogs vara 0,95 för alla laster. Till simuleringen i µPAS gjordes egna laster som lades 

in i BMV. Beräkningarna gjordes enligt ekvationerna 3.1 och 3.2. Samma tillvägagångssätt användes 

för både 75 % och 100 % last.  

𝑃100% = 𝑆100% ∙ 𝑐𝑜𝑠𝜑                                             (3.1) 

𝑄100% = √𝑆100%
2 − 𝑃100%

2                                              (3.2) 
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Resultaten för alla dessa beräkningar visas i tabell 3.1. 

Tabell 3.1 - Beräknade data för modellering av transformatorer. 

S100% [kVA] P100% [kW] Q100% [kVAr] S75% [kVA] P75% [kW] Q75% [kVAr] 

200 190 62,45 150 142,5 46,84 

100 95 31,22 75 71,25 23,42 

70 66,5 21,86 52,5 49,88 16,4 

50 47,25 16,35 37,5 35,63 11,71 

30 29 9 22,5 21,38 7,03 

20 19 6,25 15 14,25 4,68 

10 9 3 7,5 7,13 2,34 

5 4,75 1,56 3,75 3,56 1,17 

4,5 4,28 1,41 3,38 3,21 1,05 

3 2,9 0,9 2,25 2,14 0,7 

2,5 2,38 0,78 1,88 1,78 0,59 

2 1,9 0,62 1,5 1,43 0,47 

1 0,95 0,31 0,75 0,71 0,23 

 

3.2.2 Hämta data ur BIS för simulering 
För att bygga upp en modell i µPAS behövdes information om komponenterna på de valda sträckorna. 

Följande tillvägagångssätt för att finna denna information i BIS. Den relevanta sträckan uppsöktes i 

Stigfinnaren för att hitta aktuellt bandelsnummer samt att få en överblick över sträckan. Bandels-

numret användes för att söka i BIS. Där valdes alternativet att söka på Bandel/underhållsdistrikt.  För 

att få fram information om hjälpkraften kryssades alternativet för ”Elkraftanläggningar” i. Därefter 

valdes alternativen ”50 Hz-Hjälpkraftledning/transformator”. Se figur 3.1. 

 

Figur 3.1 - Alternativ för att välja vilka komponenter som ska visas. 
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Sedan visades en lista med alla valda komponenter och information. Se figur 3.2.  

Figur 3.2 - Lista med valda komponenter. 

För att se mer detaljerad information väljs det specifika objektet.  Ur den här vyn har stolpe från, och 

till använts. Även typ av ledare, dess spänning och faser. Det fanns även information under fliken 

”not”. Se figur 3.3. 

 

Figur 3.3 - Valt objekt med detaljerad information. 

För närmare beskrivning av placering längs sträckan valdes ”läge detaljerat”. Här hämtades och no-

terades all information utom sida och UNE. Detta gav en mer detaljerad visning om var objektet be-

fann sig.  Se figur 3.4. 
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Figur 3.4 - Detaljerat informationsläge. 

Att ta fram information om transformatorer gjordes på samma sätt som för att hitta objekt. När ob-

jektet är valt ser det ut som i figur 3.5. Relevant data att ta med var spänning, kapsling, storlek, faser 

och märkeffekt. 

Figur 3.5 – Transformatormeny. 

För detaljerad placering gällde samma som för ledare.  All information sparas i ett Excelark.  För att 

får bättre överblick på sträckan var kartan i BIS ett bra komplement. För att få en mer detaljerad vy 

mellan två driftplatser gick det att trycka på valt segment, se figur 3.6.  

Figur 3.6 – Markerat objekt från bandel. 
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Markerat objekt som visas i figur 3.7 markerades i grönt på kartan och delsträckan, dessa fås upp 

genom att trycka på sträckan på bilden. 

Figur 3.7- Objekt markerat med grönt och inringat i rött. 
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3.2.3 Konstruktion i µPAS 
Då BIS ger information om avstånd till föregående driftplats kunde detta utnyttjas för att få fram 

avståndet mellan två transformatorer. Detta kunde göras för varje enskild transformator och på detta 

vis se längden på ledaren mellan de olika platserna. Därefter undersöktes det även vad det var för 

sorts ledare som skulle sitta mellan. Det hände även att det var två olika typer, då konstruerades en 

skarv som uppkom då exempelvis hjälpkraften behövde passera under en bro med kabel. I figur 3.8, 

visas en liten del av konstruktionen. Matningen till hela systemet utgjordes av en referensstation, den 

motsvarade en elproducent, till exempel Forsmark. I det befintliga hjälpkraftsystemet matades 

sträckan från Hässleholm, därav placeringen av referensstationen. Den lilla komponenten som heter 

Hm-Äh föreställde ställverket i Hässleholm. De blåa pilarna som börjar på T1 respektive T2, var de 

laster som fanns längs linjen. Till varje last satt en brytare, dessa har namn som börjar på B1 respek-

tive B2 och användes för att kunna koppla bort en last. Brytaren var i sin tur ansluten till en samlings-

skena där det även fanns två frånskiljare. Med dessa kunde resten av hjälpkraftsystemet frånkopplas. 

Samlingsskenan och kopplingspunkterna var nödvändig för att kunna ansluta de olika komponen-

terna i programmet. Varje komponent måste tillhöra en station, det var den större fyrkanten runt de 

olika komponenterna som är namngiven S1,S2,S3 och S4.  Mellan de två lasterna T1 och T2, fanns två 

skarvpunkter, S2 och S3. Dessa skarvpunkter skulle visualisera övergången mellan de olika ledarna, 

friledning → kabel → friledning. Den övergången kunde bero på att det fanns en tunnel eller att hjälp-

kraften behövde korsa flera spår på en bangård.   

Figur 3.8 - Del av konstruktionen i µPAS, från referensstation till Last 2. 

För att varje komponent skulle få samma egenskaper som i BIS importerades dess egenskaper från 

BMV. Behövde den ändras kunde det göras separat, se figur 3.9. I den vyn gick det även att kontrollera 

om komponenten låg inom rätt station samt att den var ansluten mot rätt terminal. Den blåmarkerade 

rutan var ett flervalsalternativ där korrekt belastning som importerades från databasen BMV valdes. 

I samma vy gick det att ställa in nivåerna på spänningarna, alarm samt varningar. I figuren är grän-

serna för varning 9-12 kV och gränserna för alarm 8-12kV. 
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Figur 3.9 - Konfiguration av en last på 4,5 kVA i µPAS. 

I listan som syns i figur 3.10 visas de olika lasterna som var tillgängliga. Genom att använda funkt-

ionen ”insert” kunde nya laster skapas. När de olika lasterna gjordes valdes värdena på de olika para-

metrarna efter den information som hämtats ur BIS. Lasternas och deras olika effektvärden kan ses i 

tidigare tabell 3.1.  

Figur 3.10 - Lista med laster som är skapade efter behov. 

När hela konstruktionen var klar sparades den som en NED-fil. Det var filtypen som fortfarande 

kunde redigeras i näteditorn. För att sedan kunna simulera konstruktionen exporterades filen till en 

LOD-fil. Därefter kunde filen öppnas i modulen Dbv för simulering.  
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3.3 Simulering, spänningsfallsberäkning och dess resultat 
När simuleringen gjordes användes laster med två olika värden. En med 75 % av den maximala lasten 

som skulle representera normalfall av förbrukad effekt, samt laster som förbrukade 100 %. µPAS 

kunde presentera en spänningsprofil för att se spänningen och fasförskjutningen över lasterna och 

varje samlingsskena. Den första simulering som utfördes var för 75 %. Som figur 3.11 visar syntes ett 

tydligt spänningsfall utmed sträckan. 

Figur 3.11 – Denna figur visar mätvärden från de tre första och sista stationerna med 75 % belastning. 

Som lägst gick spänningen ner till 10,31 kV, alltså 93,7 % av p.u (den nominella spänningen). Den 

maximala fasförskjutningen var enligt figur 3.12, -1,7o. För att kunna se strömmarna på utvalda stäl-

len längs linjen placerades amperemetrar ut. De placerades ut vid varje last. 

Figur 3.12 - diagram som visar spänning och vinkel för alla stationer, som minst -1,7o. 

När samma typ av tillvägagångssätt användes för simulering av maximalfallet 100 % påvisades ett 

större spänningsfall, i detta fall ned till 10,02 kV, 91,1 % av p.u, se figur 3.13.  

Figur 3.13 – Figuren visar mätvärden på de tre första och sista stationerna med 100 % belastning. 
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Den maximala fasförskjutningen blev -2,3o, se figur 3.14. Även här placerades amperemetrar vid varje 

last.  

Figur 3.14 - Diagram som visar vinkel och spänningar på alla stationer, den gula linjen är gräns för låg spänning, 10 kV. 

När beräkningarna gjordes hämtades varje ledares impedans från dess tillhörande datablad, detta för 

att beräkningarna och simuleringarna skulle ha samma utgångspunkt. När impedanserna beräknades 

blev det skillnad i förhållande till databladen då en del approximationer gjordes, exempelvis med det 

ekvivalenta djupet. Därför användes databladen. För att beräkna spänningsfallet användes ekvation 

2.10f tillsammans med impedanserna från ledarna och värdena ur tabell 3.2. Värdena var den totala 

effekten från transformatorerna och lades sedan som en samlad last i slutet av sträckorna. Vinkeln 

mellan U1 (referenspunkt) och U2 beräknades med hjälp av ekvation 2.11. Dessa beräkningar kunde 

sedan användas för att utvärdera om resultatet från simuleringen verkade trovärdigt.  
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Tabell 3.2 – Längder och impedanser för ledarna samt effekter för lasterna.  

Sträcka Längd [km] 

FeAl99/Pex95/ 

FeAl62/Al99 

Ztot 

[Ω] 

P100% 

[kW] 

 

Q 100 % 

[kVAr] 

P 75 % 

[kW] 

Q 75 % 

[kVAr] 

Normalmatning 

Hässleholm 

- Älmhult 

45,97/0,888/0/0 17,35+j15,33 723,9 237,9 542,9 178,5 

Alvesta – 

Älmhult 

43,7/0,994/0/0 16,52+j14,61 674,5 221,7 505,9 166,3 

Alvesta – 

Grevaryd 

25,04/0,136/0/0 9,32+j8,30 223,25 73,38 167,44 55,03 

Nässjö - 

Grevaryd 

58,86/0/0/0 21,84+j19,48 462,65 152,07 346,99 114,05 

Varberg – 

Heberg 

43,3/3,8/0/23 24,02+j22,41 437 143,64 327,75 107,73 

Eldsberga - 

Heberg 

7,3/4,6/14,3/9,8 15,22+j11,12 286,9 94,3 215,18 70,72 

Långmatningar 

Alvesta – 

Hässleholm 

89,67/1,882/0/0 33,87+j29,94 1398,4 459,6 1048,8 344,8 

Alvesta – 

Nässjö  

83,9/0,136/0/10 31,16+j27,89 685,9 225,4 514,4 169,1 

Varberg – 

Eldsberga 

50,6/8,4/14,3/33 39,24+j33,53 723,9 237,93 542,93 178,45 

 

När sträckan mellan Hässleholm och Älmhult gjordes i projektet fanns inte tillräcklig information i 

BIS angående ledartyp och längd. Det var delsträckan Tunneby – Osby som berördes och en längd på 

cirka 3,7 km. Då största delen av hela sträckan Hässleholm till Alvesta är av ledartyp FeAl99 antogs 

därför denna okända sträcka vara av ledartyp FeAl99. Samma situation uppstod för sträckan Alvesta 

– Älmhult. Delsträckan som berördes denna gång var Diö södra till Älmhult och var cirka 3,6 km lång. 

Samma antagande gjordes angående ledartyp. Det fanns även små längder oljeisolerad kabel kvar. 

För denna typ av kabel fanns inte tillräcklig information tillgänglig. Dess egenskaper har då antagits 

vara desamma som för PEX-kabeln. På sträckan Alvesta till Nässjö syntes det på kartan att det fatta-

des ledningslängder mellan många ledare, även då antogs det vara FeAl99 lina hela vägen. Sträckan 

Varberg – Eldsberga hade en ledare av typen Pex 70. Efter undersökningar hittades inte något data-

blad för denna, då antogs den ha samma egenskaper som Pex 50. 
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Resultat från simuleringarna presenteras i tabell 3.3 och resultat för beräkningar presenteras i tabell 

3.4. 

Tabell 3.3 - Simuleringar för 11 kV i µPAS. 

Sträcka Spänning 

(U2) 

100 % [kV] 

Spänning 

(U2) 

75 % [kV] 

Vinkel (ϕ1) 

100 % [o] 

Vinkel (ϕ1) 

75 % [o] 

Normalmatning 

Hässleholm - Älmhult 10,02 10,30 -2,35 -1,74 

Alvesta – Älmhult 10,22 10,45 -1,9 -1,4 

Alvesta – Grevaryd 10,89 10,92 -0,3 -0,2 

Nässjö - Grevaryd 10,30 10,49 -1,7 -1,4 

Varberg – Heberg 10,55 10,68 -1,3 -1,0 

Eldsberga - Heberg 10,61 10,72 -0,8 -1,0 

Långmatningar 

Alvesta – Hässleholm 6,30 8,30 -11,32 -6,68 

Hässleholm - Alvesta 6,80 8,50 -10,19 -6,47 

Nässjö – Alvesta 9,41 9,88 -3,8 -3,1 

Alvesta – Nässjö  9,59 9,99 -3,4 -2,8 

Varberg – Eldsberga 9,95 10,28 -3,1 -2,4 

Eldsberga – Varberg 9,48 9,95 -3,6 -2,9 

 

Tabell 3.4 – Beräkningar för 11 kV. 

Sträcka Spänning 

(U2) 

100 % [kV] 

Spänning 

(U2) 

75 % [kV] 

Vinkel (ϕ1) 

100 % [o] 

Vinkel (ϕ1) 

75 % [o] 

Normalmatning 

Hässleholm - Älmhult 9,25 9,75 -2,43 -1,69 

Alvesta – Älmhult 9,49 9,91 -2,08 -1,47 

Alvesta – Grevaryd 10,75 10,81 -0,33 -0,25 

Nässjö - Grevaryd 9,65 10,02 -1,87 -1,33 

Varberg – Heberg 9,57 9,97 -2,1 -1,49 

Eldsberga - Heberg 10,48 10,62 -0,51 -0,38 

Långmatningar 

Hässleholm - Alvesta 6,05 (49 %) 6,05 (49 %) -7,87 (49 %) -7,87 (49 %) 

Alvesta – Nässjö  7,11 8,56 -6 -3,5 

Varberg – Eldsberga 5,73 (83 %) 7,22 -8,11 (83 %) -5,44 

Kommentar: De värden som är markerade i rött är beräknade med en belastningsgrad som var lägre 

än 100 % och 75 %. Värdena är beräknade med ekvation 2.10b, belastningsgraden var då ändrad för 

att undvika negativa värden i rotuttrycket. 
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I tabell 3.5 presenteras resultatet för simuleringar av samma sträckor som tidigare med inmatnings-

spänning på 22 kV. Det var en av de två alternativa lösningarna som tagits fram.  

Tabell 3.5- Simulering för 22 kV i µPAS. 

Sträcka Spänning 

(U2) 

100 % [kV] 

Spänning 

(U2) 

75 % [kV] 

Vinkel (ϕ1) 

100 % [o] 

Vinkel (ϕ1) 

75 % [o] 

Normalmatning 

Hässleholm - Älmhult 21,61 21,72 -0,6 -0,5 

Alvesta – Älmhult 21,67 21,77 -0,6 -0,4 

Alvesta – Grevaryd 21,95 21,97 -0,1 -0,1 

Nässjö - Grevaryd 21,70 21,79 -0,5 -0,4 

Varberg – Heberg 21,83 21,89 -0,4 - 0,4 

Eldsberga - Heberg 21,84 21,89 -0,3 -0,3  

Långmatningar 

Alvesta – Hässleholm 20,68 21,10 -2,0 -1,6 

Hässleholm - Alvesta 20,70 21,09 -1,9 -1,6 

Nässjö – Alvesta 21,39 21,57 -1,0 -0,9 

Alvesta – Nässjö  21,44 21,61 -0,9 -0,8 

Varberg – Eldsberga 21,63 21,78 -1,0 -0,9 

Eldsberga – Varberg 21,47 21,67 -1,3 -1,1 

För matning av spänningsnivån 22 kV gjordes samma beräkningar som för 11 kV. Här var normal-

matning och långmatning intressant. Resultat för dessa beräkningar presenteras i tabell 3.6. 

Tabell 3.6 – Beräkningar för 22 kV. 

Sträcka Spänning 

(U2) 

100 % [kV] 

Spänning 

(U2) 

75 % [kV] 

Vinkel (ϕ1) 

100 % [o] 

Vinkel (ϕ1) 

75 % [o] 

Normalmatning 

Hässleholm - Älmhult 21,24 21,43 -0,50 -0,37 

Alvesta – Älmhult 21,33 21,50 -0,44 -0,33 

Alvesta – Grevaryd 21,88 21,91 -0,08 -0,06 

Nässjö - Grevaryd 21,39 21,55 -0,40 -0,30 

Varberg – Heberg 21,36 21,52 -0,45 -0,34 

Eldsberga - Heberg 21,75 21,81 -0,12 -0,09 

Långmatningar 

Hässleholm - Alvesta 18,74 19,67 -2,25 -1,58 

Alvesta – Nässjö  20,66 21,01 -0,90 -0,66 

Varberg – Eldsberga 20,20 20,68 -1,15 -0,84  

För långmatningar prövades att bygga en modell för varje sträcka där inmatningspunkten placerades 

vid frånskiljaren i mitten av varje sträcka. Simulering gav värden som presenteras i tabell 3.7. Simu-

leringar gjordes endast för belastningsgraden 100 % då detta gav tillräckliga indikationer på att 

minska spänningsfallet vid varje änddriftplats. Inga ytterligare beräkningar gjordes då de kommer ge 
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samma resultat som för 11 kV normalmatning. Det är den andra av de två alternativa lösningar som 

tagits fram.  

 

Tabell 3.7 - Inmatningspunkt vid frånskiljare i mitten med belastningsgrad på 100% ur µPAS. 

 Sträcka Frånskiljare Driftplats Spänning(U2)[kV] Vinkel(ϕ1)[o] 

 Alvesta – Hässleholm Älmhult Alvesta 10,37 -1,5 

  Hässleholm 10,25 -1,8 

 Alvesta – Nässjö Grevaryd Alvesta 10,79 -0,5 

  Nässjö 10,34 -1,6 

 Varberg – Eldsberga Heberg Varberg 10,82 -0,6 

  Eldsberga 10,86 -0,4 

De tillfällen då spänningen sjunker på samlingsskenan i omformarstationen kommer spänningen på 

sekundärsidan på transformatorn till hjälpkraften att sjunka. Detta enligt ekvation 2.16 i teorin. För 

att undersöka vilken påverkan det blir på spänningsfallet på de utvalda sträckorna gjordes simule-

ringar med matningsspänning på 10,5 kV. 

Tabell 3.8 - Simuleringar för 10,5 kV i µPAS. 

Sträcka 
Spänning (U2) 

100 % [kV] 

Spänning (U2) 

75 % [kV] 

Vinkel (ϕ1) 

100 % [o] 

Vinkel (ϕ1) 

75 % [o] 

Normalmatning 

Hässleholm - Älmhult 9,52 9,81 -2,4 -1,8 

Alvesta – Älmhult 9,68 9,92 -2,1 -1,6 

Alvesta – Grevaryd 10,38 10,42 -0,3 -0,3 

Nässjö - Grevaryd 9,76 9,96 -1,9 -1,5 

Varberg – Heberg 10,03 10,03 -1,5 -1,5 

Eldsberga - Heberg 10,09 10,09 -0,9 -0,9 

Långmatningar 

Alvesta – Hässleholm 5,44 7,65 -12,8 -7,4 

Hässleholm - Alvesta 6,09 7,77 -11,0 -7,2 

Nässjö  – Alvesta 8,80 9,31 -4,2 -3,4 

Alvesta – Nässjö  8,99 9,43 -3,8 -3,1 

Varberg – Eldsberga 9,38 9,38 -3,4 -3,4 

Eldsberga – Varberg 8,87 8,86 -4,0 -4,0 

 

Från BIS beställdes en rapport med spänning, antal faser och ledartyper för hjälpkraften i Sverige. De 

totala längderna sammanställdes. Varje enskild egenskap sorterades och dess längd sammanställdes. 

För att kontrollera har den totala längden jämförts med värdena från BIS.  Den totala längden för 

hjälpkraftledningen i det svenska järnvägsnätet är 5428 km. Se tabell 3.9. 
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Tabell 3.9 – Sammanställning i meter av ledare, spänning och antal faser för hjälpkraften i det svenska järnvägsnätet. 

Ledare      [m] Spänning   [m] Faser           [m] Spänning och fas [m] 

50 Pex 7475 11 kV 4299481 3-fas 3663959 3-fas 11 kV 2601536 

70 Pex 40765 22 kV 

 

1032872 2-fas 1415386 2-fas 11 kV 1395780 

95 Pex 198716 Okänd 95966 Okänd 348974 3-fas 22 kV 1032872 

120 Pex 1612 - - - - 3-fas okänd 29551 

150 Pex 99771 - - - - 2-fas okänd 19606 

500 Pex 711 - - - - Okänd fas 

11 kV 

302165 

Pex 

okänd  

47342 - - - - Okänd 46809 

35 Cu 914232 - - - - - - 

Tråd Cu 356176 - - - - - - 

35 Olja 2191 - - - - - - 

50 Olja 2992 - - - - - - 

95 Olja 1952 - - - - - - 

Olja 

okänd  

19387 - - - - - 

 

- 

49 FeAl 254663 - - - - - - 

62 FeAl 287439 - - - - - - 

99 FeAl 2706589 - - - - - - 

99 Al 340921 - - - - - - 

Okänd 145385 - - - - - - 

Totalt 5428319 - 5428319 - 5428319 - 5428319 
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4 Analys och diskussion 

Under den här rubriken analyseras projektarbetets tillvägagångssätt samt utredningen från STRI. 

4.1 Analys av metod  
Under arbetets gång konstaterades det att skalningen på det sättet det är angivet i BIS inte var till-

fredsställande. Även avståndsberäkningarna mellan transformatorerna och på driftplatserna blev 

svårare då informationen inte var tillförlitlig. Det gällde även avstånden från driftplatserna i jämfö-

relse med km+m där det i värsta fall kunde skilja med upp till 1000 m. Det insågs snart att GELD inte 

hade all nödvändig information där enbart transformatorer med frånskiljare fanns presenterade. Då 

det var viktigt att få med alla laster ansågs detta vara bristfälligt som informationskälla för detta pro-

jektarbete. För att GELD ska gå att använda för detta är det viktigt att transformatorer med frånskil-

jare matas in i systemet. De kopplingsscheman som finns över driftplatserna var ofta kompletta och 

lätta att följa, det var endast vid enstaka fall som det saknades transformatorer eller att en komponent 

hade ett annat stolpnummer. Något som försvårade arbetsuppgiften var viss brist på information i 

kopplingsscheman  mellan vissa driftplatser. Även om BIS användes mest var det bra att ha ett kopp-

lingsschema att jämföra med för att kontrollera längdberäkningarna då skalenligheten i BIS inte alltid 

var tillförlitlig.  

Vid modellering av de olika sträckorna var det noga att det skulle motsvara verkligheten på bästa 

möjliga sätt. Detta innebar att även frånskiljarna mellan de olika matningsstationerna skulle sitta 

mellan rätt driftplatser. Dess exakta position var svår att urskilja då den endast fanns med på kopp-

lingsschema och inte i BIS. För att få en position placerades den mitt i mellan de närmaste transfor-

matorerna. När lasterna skulle göras i databasen BMV var det lägsta skenbara effekten som kunde 

konstrueras 1 kVA. När 75 % moduleringen skulle göras blev det problem att göra den lasten, den fick 

då ha kvar sitt ursprungsvärde på 1 kVA vilket ansågs inte påverka resultatet av simuleringen. Ledare 

som var ca 10 m gick inte att rita utan att µPAS korrigerade detta. De kablar och friledningar som har 

antagits på sträckor där det saknas information ansågs ha en obefintlig påverkan på simuleringarna 

och kunde då försummas.  

Vid simulering har alla sträckor simulerats på samma sätt. Ursprungligen har alla matningar suttit 

vid änden av varje sträcka. När matningspunkten har placerats på annan plats var detta för att testa 

om detta kunde påverka spänningsfallet. För att simulera normalmatning har frånskiljaren mellan 

matningspunkterna varit i öppet läge. Detta tillvägagångssätt är för att alla simuleringar ska få så lika 

resultat som möjligt i förhållande till verkligheten. Som tabell 3.3 visar klarar normalmatningarna 

spänningsfallsgränsen på 9,9 kV både för 100 % och 75 % last. Alla långmatningar klarar inte det 

kravet. I tabell 3.8 när den inmatade spänningen är 10,5 kV syns det att normalmatningarna har svårt 

att uppfylla kravet för både 100 % och 75 % last. Om spänningen skulle sjunka till 10,5 kV blir spän-

ningsfallet ännu större längs med sträckan. 

När STRI har beräknat spänningsfall har de använt den nominella spänningen Uc=10,5 kV. Tillväga-

gångssättet för det här projektarbetet är att Uc=11kV. Detta kommer ge olika resultat från beräkningar 

och simuleringar. Det kommer också att ge andra gränsvärden på lägsta och högsta tillåtna spänning. 

STRI ger 9,45-11,55 kV medan denna rapport kommer fram till 9,9-12,1 kV vid ± 10 % av den nomi-

nella spänningen. Utredningen har nämnt en bg-last på 720 kW i Hässleholm, denna går inte att finna 

i kopplingsschema. Antagligen hör den inte till hjälpkraften längs den sträckan utan blir troligtvis 
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matad från en annan punkt. Denna last skulle kräva nästan all effekt från den matande transforma-

torn på 1000 kVA.  

Utredningen från STRI har redovisat beräkningar på sträckan Emmaboda – Karlskrona, dessa beräk-

ningar var gjorda utifrån att sträckan var tvåfas. Då denna sträcka är trefas går det att inte att utgå 

ifrån denna utredning på den enskilda sträckan. Sträckan Eldsberga-Heberg har det endast använts 

friledning av typen FeAl62. Detta för att få största möjliga spänningsfall. En generell uppskattning är 

att det ligger en bg-last i början av varje sträcka på 140 kW. Dessa laster är till för att komplettera 

schablonmetoden men kan vara både över- och underdimensionerade beroende på driftplats. Det 

gäller även resterande delar av schablonmetoden.  

För överföringsberäkningarna i denna rapport användes ett visardiagram. När ett sådant visardia-

gram används placeras all last i slutet av sträckan. I verkligenheten ligger inte all last i slutet av 

sträckan utan är fördelad längs med. Detta gör att strömmen kommer att skilja sig mellan den simu-

lerade modellen och de beräkningar som har gjorts. I den simulerade modellen kommer strömmen 

att avta för varje last som passeras, medan i beräkningsmodellen är det samma ström som kommer 

från referensstationen som når lasten. Detta leder till ett större spänningsfall i beräkningsfallet än i 

simuleringen vilket kan ses i resultatet i kapitel 3, tabellerna 3.4 och 3.6. På sträckor över 50 km har 

driftkapacitansen en viss påverkan på den reaktiva effekten. Den kapacitiva påverkan blir större vilket 

liknar faskompensering. Detta gick inte att beräkna utan att approximera. För att undersöka detta 

gjordes ändå vissa beräkningar med approximationerna. Dessa visade att slutresultatet inte påverka-

des nämnvärt. Därför valdes att inte inkludera driftkapacitancerna i beräkningarna.  

När långmatningar beräknades blev 𝑃2𝑅𝑙 + 𝑄2𝑋𝑙 för stort i förhållande till (U1/2)2 vilket gjorde att 

resultatet blev imaginärt och gav då ett oanvändbart värde. För att kunna använda samma metod 

krävdes att belastningsfaktorn sänktes till en lägre nivå. Dessa kan ses tabell 3.4.   

Resultaten från STRI samt simuleringarna är relativt likvärdiga. Schablonmetoden som STRI har ta-

git fram är en bra approximation över spänningsfallet på en hjälpkraftssträcka. Antagandet som STRI 

har gjort gällande belastningarna är mest troligt överskattade då de har använt 100 % last. Det är 

eventuellt en bra uppskattning under vintertid eller korta perioder, men knappast hela tiden. Hade 

STRI gjort en beräkning med 75 % last samt att den nominella spänningen hade varit Uc=11 kV, hade 

resultaten kunna analyserats smidigare. Trots detta skiljer sig inte simuleringarna och schablonme-

toden särskilt mycket. Schablonmetoden är en snabbare metod som ger en fingervisning om vad re-

sultatet kan landa i närheten av, dock är det osäkert om resultatet är i överkant eller i underkant. 

Fördelarna med µPAS är möjligheten att variera noggrannheten och att göra olika tester på en miljö 

som ska likna verkligheten. Dessa testar kan vara bra för att utvärdera framtida arbeten. Med verkty-

get som visar spänningsprofil samt funktionen att placera ut mätinstrument längs den simulerade 

sträckan går det att se hur spänningen, fasvinkeln och strömmen påverkas av lasterna. Detta går inte 

med en schablonmetod.  

4.2 Alternativa lösningar 
Som en alternativ lösning har alla sträckor simulerats och beräknats för 22 kV. Det har givit ett lägre 

spänningsfall på alla sträckor enligt tabellerna 3.5 och 3.6. Detta för att högre spänning har kunnat 

transporteras med mindre förluster då effektuttaget har varit samma. Många av komponenterna från 

11 kV-systemet är redan kompatibla med 22 kV-systemet. Ett annat alternativt lösningsförslag är att 

ändra inmatningspunkten för 11 kV. Det har gjort att spänningshållningen har blivit bättre då den har 
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placerats vid den normalt öppna frånskiljaren i mitten. Då försvinner långmatningarna. Spänning-

arna för de olika sträckorna visas i tabell 3.7. En förutsättning för att detta ska funka är att matnings-

punkterna i båda ändarna är frånskilda.  

4.3 Samhälleliga, ekonomiska, hållbara och miljömässiga aspekter  
Hjälpkraftens funktion är högst relevant för att tågtrafiken ska fungera. Om den inte gör det fungerar 

inte heller signalsystemen, då uppkommer signalfel. Beroende på var signalfelet inträffar kommer det 

att slå olika hårt på järnvägstrafiken i landet. Inträffar det i Stockholm kommer det exempelvis på-

verka betydligt fler resenärer och godstransporter än om det sker i Mora. Den som köper transporten 

och blir påverkad av förseningen får oftast ersättning av säljaren, i detta fall tågbolagen. Tågbolagen 

vill i sin tur ha ersättning från ägaren av järnvägen, svenska staten. Alltså påverkar dessa förseningar 

skattebetalarna. Sker detta för ofta kommer köparen av transporttjänsten börja välja andra transpor-

talternativ. Då tåg är det mest klimateffektiva kommer andra alternativ påverka miljön negativt då 

bilar, lastbilar, flyg och fartyg släpper ut stora mängder CO2 och olja. Om tåg väljs bort tappar Trafik-

verket och tågbolagen stora intäkter. Det kommer resultera i minskade resurser för utveckling och 

underhåll av järnvägen.  

4.4 Förslag på framtida arbeten 
För framtida arbete i µPAS bör det noteras att det är mycket tidskrävande att samla in ledartyper, 

ledarlängder, ledarareor, transformatortyper och dess placeringar. Utöver detta ska även längderna 

beräknas mellan transformatorerna och skarvarna mellan olika ledartyper. När det sedan ska model-

leras är det viktigt att namnge alla komponenter på ett strukturerat sätt så att det är enkelt att felsöka. 

För detta bör det skapas en vägledande standard. Planeringsmässigt tar det cirka 2 dagar att göra en 

sträcka. Denna tid kan påverkas beroende på hur exakt modelleringen ska vara i förhållande till verk-

liga sammanhang. Vidare kan andra kända problemsträckor modelleras och simuleras med samma 

metod. Detta går även att göra med sträckor som fungerar för att undersöka dess potential till utbygg-

nad.   
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5 Slutsatser 

Från de simuleringar och beräkningar som gjorts har två lösningsalternativ tagits fram för att minska 

spänningsfall. Båda alternativen enligt denna rapport är möjliga att genomföra. Schablonmetoden är 

bra att använda om tiden är en viktig faktor och om en indikation om spänningsfallet eftersökts. Dock 

är det osäkert om resultaten hamnar i över- eller underkant. För att göra det mer likt verkligheten är 

det bästa alternativet att använda µPAS. Då finns även möjligheten att experimentera med en egen-

utvecklad modell samt optimera en  nuvarande modell.   

Vid normal drift på 11 kV syns det i tabell 3.4 att spänningskraven på ± 10 %  uppfylls. Det är vid de 

tillfällen som det sker långmatning som det börjar bli kritiskt låga nivåer. För att lösa detta går det att 

antingen höja spänningen eller placera en inmatningspunkt i mitten av sträckan. Då uppfylls även 

kraven för långmatning. Något som inte undersökts är hur ofta långmatning sker. I analysen av re-

sultaten syns det att det är en viktig faktor för att avgöra om kraven uppfylls eller vilken lösningsme-

tod som ska användas. När det gäller spänningsfall vid omformarstation ned till exempelvis 10,5 kV 

syns det i tabell 3.8 att kraven för normalmatning inte uppfylls. Vid de fallen bör det  undersökas om 

kontaktledningen och hjälpkraften kan matas från var sin separat samlingsskena i stället för en ge-

mensam.  

Genom att ha en stabil spänningshållning i hjälpkraftsnätet går det att minska antalet förseningar i 

tågtrafiken som uppkommer på grund av fel som beror på otillräcklig strömmatning, till exempel 

signalfel och igenfrysta växlar. Dessa förseningar kostar samhället stora pengar då järnvägsoperatö-

rerna måste stå till svars för sina kunder. Fel som kan bero på infrastrukturen. Är det allt för hög 

frekvens på felen kan flera resenärer och godstransportköpare komma att överväga andra rese- eller 

transportalternativ som inte nödvändigtvis är lika klimateffektiva som tåg. 
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