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Sammanfattning 

Delar av Fortums nät behöver ses över ut kapacitets- och tillförlitlighetssynpunkt. I vissa 

områden kommer transformatorstationer inom en snar framtid att bli överbelastade under 

vintertid. Dessa stationer har undersökts om det kan vara optimalt att ha olika driftläggningar 

beroende på säsong. 

Fortum matar 130kV-nätet i Dalarna genom deras stora ställverk i Repbäcken. Den aktuella 

driftläggningen har en transformator i drift, som under vintertid blir högt belastad. Med hjälp 

av beräkningsverktyget PSS/e kan man undersöka vad som händer när man gör ändringar i 

nätet. Fortum vill undersöka om det kan vara aktuellt att tillämpa en annan driftläggning 

vinter- och sommartid, där de i huvudsak tar hänsyn till förlust och tillförlitligheten i nätet.   

Av de transformatorstationer som undersökts, är det några som under vintertid är så pass högt 

belastade att de behöver kopplas om till parallelldrift som en kortsiktig lösning tills en 

förstärkning av transformatorkapacitet sker. För några av dem kan annan driftläggning vara 

optimal ur förlustsynpunkt.  

I Dalarnas 130kV-nät kan de dela upp driften mellan de två transformatorer som finns i 

Repbäcken. Förslaget är att dela upp dem på varsin skena och med tanke på beräkningar som 

gjorts i PSS/e borde detta fungera i verkligheten. Förlusterna skiljer sig inte åt i de olika 

fallen, samt att alla enkelfel motsvarar varandra för de två driftläggningarna. De två 

driftläggningarna skiljer sig inte åt under sommaren, men under vintern kan man eliminera 

problem vid ett felfall. Till följd av detta kan den nya driftläggningen vara mer optimal under 

vintertid. 

Abstract 

Parts of Fortum’s power grid are in need of adjustments because of components that are 

becoming obsolete. In some areas, the transformers will be overcharged during the winter. 

These stations have been investigated whether it may be optimal to have different operating 

systems depending on season.  

Fortum is distributing the 130kV network in Dalarna by their large substation in Repbäcken. 

The current operating system has one transformer in service, which is becoming overcharged 

during the winter period. Using the calculation tool PSS/e, one can examine how it might look 

like in reality, if you make changes in the power grid. Fortum wants to investigate whether it 

may be good to apply a different operating system during summer and winter, where they 

mainly consider the loss and reliability of the power grid.  

Out of the stations examined, there are some of them that are heavily loaded during the 

winter, it might be necessary to consider switching into parallel operation. Regarding some of 

the other stations, it may be optimal to use another operational orientation when we take the 

loss in consideration.  

In Dalarna’s 130kV power grid they may divide the operation between the two transformers 

located in Repbäcken. The proposal is to split them up between the buses, considering that the 

calculations in PSS/e it should be working in reality. This is because of the losses and the 

simple faults that where investigated is similar in the two operating systems. The operating 

systems do not differ during the summer. If we use the new operating system during winter, 

we can eliminate a simple fault which concludes that it may be better to use the new operating 

system.  
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1. Inledning 
Electricity Solutions and Distribution Division ansvarar för Fortums elhandel och 

eldistribution.  Divisionen består av två affärsenheter: Distribution och Electricity Sales. 

Fortum Distribution är en affärsenhet som äger, utvecklar och driver både lokala och 

regionala distributionsnät till kunder i Norden. Till de 1,6 miljoner kunder Fortum har i 

Sverige, Finland, Norge och Estland kan de leverera el med en tillförlitlighet på 99,98% [1]. 

I många stationer har Fortum Distribution dubbla transformatorer varav en transformator 

används i normaldrift. Den andra står som reserv och användes i fall transformatorn i drift 

skulle bli överbelastad eller vid fel eller planerade arbeten. I vissa stationer tillämpas annan 

driftläggning av förlust- och belastningsskäl, som också kan skilja sig åt beroende på sommar- 

och vinterförhållanden. På grund av att man under vintern i vissa stationer behöver använda 

båda transformatorerna behöver man se över driftläggningen i dessa stationer. Man vill i 

huvudsak minska förlusterna och öka tillförlitligheten.  

1.1. Syfte och mål 

Syftet med examensarbetet är att hjälpa Fortum att optimera driftläggningar i deras nät för 

några transformatorstationer i Sverige. I arbetets slut skall det ges förslag på driftläggningar 

som kan passa vid sommar- respektive vintertid för några transformatorstationer. Syftet är 

också att hjälpa Fortum att se över ett större masknät där det kan behövas göra några 

förändringar, med hjälp av ett beräknings- och analysverktyg. Förlust- och tillförlitlighets-

synpunkt är de viktigaste aspekterna.  

Målet med examensarbetet är att undersöka om det i vissa stationer är nödvändigt att köra 

parallelldrift under vintertid, eller att köra båda transformatorerna samtidigt men att de delar 

på lasten. Målet är också att undersöka hur ett nät reagerar på ombyggnationer. Man vill också 

minska förlusterna i nätet samt öka tillförlitligheten.  

1.2. Problemformulering 

Finns det några transformatorstationer som kan behöva kopplas om till parallelldrift under 

vinterdrift?  

För att öka tillförlitligheten på Dalarnas 130kV-nät ville man undersöka om det går att koppla 

om så att den ena transformatorn matar en skena och den andra matar en annan skena, som 

går till olika delar av nätet. Ledningarna skall gå ihop längre ut på nätet, på ett sådant sätt att 

en transformator fortfarande kan ge kraft om det blir fel på den andra transformatorn och 

tvärtom. Är det möjligt att dela upp skenorna i ställverket mellan transformatorerna och vad 

händer i nätets andra delar vid en förändring? Hur höga blir förlusterna för dessa 

driftläggningar? 
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2. Teori 
En av de viktigaste länkarna i elkraftsöverföringssystem är transformatorer, med hjälp av 

dessa kan överföringsspänningen höjas eller sänkas. Med en hög verkningsgrad kan vi också 

få en ekonomisk överföring som kan ske över stora avstånd, med höga spänningar och låga 

förluster. I stora distributionsnät kallas de ofta för krafttransformatorer. 

2.1. Transformatorns förluster 

En transformators förluster består av två olika förluster, tomgångsförluster och 

belastningsförluster. Tomgångsförlusten P0 består huvudsakligen av järnförluster och 

storleken på P0 beror på hur stor spänningen är. Belastningsförlusten Pk består mestadels av 

resistansförluster i lindningarna, vilket innebär att de beror av strömmen. Dessa förluster 

anges oftast av tillverkaren i märkdatan på transformatorn, där tomsgångsförlusterna är givna 

vid märkspänning och belastningsförlusterna vid märkström. [2] 

Ofta vill man bestämma förlusterna vid en annan belastning på transformatorn, då kan den 

relativa belastningen s användas vid beräkning och ges av  

   
 

  
  

där S är den verkliga belastning man vill bestämma förlusterna för och SN är transformatorns 

märkeffekt.  

Den faktiska tomgångsförlusten är proportionell mot primärspänningen i kvadrat 

     
 

  
 
 

      

där P0N är transformatorns givna tomgångsförluster vid märkspänning. Den beror även på 

transformatorns järnkärna.  

Belastningsförlusten varierar kvadratiskt med belastningsströmmen och kan beskrivas enligt 

     
 

  
 
 

    
 

  
 
 

       

där S är den faktiska belastningen och PkN är den givna belastningsförlusten vid märkström.  

Den totala förlusten, Pd, för transformatorn är summan av tomgångs- och 

belastningsförlusterna 

              
 

  
 
 

        
 

  
 
 

    
 

  
 
 

         
 

  
 
 

         
 

  
 
 

        

Ofta är förhållandet 
 

  
  , vilket innebär att den totala förlusten enbart beror på hur stor 

lasten S är. [3] 
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2.2. Parallelldrift av transformatorer 

För att förstärka ett nät kan man parallellkoppla krafttransformatorerna, men för att kunna 

göra det måste tre villkor uppfyllas.  

 Ingen ström får gå mellan transformatorerna i tomgång, vilket innebär att vektorerna på 

sekundärspänningarna måste vara samma vid samma primärspänningar och det garanteras 

om 

- spänningsomsättningen är samma 

- i trefasfallet är fasförskjutningarna lika. 

 Belastningsfördelningen mellan två transformatorer ska stå i proportion till 

märkeffekterna. För transformatorerna ska de relativa kortslutningsimpedanserna vara 

lika.  

 

 För att undvika för stor fasvridning vid belastning bör kortslutningsimpedansens 

fördelning mellan kortslutningsreaktans och –resistans vara ungefär lika. Därför bör det 

vara samma storleksklass på märkeffekten, kvoten för märkeffekter på parallellkopplade 

transformatorer får vanligen vara högst 3:1. [3] 

2.3. Optimering av driftläggningar 

Beroende på vilken station och område i nätet, har de olika driftläggningar. För de stationer 

som har två identiska transformatorer vill man avgöra om man behöver koppla om vintertid, 

för att få en parallelldrift av transformatorerna istället för att ha ena som reservtransformator. 

För vissa stationer når man inte upp till den maximala lasten för transformatorn medan man 

för andra transformatorstationer kan behöva mer kapacitet.  

För att avgöra om det är aktuellt att koppla om i en transformatorstation kan man med hjälp av 

märkdata för transformatorerna och aktuella lasten, räkna ut en brytpunkt för 

effektförlusterna. Beroende på hur stor den verkliga aktuella lasten är kan man avgöra om 

parallelldrift är fördelaktig ur förlustsynpunkt.  

Brytpunkten är den last då effektförlusten är lika för de olika driftläggningarna och kan 

beskrivas med formeln 

             

där Pd1 + Pd2 är förlusten vid parallelldrift av transformatorerna i en station och Pd är förlusten 

vid drift av en transformator.  
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2.3.1. Lastens brytpunkt - Transformatorer med samma märkeffekt 

Driftläggningarna är olika beroende på station och område. Vid parallelldrift av 

transformatorer, där vi vill ha samma last som för en enkel transformator kommer därför 

lasten att delas lika mellan de parallellkopplade krafttransformatorerna: 

             

 
 

   
 

 

         

 
 

   
 

 

              
 

  
 
 

      

Där S är lasten och vår brytpunkt och bryts ut: 

 

 
 

   
 

 

         

 
 

   
 

 

         
 

  
 

 

                      

  

    
    

    
  

    

    
  

   

  
                    

  

    
       

   
 

    
    

   
  

       
   

 

    
    

   
  

       
    

 

  
     

    
                    

  

    
       

   
          

   
          

    
 

    
    

   
                    

  

       
               

       
   

          
   

          
    

 

    
    

   
 

    

  
    

    
   

                  

       
   

          
   

          
    

     

 

Förlusten ändras kvadratiskt med avseende på lasten, men vi vill endast ha en positiva 

brytpunkten. Detta är dock förutsatt att transformatorerna är lika och ingen cirkulerande ström 

fås. Alltså: 

S     
    

    
   

                  

       
   

          
   

          
    

      (1) 
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2.3.2. Lastens brytpunkt - allmänna fallet 

I vissa fall har transformatorerna inte samma märkeffekt. Enligt villkoren för att kunna 

parallellkoppla dem, måste fördelningen av belastningen då vara samma som för 

märkeffekten.  

Antag att transformator T1 har en märkeffekt S1 och transformator T2 har märkeffekten S2. Då 

måste lasten över T1 vid parallellkoppling ha kvoten  

  

      
 

och lasten över T2 har kvoten 

  

      
 

Vi härleder formeln för brytpunkten på samma sätt som vi gjorde när vi hade samma 

märkeffekt i transformatorerna, formel (1). När förlusterna är lika för parallelldrift och vid 

drift av ena transformatorn får vi 

           
   

   

        

   
 

 

       
    

   

        

   
 

 

             
 

  
 
 

      

Där högerledet är förlusterna för transformatorn i enkel drift. Efter förenkling får vi 

ekvationen 

           
 

        
 
 

       
 

        
 
 

             
 

  
 
 

      

Ur denna bryter vi ut lasten S precis som i härledningen för formel (1) och vi får brytlasten: 

 

S     
  

                            

              
                

    

Denna formel kan däremot användas för både lika märkeffekt och olika märkeffekt, då denna 

gäller för det allmänna fallet. Förutsättningarna är samma här, att vi ej får en cirkulerande 

ström och att de tre villkoren för parallelldrift i punkt 2.2 uppfylls.  

  

(2) 
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2.4. Fortums 130kV-nät i Dalarna 

Regionnätet i Dalarna är ett av de nät som Fortum driver idag. Belastningen för några av 

transformatorstationerna börjar närma sig märklast och kan därför behöva ses över.  

Huvudinmatningen  i Dalarna ligger i Repbäcken där de idag har en mycket stor transformator 

i drift och en lika stor transformator står på standby. Att ett transformator står som standby 

innebär att den hela tiden är spänningssatt men det ligger ingen last på den.   

2.4.1. Ställverk 

För att kunna dirigera kraftens väg till utgående ledningar på ett säkert sätt använder man sig 

av en typ av anläggning som kallas ställverk. Ett ställverk har flertalet funktioner [4]. 

 Strömmar och spänningar övervakas och hålls inom specificerade nivåer, både vid 

överbelastning och exempelvis åska.  

 Den reaktiva belastningen motverkas vid långa överföringar med seriekondensatorer 

och reaktorer.   

 Skall kunna bryta eller sluta en in- eller utgående ledning inom bråkdelar av en 

sekund. Motsvarar en strömbrytare, men för mycket höga/låga spänningar och 

stora/små strömmar. 

 För att göra underhåll med stor säkerhet kan man i ett ställverk frånskilja en ledning 

eller utrustning. 

 Att orda och kortsluta en frånskild ledning eller utrustning för att ytterligare öka 

säkerheten vid underhåll. 

 Att jordning av linjer vid åsknedslag med överspänningskydd.  

 Vid behov kan ett ställverk också transformera om spänningen till högre eller lägre 

nivåer.  

Det finns olika typer av ställverk; transmissionsställverk, primära och sekundära 

distributionsställverk. Transmissionsställverken är anslutna till stamnätet på 220 och 400kV  

samt till regionnäten på 30, 40, 50, 70 och 130kV i Fortums nät. Tillhörande utrustning så 

som transformatorer, kondensatorer och brytare är placerade utomhus (det finns även 

inomhuslösningar). Där flera kraftledningar möts och där distributionsnäten till närregionen 

ansluts finns det transmissionsställverk. Dessa är fjärrmanövrerade från en driftcentral, där 

man kan bestämma hur kraften ska ta sig fram i masknätet. [4] 

De primära och sekundära distributionsställverken är mindre, där primära (10 och 20kV) 

används för att styra kraftmatningens alternativa vägar samt att mata städer och industrier i 

närområdet. 10 och 20kV-ställverken är oftast utförda som inomhuslösningar. Även de 

primära distributionsställverken är oftast placerade utomhus och kan fjärrmanövreras. Det 

finns även GIS-stationer som är placerade inomhus och är upp till en tiondel så stora som de 

vanliga stationerna. GIS-stationer är transformatorstastioner med gasisolerade ställverk. De 

sekundära (230/400V) används främst för matning av industrier och större fastigheter och 

bostadsområden. Dessa är placerade i skåp inom- eller utomhus.  
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De moderna ställverken är oftast helt kapslade och detta gör att riskerna är minimala för att 

ljusbågar skall uppstå.  

Ställverk vid Repbäcken 

Ställverket vid Repbäcken är ett abc-ställverk, vilket innebär att det finns tre samlingsskenor 

vid ställverket som kallas för a, b och c. Till dessa skenor är två transformatorer med 

tillhörande brytare och omkopplare kopplade, där den ena transformatorn (transformator A är 

i drift idag) kan fördelas på alla tre skenorna. Transformator B däremot är endast kopplad till 

skena c, och står på standby, men kan kopplas om med omkopplare till skena b.  

 

Figur 2.4.1. Repbäckens ställverk, med abc-ställverk.  

 

I figur 2.4.1 kan man se hur transformatorerna i ställverket är kopplade. Den vänstra 

transformatorn är kopplad till alla skenorna i ställverket och kopplas om med 

lindningsomkopplare. Den högra transformatorn är endast kopplad till skena c, och kan med 

en brytare längre till höger kopplas om till skena b.  

På grund av kopplingen, som den är idag, kan man inte köra transformatorerna parallellt. Man 

vill undersöka om det finns andra lämpliga driftläggningar, för att båda transformatorerna 

skall kunna vara i drift. Detta för att man vill öka tillförlitligheten i nätet.  
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3. Optimeringar av driftläggningar i Fortums nät 
Den första delen av examensarbetet bestod i huvudsak av att undersöka, om det kan tänkas 

vara nödvändigt att koppla om transformatorerna under vintertid till parallellkoppling eller 

annan driftläggning. För detta används den allmänna formeln (2) på sidan 5 för att beräkna 

brytlasten mellan enkel driftläggning och parallelldriftläggning för utvalda 

transformatorstationer. Några stationer kommer att byggas om inom en snar framtid och dessa 

stationer ville Fortum kontrollera om det verkligen behövs en omkoppling till parallelldrift 

eller om det kan finnas någon annan lösning som är bättre.  

Den andra delen av arbetet gick i stort sett ut på att analysera alternativa driftläggningar för 

Dalarnas 130kV-nät, med hjälp av ett analysverktyg. För de olika driftläggningarna som 

simulerades gjordes även beräkningar. För att man ska kunna avgöra vilken driftläggning som 

är optimal ur förlust- och tillförlitlighetssynpunkt. Den viktigaste aspekten för Repbäcken är 

dock tillförlitligheten.   

3.1. Dataverktyg för att undersöka parallelldrift 

För att kunna utföra arbetet behövdes hjälp av en del verktyg, som Fortum tillhandahöll under 

arbetets gång. Mjukvara som DWG trueviewer och DLX viewer användes för att få översikt 

över kopplingsscheman respektive hur hög belastningen är under årets perioder.  

För att hantera en stor mängd data användes Microsoft Office Excel. Excel fungerade även 

som beräkningsverktyg för en mängd dataserier för att beräkna brytlast och effektförlusterna. 

Dataserier för lasten som varit de senaste åren togs fram med hjälp av DLX-viewer och 

Fortums databaser. I DLX-viewer kunde man välja vilken transformatorstationer man ville se 

på och vilken typ av dataserie (bland annat spänning, ström, aktiv och reaktiv effekt). När 

man valt dessa kunde man också välja vilken tidsperiod man ville ha mätdata för. 

3.2. Parallelldrift 

För att undersöka en transformatorstations driftläge och jämföra det med hur driftläget ser ut 

vid parallelldrift behövdes märkdata för tomgångs- och belastningsförluster samt andra 

märkdata. Dessa värden finns i olika pärmar på olika platser i Sverige. För att få tag på dessa 

värden behövdes kontakt med olika personer hos Fortum, som fanns på olika ställen i Sverige.  

Med hjälp av märkdata kan en brytpunkt beräknas. Brytpunkten, eller brytlasten, kom att 

användas efter att ha undersökt hur högt belastad en transformatorstation är både sommar- och 

vintertid. Under vintertid kan det vara aktuellt att köra två transformatorer parallellt, då lasten 

oftast är betydligt högre på grund av den låga temperaturen.  
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Exempel  

För att visa vad det är som undersöktes behövs ett mer ingående exempel som också kom att 

användas som mall i Excel, för att göra vidare undersökningar av de transformatorstationer 

som kan behöva åtgärdas.  

 

En transformatorstation har märkdata enligt tabell 3.3.1.  

Tabell 3.3.1. Transformatordata för en kraftstation.  

Transformator Effekt (MVA) P0 (kW) Pk (kW) 

T1 40 24,6 142,2 

T2 40 23,4 143,5 

 

Man vill undersöka när det kan vara nödvändigt att koppla om till parallelldrift av 

transformatorerna T1 och T2 ur förlustsynpunkt under vintertid. Här antas spännings-

omsättningen vara ungefär samma för transformatorerna, vilket är en viktig punkt för att 

kunna köra parallelldrift. Spänningsomsättningen fås på samma sätt som märkdata.  

 
Figur 3.3.2. I figuren visas effektförlusterna med avseende på last för enkel drift och 

parallelldrift.  
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I figur 3.3.2 kan man se karaktäristiken för enkel drift och parallelldrift. ”Enkel”-grafen visar 

sambandet mellan last och effektförlust vid drift av enkel transformator. ”Parallell” visar 

sambandet vid parallelldrift av de två transformatorerna. Brytlasten är den last då graferna 

skär varandra. Denna skärning är brytpunkten och denna gräns innebär att det ur 

förlustsynpunkt är bättre att köra en transformator när lasten är mindre än brytlasten.  

Med användning av formel (1) beräknas brytpunkten.  

    
                                                 

                                                                                  

     
                             

                     
   

                  

               
   

               

     
  

 

Alltså  

                        

och vi får brytpunkten för lasten 

                                            

Förlusterna för drift av enkel transformator ökar snabbare med avseende på lasten än vad den 

gör vid parallelldrift. Förlusterna vill man ska vara så små som möjligt. Det är därför optimalt 

att använda sig av en enkel transformator så länge den verkliga lasten är mindre än brytlasten 

på 23MVA i detta fall. Om den verkliga lasten däremot blir högre än den beräknade 

brytlasten, är det mer optimalt ur förlustsynpunkt att köra parallelldrift av transformatorerna 

istället. 

3.3. Analysverktyg 

För Dalarnas 130kV-nät användes beräkningsprogrammet PSS/e för analys av driftläggning 

och felfall. Mestadels för att kontrollera om nätet konvergerar och för att kontrollera 

tillförlitligheten i nätet, då det kan behöva göras större förändringar i nätet.  

PSS/e från Siemens är ett kraftfullt beräkningsverktyg som användes främst för den andra 

delen av arbetet. I PSS/e finns möjlighet att byta ut skenor och simulera hur ett masknät 

kommer att fungera vid förändringar. Med hjälp av lastflödesberäkningar och funktionen att 

analysera fel, kunde man svara på om det går att dela upp skenorna mellan transformatorerna i 

Repbäcken, vad som händer med förlusteffekterna i de olika delarna av nätet och vad som 

sker när det uppstår fel. [5] 

Förutom effektflödesberäkningar gjordes även en beräkning som kallas AC contingency 

solution (förkortat ACCC) för att se om hur systemet reagerar vid olika felfall. Med hjälp av 

denna metod kunde man kontrollera att nätet konvergerar även vid ett visst felfall.  
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3.3.1. Effektflödesberäkning 

Effektflödesberäkning kallas även för lastflödesberäkning, för vilka man använder numerisk 

analys för att studera ett kraftsystem. Dessa beräkningar är viktiga för att i framtiden kunna 

planera utbyggnation av distributionsnät såväl som att beräkna vilket den optimala driften är. 

Principen för effektflödesberäkning är att studera spänningens storlek och dess fasvinkeln vid 

varje skena, samt den aktiva och reaktiva effekten. [6] 

Det finns flera numeriska metoder att göra effektflödesberäkningar för icke-linjära 

ekvationssystem, bland annat Newton-Raphsons lösningsmetod, som är den vanligaste. Denna 

lösningsmetod börjar med att göra en gissning på ett begynnande värde, för alla okända 

variabler till exempel spänningar och vinklar för last- och generatorskenor. Startvärdet 

(gissnigen) används vid första beräkningen som ger oss nya värden. Förhoppningsvis är de 

nya värdena bättre än de tidigare och används för att fortsätta beräkna nya värden. Man är 

nöjd när skillnaderna mellan de beräknade värdena är tillräckligt liten. De nya värdena 

uppdateras för komponenterna och kontrollerar om de stoppande villkoren uppfylls och 

avslutar, om villkoren inte uppfylls börjar beräkningarna om från lösning av effektbalans. [7] 

Andra numeriska analysmetoder är Fast-Decoupled-Load-Flow, Gauss iterativa metod och 

Gauss-Seidels metod. Vid lastflödesberäkningar är Newton-Raphsons metod att föredra då 

den konvergerar snabbare och kan ge konvergens i system där Gauss-Seidels inte skulle ge 

konvergens. För att göra dessa beräkningar för distributionsnät används oftast färdiga 

program, som använder någon av de nämnda metoderna. I detta arbete användes Siemens 

PSS/e, som kan använda sig av alla fyra metoderna.  

En lastflödesberäkning i PSS/e, med Newton-Raphsons metod, utskriften i PSS/E ser ut enligt 

följande text: 

ITER  DELTAP   BUS   DELTAQ   BUS    DELTA/V/   BUS   DELTAANG   BUS 

0     0.0000  (347)  0.0000  (347)                                       

     0.00003  (5025)  0.00012  (29036) 

1     0.0000  (1314) 0.0000  (7175) 

 

 REACHED TOLERANCE IN   1 ITERATIONS 

 

 LARGEST MISMATCH:    0.00 MW    0.00 MVAR     0.00 MVA AT BUS  21081  

 SYSTEM TOTAL ABSOLUTE MISMATCH:               0.07 MVA 

 

I körningen kan man se att det krävdes en gissning och beräkningen konvergerar efter en 

iteration. I PSS/e används max 20 iterationer. Om systemet inte konvergerar innan dess kan 

man pröva med en annan metod istället, exempelvis Gauss-Seidels metod.  

Man kan också se att systemets totala avvikelse är 0,07MVA, där ungefär 2-3MVA är 

acceptabelt hos Fortum.. När man använder sig av Newton-Raphson får man en tydlig 

konvergens eller divergens. Detta innebär att en avvikelse i hela systemet på 2-3MVA 

indikerar att man har ett tillförlitligt beräkningsresultat. Man måste också kontrollera att den 

störstaavvikelsen för en enskild skena inte är för stor. [8] 
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3.3.2. AC contingency analysis 

Denna analysfunktion beräknar den totala växelspänningens lastflöde för ett specifikt set av 

osäkra fall, felfall, och kallas på svenska för (n-1)-beräkning. Det är en metod för att 

kontrollera osäkerhet som påverkar effekten vid olika förändringar i kraftnätet, där man bland 

annat vill se om nätet klarar av felen eller om det kollapsar.  

Kortfattat innebär det att man vill kunna koppla ur en ledning, samlingsskena i ett ställverk 

eller huvudtransformator utan att elleveranserna påverkas för slutkund. För att göra denna 

analys krävdes att man skapade tre externa filer, som innehåller programkod. En fil skall 

innehålla det område som analyseras, i den filen anger man antingen bussar eller områden . 

En annan fil programmeras så att PSS/e vet vilka värden man vill övervaka och den sista filen 

innehåller kod som talar om för PSS/e vilken eller vilka felfall som vi vill undersöka. 

Beroende på vilket felfall som sker, kan man i PSS/e se om något av dem gör att nätet 

kollapsar.  

Felfall - konvergens 

PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 10' (#10 OF 192): 

OPEN LINE FROM BUS 328 TO BUS 357 CKT 1 

 

Textraderna ovan talar om för oss att programmet bearbetar en enkel osäkerhetspunkt, där vi 

har en öppen linje från bus 328 till 357. Med detta kan man sedan se i en ACCC rapport hur 

ledningarna belastas vid detta felfall.  

Felfall – ingen konvergens  

PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 11' (#11 OF 192): 

OPEN LINE FROM BUS 328 TO BUS 367 CKT 1 

*** SOLUTION NOT CONVERGED: ITERATION LIMIT EXCEEDED *** 

LARGEST MISMATCH IS       0.69 MW OR MVAR AT BUS 5050  

TOTAL MISMATCH IS         0.94 MVA 

 

På grund av att gränsen för antalet iterationer nås vet man inte om det går att använda nätet 

för just detta felfall. Om man ändrar några parametrar och antalet iterationer kan den här 

delen av nätet konvergera. Man ser också att vi får  en total avvikelse på 0,94MVA, vilket 

skulle kunna antyda att nätet kan konvergera senare eller att det fungerar trots detta felfall.  
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Felfall -nätet kollapsar 
ERROR: CONFLICTING VOLTAGE SETPOINTS FOR BUS 9573 USING 0.99264 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: BLOWN UP *** 

 LARGEST MISMATCH IS    1543.81 MW OR MVAR AT BUS 6011  

 TOTAL MISMATCH IS     42437.75 MVA 

  22 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED 

VOLTAGES BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.499374 AT BUS 5410 

   8 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WITH CONTROLLING EQUIPMENT INCORRECTLY AT 

THEIR VAR LIMITS (VARS HIGH & VOLTAGE HIGH, OR VARS LOW & VOLTAGE LOW) AND 

VOLTAGE ERROR MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.013171 AT BUS 29363 

 

I detta felfall får vi ett system som kollapsar och något som vi i verkligheten inte vill ska ske.  

Det totala avvikelsen är så pass stor att det blir väldigt osäkert.  

För körningar i PSS/e kan man också ta hänsyn till olika yttertemperatur och 

ledningstemperatur. Rate A kan beskrivas som normalfallet med 10˚C utomhustemperatur och 

50˚C ledningstemperatur. Rate C är extremfallet med 30˚C utomshustemperatur och en 

ledningstemperatur på 50˚C. Det finns ytterligare ett fall, Rate B som motsvarar en 

utomshustemperatur på 10˚C och 70˚C ledningstemperatur. Rate C är endast aktuellt 

sommartid. 

 

Tabell 3.3.2. Del av tabell av ACCC-beräkning som gjordes i PSS/e 

MONITORED BRANCH  CONTINGENCY   RATING  FLOW    %  

828*EDINGE.2 220.00 869 TUNA...2 220.00   1 BASE CASE    304.0  322.1 106.5 

872 UNTRA..2 220.00 873*VALBO..2 220.00   1 BASE CASE    259.0  282.0 109.8 

828*EDINGE.2 220.00 869 TUNA...2 220.00   1 SINGLE 1     304.0  322.1 106.5 

872 UNTRA..2 220.00 873*VALBO..2 220.00   1 SINGLE 1     259.0  284.2 110.8 

3904 BULLER.1 135.00 3937*HAGGÅRP1 135.00 1 SINGLE 1     188.2  341.6 174.7 

3904*BULLER.1 135.00 3940 FALUNV.1 135.00 1 SINGLE 1     139.9  312.1 214.7 

3905*DOMNAR.1 135.00 3937 HAGGÅRP1 135.00 1 SINGLE 1     188.2  309.8 158.1 

828*EDINGE.2 220.00 869 TUNA...2 220.00   1 SINGLE 2     304.0  322.1 106.5 

872 UNTRA..2 220.00 873*VALBO..2 220.00   1 SINGLE 2     259.0  282.1 109.9 

3909 KVARNS.1 135.00 3934*MEDVÄG.1 135.00 1 SINGLE 2     297.0  310.1 101.7 

 

 

I tabell 3.3.2 ser vi vilken ledning som felet ligger på, contingency anger vilket typ av fel det 

är som anges i en lista längre ner efter att AC contingency report har körts. I sista kolumnen 

ser vi hur högt belastad ledningen är, om just det felet skulle uppstå.  

3904*BULLER.1 135.00 3940 FALUNV.1 135.00 1 SINGLE 1     139.9  312.1 214.7 

Textraden ovan är inte bra då det innebär att det kommer gå snabbare än för den ledningen att 

överhettas. En överbelastning på 140% gör att det finns en risk för att ledningen löser ut. 

Ledningar med en överbelastning under 140% löser inte ut, exempelvis 872 UNTRA..2 
220.00 873*VALBO..2 220.00   1 SINGLE 2     259.0  282.1 109.9. 
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4. Resultat 
I denna del av rapporten presenteras resultaten att beskrivas som man kommit fram till under 

arbetets gång.  

4.1. Parallelldrift eller enkeldrift, vinter och sommar  

Grafer för de transformatorstationer som undersökts finns i Bilaga 1. Beräkningar av 

brytlaster har utförts med hjälp av formel (2) i avsnitt 2.3. Märkdata är taget ur 

transformatorernas datablad, som tillhandahölls av Fortum. 

Station 1.  

Denna station är lite speciell då den redan ligger för åtgärd hos Fortum, och kommer att köra 

parallelldrift vintertid. Dessa transformatorer har samma märkeffekt, som ligger på 10MVA. 

Brytlast beräknad till 6,23MVA. Parallellkoppling vinterdrift kan tänkas när lasten är högre 

än 6,5-7,0MVA. I figur 1.1.2 i Bilaga 1 kan vi se hur lasten ändrats över åren och vi kan se att 

lasten har varit över 7MVA under vintrarna. 

Station 2.  

Brytlast beräknad till 3,12MVA. I figur 1.2.2. i Bilaga 1 kan vi se att lasten ligger över 

3,5MVA under vintrarna. Lasten har uppgått till närmare 5,0MVA under de kalla vintrarna 

09/10 och 10/11. 

Transformatorn i drift  har en märkeffekt på 6,0MVA och den i reserv 6,3MVA. Det vill säga 

att fördelningen mellan transformatorerna är 48,8% och 51,2% vilket är ungefär hälften på 

vardera transformatorn. 

Station 3.  

Beräknad brytlast är 4,37MVA. I figur 1.3.2 i Bilaga 1, kan vi se att denna 

transformatorstation varit belastad med mer än 5MVA på vintern under perioden oktober 

2008 till april 2011. Även här kan vi se att transformatorn varit tungt lastad under de två kalla 

vintrarna vi hade.  

Märkeffekterna på dessa transformatorer är samma som för station 2. Detta innebär att 

lastfördelningen också bör vara samma som för station 2.  

Station 4.  

Beräknad brytlast 10,57MVA. I bilaga 1, figur 1.4.2. kan vi se att belastningen under de 

senaste åren legat på ungefär 10MVA.  

Station 5.  

Som station 1 ligger denna transformatorstation också under åtgärd, och kommer att åtgärdas 

det närmaste året. Brytpunkten är beräknad till 3,59MV. Som vi ser i figur 1.5.2. ligger 

vinterförbrukningen på ungefär 4,0MVA. I samma figur ser vi också några ”hålrum” i grafen, 

under dessa perioder har den andra transformatorn kopplats i drift istället.  
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Station 6.  

Brytlasten är beräknad till 6,88MVA. Denna transformatorstation blir högt belastad när 

vintrarna är kalla på grund av eluppvärmda bostäder och dylikt. Se bilaga 1 figur 1.6.1 och 

figur 1.6.2, i figur 1.6.2 ser vi att transformatorn belastas med mer än 8MVA under vintertid.  

Station 7.  

Beräknad brytlast är 9,94MVA. För denna station kan vi i figur 1.7.2 i bilaga 1 se att 

belastningen knappt överstiger 8MVA.  

 

4.2. Dalarnas 400/130kV-nät, Repbäcken 

Den första driftläggningen man tittat på är en uppdelning av skenorna som transformatorerna i 

Repbäcken ligger på, så att en tranformator distribuerar kraft till en del av nätet och den andra 

transformatorn till en annan del i nätet. Beroende på om det är sommar eller vinter är 

belastningarna olika och därför behöver man undersöka fallen för båda säsongerna. Med hjälp 

av resultaten ur Pss/e gjordes en analys.  

Genom att dra om ledningarna i Pss/e kan man simulera hur det skulle bli i verkligheten, om 

systemet konvergerar och vilka konsekvenser det blir vid olika felfall. Det bör anmärkas att i 

beräkningarna för sommartid kördes Rate C i programmet och för vintertid kördes Rate A.  

 

4.2.1. Jämförelse sommar 

 

 

Figur 4.2.1. Repbäcken, PSS/e, som stationen ser ut idag, sommar.  

 

 

Transformator 



Eleonor Norenfalk Optimering av driftläggningar i Fortums nät  

 Examensarbete VT-12   

 

 

16(24) 

 

I figur 4.2.1 kan vi se hur transformatorstationen belastas, där grön pil är den aktiva effekten i 

MW och orange pil är den reaktiva effekten MVAr. I figur 4.2.1 ligger all belastning på den 

vänstra transformatorn.  

 

 

Figur 4.2.2. Ny driftläggning, sommar. I figuren kan vi se hur transformatorstationen 

belastas.  

 

I figur 4.2.1 och 4.2.2 kan man se hur det skiljer mellan belastningarna för den nuvarande och 

den nya driftläggningen som beräkningar utförts på. För den nya driftläggningen i figur 4.2.2 

ligger det lite mer än hälften av belastningen på den högra transformatorn. De 3 nedre 

ledningarna i första figuren (4.2.1) är de ledningar som är kopplade till den vänstra skenan i 

den andra figuren (4.2.2). I den nya driftläggningen är båda de ledningarna som går till 

Kvarnsveden kopplade till skena B, den nya skenan i figurerna.  

I bilaga 2. Effektförluster Repbäcken finns tabeller för förlusterna i hela nätet samt för 

Fortums del i nätet, där Fortums är den som är intressant. Under sommartid skiljer det inte 

mer än 0,11MW i förluster i Fortums nät. För den nuvarande driftläggningen har de en förlust 

på 15,44MW och för den nya skulle förlusten vara 15,55MW.  
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Tabell 4.2.1. Jämförelse av felfall sommartid 

Felfall Ledning Överlast (%) 

Idag Ny 

1 OPEN LINE FROM BUS 
201 [135.00] TO BUS 

3909 [KVARNS.1 135.00] 

3909 KVARNS.1 135.00 

3934*MEDVÄG.1 135.00 

- 156.9 

2 OPEN LINE FROM BUS 
3909 [KVARNS.1    

135.00] TO BUS 3914 

[REPBÄC.1 135.00] 

3909 KVARNS.1 135.00  

3934*MEDVÄG.1 135.00 

157.7 - 

3 OPEN LINE FROM BUS 
3909 [KVARNS.1    

135.00] TO BUS 3934 

[MEDVÄG.1    135.00] 

3909 KVARNS.1 135.00   

3914*REPBÄC.1 135.00 
157.7 - 

201*          135.00    

3909 KVARNS.1 135.00 
- 156.4 

4 OPEN LINE FROM BUS 
3913 [OXBERG.1    

135.00] TO BUS 3914 

[REPBÄC.1    135.00] 

3902 BLYBER.1 135.00  

3965*SPJUTM.1 135.00 
137.0 139.4 

3936*STÅNGT.1 135.00   

3940 FALUNV.1 135.00 
139.3 141.3 

3936 STÅNGT.1 135.00  

3945*GRYCKS.1 135.00 
139.4 141.4 

3945 GRYCKS.1 135.00  

3960*RÄTTVI.1 135.00 
135.4 137.3 

5 OPEN LINE FROM BUS 
3913 [OXBERG.1    

135.00] TO BUS 3972 

[BOSSEL.1    135.00] 

3914 REPBÄC.1 135.00  

3950*MOCKFJ.1 135.00 
167.5 165.2 

3965*SPJUTM.1 135.00   

39651 SPJUTMOM 145.00 
214.3 196.0 

3970 ÅSEN...1 135.00  

3975*SÄLEN..1 135.00 
150.9 149.0 

6 OPEN LINE FROM BUS 
3970 [ÅSEN...1    

135.00] TO BUS 3972 

[BOSSEL.1    135.00] 

3965*SPJUTM.1 135.00   

39651 SPJUTMOM 145.00 
214.7 196.2 

3970 ÅSEN...1 135.00 

3975*SÄLEN..1 135.00 
150.9 148.9 

3914 REPBÄC.1 135.00 

3950*MOCKFJ.1 135.00 
167.5 165.2 

 

Felfall 1 och 2 i tabell 4.2.1 motsvarar varandra för driftläggningarna, skillnaden är att 

felfallet ligger på den nya skenan. Felfall 4 skiljer sig lite mellan nuvarande nät och det nya. I 

det nuvarande nätet har transformatorerna kopplade till en gemensam skena. Mellan denna 

skena och Oxberg finns ett ledningsfel. I det nya nätet ligger felet mellan Oxberg och den 

skena som transformator B är kopplad till, det vill säga inte till den transformator som är i 

driftläge i det nuvarande systemet.  

Som vi kan se uppstår samma felfall för de olika driftläggningarna, det skiljer dock något 

mellan belastningarna på de utsatta ledningarna. I tabell 4.2.1  är endast de ledningar som 

löser ut medtagna De ledningar som är belastade upp till 140% löser inte ut. Dock är det några 

i tabell 4.2.1. som ligger lägre än 140% och här görs en avrundning uppåt då de kan lösa ut 

ändå. I verkligheten kan det fungera trots en viss överbelastning. 

Felfall 4, 5 och 6 kan uppstå för båda driftläggningarna, där felfall 4 kan lösa ut vid Blyberg 

och Grycksbo som kan släcka ned hela området från Blyberg – Mora – Grycksbo. Felfall 5 är 

ett fel som kan lösa ut mellan Repbäcken och Mockfjärd samt vid transformatorstationen i 

Spjutmo och mellan Åsen - Sälen så att det släcks ned mellan Mockfjärd – Malung – Sälen. 

Detta har jag kommit fram till med hjälp av ritningar som tillhandahölls av Fortum.  
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4.2.2. Jämförelse vinter 

Data för att jämföra felfallen för vinterfallet finns i bilaga 2 tabell 3.3 och 3.4. I figur 4.2.3 

och figur 4.2.4 kan man se hur belastningarna skiljer sig åt för de olika driftläggningarna.    

 

 

Figur 4.2.3. Dagens driftläggning, vintertid. I figuren kan vi se hur stationen belastas.  

 

 

 

Figur 4.2.4. Ny dryftläggning för vintertid. Hur transformatorstationen belastas kan vi se i 

figuren.  
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Här ligger lite mer än hälften av belastningen på den vänstra transformatorn istället för den 

högra som den gör under sommaren. I bilaga 2 kan vi se hur förlusterna skiljer sig åt för de 

olika driftläggningarna, för den nuvarande driftläggningen ligger förlusterna på ungefär 

9,2MW och för den nya skulle förlusterna ligga på 9,7MW. Här skiljer det lite mer än för 

sommaren, dvs 0,5MW skiljer mellan driftläggningarna i förluster.  

I tabell 4.2.2 har de felfall identifierats som kan göra att ledningar löser ut vid andra ställen, 

som kan ge vissa konsekvenser. 

 

Tabell 4.2.2. Jämförelse av felfall vintertid 

Felfall Ledning Överlast (%) 

Default Ny 

 

1 OPEN LINE FROM BUS 1 
[135.00] TO BUS 358 

[REPBÄC.4 400.00] 

3904 BULLER.1 135.00 

3937*HAGGÅRP1  135.00 

- 174.7 

3904*BULLER.1 135.00  

3940 FALUNV.1  135.00 
- 214.7 

3905*DOMNAR.1 135.00  

3937 HAGGÅRP1  135.00 

- 158.1 

2 OPEN LINE FROM BUS 
3913 [OXBERG.1    

135.00] TO BUS 3972 

[BOSSEL.1    135.00] 

 

3965*SPJUTM.1 135.00  

39651 SPJUTMOM 145.00 

 

151.8 

 

146.1 

3 OPEN LINE FROM BUS 
3970 [ÅSEN...1    

135.00] TO BUS 3972 

[BOSSEL.1    135.00] 

 

3965*SPJUTM.1 135.00  

39651 SPJUTMOM 145.00 

 

152.1 

 

153.7 

 

 

Exempelvis att vissa delar i nätet mörkläggs och blir utan ström. Felfall 2 och 3 uppstår även 

för sommartid, i tabell 4.2.1 är det felfall 5 och 6. För vintertid uppstod även under körning en 

del felfall som inte konvergerade, som kan släcka ned hela nätet om dessa uppstår i 

verkligheten.  

För den nuvarande driftläggningen har ett felfall identifierats som inte ger likadana 

konsekvenser för den nya driftläggningen. För de båda driftläggningarna uppstod  9 – 10 

felfall varav många var likadana förutom ett nedan. ”single 37” gäller för den nuvarande 

driftläggningen. För båda driftläggningarna uppkom även fel längre ut på nätet som inte 

tillhör Dalarnas nät.  Single 37 nedan ger oss motsvarande belastningar enligt tabell 4.2.2 

felfall 1, som ligger på den nya skenan.  
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PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 37' (#37 OF 192): 

 OPEN LINE FROM BUS 358 [REPBÄC.4    400.00] TO BUS 3914 [REPBÄC.1    135.00] CKT 1 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: BLOWN UP *** 

 LARGEST MISMATCH IS     132.43 MW OR MVAR AT BUS 3919 [SVARTT.1    135.00] 

 TOTAL MISMATCH IS      1799.60 MVA 

   5 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED VOLTAGES 

BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.307940 AT BUS 39501 [MOCKFJ.5    55.000] 

  35 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WITH CONTROLLING EQUIPMENT INCORRECTLY AT THEIR VAR 

LIMITS (VARS HIGH & VOLTAGE HIGH, OR VARS LOW & VOLTAGE LOW) AND VOLTAGE ERROR MORE 

THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.003596 AT BUS 3600 [AROSVE.1    135.00] 

 

Single 37 kan uppstå även för den nya driftläggningen, men för den konvergerar hela systemet 

och vi kan få en ACCC analys och får följande resultat 

828*EDINGE.2  220.00  869 TUNA...2  220.00 1 SINGLE 41  304.0  322.2  106.5 

872 UNTRA..2  220.00  873*VALBO..2  220.00 1 SINGLE 41  259.0  287.6  112.1 

 

Detta är mycket bättre än ett system som kollapsar, som det skulle göra för den nuvarande 

driftläggningen. Felfall 1 i tabell 4.2.2 ger endast en ”flaskhals” vid Haggården och 

Bullerforsen. Ledningarna däremellan blir överbelastade som vi kan se i samma tabell och 

kan ge ett effektbortfall för just de transformatorerna. Systemet skulle fortfarande fungera då 

den andra transformatorn fortfarande är i drift och kan distribuera till nätet.  

Idén är att man kan nyttja så kallade ”brottlänkar”. Det betyder att man har bättre kontroll 

över var nätet delar sig vid olika fall. Detta ger bättre förutsättningar att undvika kollaps av 

nätet.  
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5. Analys 

5.1. Parallelldrift 

Station 1 kommer att åtgärdas under 2012. Lasten har legat över den beräknade brytlasten 

åren innan åtgärd påbörjades och har haft en ökande trend för belastningen under vintrarna. 

Under vintrarna bör de därför koppla om i transformatorstationen så att hälften av 

belastningen ligger på vardera transformatorn. Detta eftersom märkeffekten är fördelad på 

detta sätt. Den aktuella vinterdriften bör läggas från mitten av november till mitten av april. 

För station 2  har lasten legat mellan 4MVA (mild vinter) och 5MVA (kall vinter) under 

vintrarna och brytlasten är beräknad till ungefär 3,12MVA. Därför vore det lämpligt att köra 

transformatorerna parallellt under vintertid för att minska förlusterna när belastningen ligger 

så pass mycket högre än brytlasten.  

För station 3 kan vi se i bilaga 1 figur 1.3.2 hur transformatorn belastas under årets säsonger. 

Man kan tydligt se att transformatorn belastas hårdare under vinterhalvåret än under 

sommaren. Vintrarna 09-10 samt 10-11 var väldigt kalla och för just detta område ökas 

belastningen i och med eluppvärmning, vilket kan förklara den ökade belastningen.  

Under sådana år kan det därför vara optimalt att köra parallelldrift under Fortums 

vintertidsperiod, ungefär i mitten av november till mitten av april. Vintern innan ligger på 

gränsen till att behöva kopplas om, denna station kan behöva parallellkopplas under milda 

vintrar om några år.  

Station 4 är det inte aktuellt att köra parallelldrift vintertid, ännu, då brytlasten ligger vid 

ungefär 10,5MVA. Om lasten vintertid hade överstigit ungefär 12MVA är det mer aktuellt att 

köra parallelldrift av transformatorerna. Denna transformator har tillräckligt med marginal i 

fall det skulle uppstå fel på nätet även vintertid.  

Station 5 skall under 2013 kopplas om så att man kan köra parallelldrift under vintern, detta 

bestämdes under 2008 och ser lasten ut som den gör. Under vissa perioder kan planerat arbete 

pågått som gör att de behövt koppla in den andra transformatorn istället. Man bör 

parallellkoppla transformatorerna vintertid som vi kan se i resultatdelen då belastningen är 

högre är brytpunkten. Fortum gör rätt i att åtgärda denna station. 

Detsamma gäller för station 6, kall vinter parallelldrift för att minska förlusterna. 

Station 7 har en brytpunkt som ligger högre än vad belastningen uppgår till under vintertid. 

Denna transformatorstation behöver därför inte kopplas om till parallelldrift under 

vintersäsongen.  
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5.2. Repbäcken 

För den nya driftläggningen kan vi se att det skiljer lite förlustmässigt från idag. Enligt de 

beräkningar som gjordes kommer förlusterna att öka något under sommaren och vintern. I 

vinterdriftfallet ökar förlusterna med nästan 1MW, vilket inte är en alltför stor skillnad. I 

Fortums del i nätet skiljer det mindre än så i förluster, skillnaderna är mindre än 0,5MW. Det 

kan innebära att det inte spelar speciellt stor roll vilken driftläggning som används ur 

förlustperspektiv.  

Sommartid spelar det ingen roll vilken driftläggning som används förlustmässigt, då det inte 

skiljer någonting. Vad gäller felfallen som kan uppstå är alla motsvarande för de båda fallen, 

vilket innebär att det inte heller spelar roll vilken driftläggning som används 

tillförlitlighetsmässigt.  Tomgångsförlusterna ändras inte vid de olika driftläggningarna. Det 

beror på att transformatorn som står i standby, dvs spänningssatt utan last, ger även den en 

tomgångsförlust.  

I tabell 4.2.1 och 4.2.2 kan man se hur vissa ledningar blir belastade vid olika felfall för 

sommar respektive vinter. För de olika driftfallen uppstår samma enkla felfall som ger 

ungefär samma konsekvenser. Det som skiljer dem åt är hur stor avvikelsen blir vid iteration 

när systemet inte konvergerar.  

Om man väljer att använda den nuvarande driftläggningen under vintertid, kan hela nätet 

kollapsa om ett fel uppstår på transformatorn som visas i kapitel 4.2.2 Det motsvarande felet 

som kan uppstå på för den nya driftläggningen skapar enbart en lätt överbelastning på 

ledningar längre ut i nätet. Om ett fel på den andra transformatorn uppstår skapar det endast 

en flaskhals vid Haggården och Bullerforsen. Detta innebär att den nya driftläggningen skulle 

fungera bättre i det avseendet. När båda transformatorerna är i drift på varsin skena kan 

systemet fortfarande fungera om ett fel skulle uppstå på någon av transformatorerna. Man får 

helt enkelt ha vissa ”brottlänkar” i systemet.  

Selektiviteten blir även den bättre om man kör båda transformatorerna på varsin skena i 

systemet. För att minska arbete vid byten mellan sommar- och vintertid kan man också tänka 

sig att köra den nya driftläggningen året runt. Det kan också tänkas bli bättre tillförlitlighet 

sommartid, när nätet är utsatt för åska. När man skiftar driftläggningen är det inte bara 

transformatorerna som måste ändras, även reläskydden måste omkopplas. Det innebär alltid 

en risk att koppla om i en station.  
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6. Slutsats 

Parallelldrift 

Av de sju transformatorstationer som undersökts, är mitt förslag att fem av dem kopplas om 

under vinterperioden för att minska förlusterna i nätet. Två av dem ligger redan under åtgärd 

för att man ska ha möjligheten att koppla om dem från driftcentralen. Dessa två är Sundby och 

Hjälmstads transformatorstationer.  

Mitt förslag är att under vintertid koppla om till parallelldrift i följande transformatorstationer 

- Station 1 

- Station 2 

- Station 3 

- Station 5 

- Station 6 

Vinterperioden bör vara från mitten av november till i mitten av april.  

 

Repbäcken 

För Dalarnas 130kV-nät kan den nya driftläggningen fungera lika bra som den nuvarande 

driftläggningen. Alla felfallen, exklusive transformatorfelen, motsvarar varandra och skapar 

lika höga effektbortfall. Man kan dock fundera på att välja den nya driftläggningen enligt 

figur 4.2.2 och 4.2.4 (sommar respektive vinter, har samma driftläggning), på grund av 

tillförlitligheten.  

Den nuvarande driftläggningen har endast en transformator i drift, vilket skulle släcka ned 

hela nätet om ett fel uppstod på transformatorn. Om man väljer att tillämpa den nya 

driftläggningen kan man minska risken för att hela nätet kollapsar. Man kan då istället välja 

att ha vissa ”brottlänkar”, förslagsvis vid flaskhalsen i Haggården och Bullerforsen. Nätet 

skulle bli mer tillförlitligt vintertid, och kanske även under sommartid när det är stor risk för 

att åskan påverkar nätet. Det vore dessutom lämpligt att ha en och samma driftläggning året 

runt på grund av arbetet och riskerna som uppstår vid säsongsvis omkoppling.  

Därför är förslaget att koppla om transformatorstationen enligt den nya kopplingen, där 

Kvarnsvedens båda ledningar kopplas till skena B samt ledningen som går mot Oxberg. 

Mockfjärd, Backa och Domnarvet skall vara kopplade till skena A, där A dristribueras av 

transformatorn som är i drift idag. Eftersom förlustskillnaderna är så pass små är det 

fördelaktigt att köra den nya driftläggningen året runt i Dalarnas 130kV-nät.  
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Bilaga 1. Data för undersökning av parallelldrift av de olika 

stationerna 

1.1 Data för station 1 

 

Figur 1.1.1.  Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift för station 1.  

 

 

Figur 1.1.2.  Belastningen under de senaste åren för station 1. 
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1.2. Data för station 2 

 

Figur 1.2.1. Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift för station 2.  

 

 

 

Figur 1.2.2.  Belastningen under de senaste åren för station 2. 
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1.3. Data för station 3 

 

Figur 1.3.1. Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift för station 3.  

 

 

 

Figur 1.3.2.  Belastningen under de senaste åren för station 3.  
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1.4. Data för station 4 

 

Figur 1.4.1. Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift  för station 4.  

 

 

 

Figur 1.4.2. Belastningen under de senaste åren för station 4. 
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1.5. Data för station 5 

 

Figur 1.5.1. Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift för station 5. 

 

 

 

Figur 1.5.2.  Enkel drift för station 5, tomma områden innebär att man bytt till den andra 

transformatorn som har ungefär samma karaktäristik sommar och vinter.  
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1.6. Data för station 6 

 

Figur 1.6.1.  Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift för station 6.  

 

 

 

Figur. 1.6.2. Belastningen under de senaste åren för station 6. 
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1.7. Data för station 7 

 

Figur 1.7.1. Beräkning av effektförlusterna för parallell och enkel drift för station 7. 

 

 

 

Figur 1.7.2.  Belastningen under de senaste åren för station 7.  
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Bilaga 2. Effektförluster Repbäcken 
 

 

Tabell 2.1. Förluster för sommar, nuvarande driftläggning 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      1       0.03       2.27        0.0        0.0        0.0 

  145.0      1       0.08       2.96        0.0        0.0        0.0 

  135.0     47      15.56     103.37        0.0        0.0       54.3 

   55.0     12       0.13       4.75        0.0        0.0        0.2 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

   11.0      1       0.04       0.90        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     64      15.85     114.25        0.0        0.0       54.5 

Fortums nät: 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      1       0.03       2.27        0.0        0.0        0.0 

  135.0     45      15.41     102.33        0.0        0.0       51.9 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     48      15.44     104.60        0.0        0.0       51.9 

 

 

Tabell 2.2. Förluster för sommar, ny driftläggning 

VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING   

LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      2       0.03       2.09        0.0        0.0        0.0 

  145.0      1       0.08       2.96        0.0        0.0        0.0 

  135.0     47      15.67     104.35        0.0        0.0       54.4 

   55.0     12       0.13       4.71        0.0        0.0        0.2 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

   11.0      1       0.04       0.90        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     65      15.95     115.02        0.0        0.0       54.6 

Fortums nät: 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      2       0.03       2.09        0.0        0.0        0.0 

  135.0     47      15.52     103.32        0.0        0.0       52.1 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     51      15.55     105.41        0.0        0.0       52.1 
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Tabell 2.3. Förluster för vinter, nuvarande driftläggning 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      1       0.73      47.49        0.0        0.0        0.0 

  145.0      1       0.05       1.88        0.0        0.0        0.0 

  135.0     47       8.68      56.09        0.0        0.0       53.3 

   55.0     12       0.37      25.31        0.0        0.0        0.2 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

   11.0      1       0.04       0.92        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     64       9.87     131.70        0.0        0.0       53.5 

Fortums nät: 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      1       0.73      47.50        0.0        0.0        0.0 

  135.0     45       8.47      54.72        0.0        0.0       51.0 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     48       9.20     102.22        0.0        0.0       51.0 

 

 

Tabell 2.4. Förluster för vinter, ny driftläggning 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      2       0.43      29.41        0.0        0.0        0.0 

  145.0      1       0.05       1.85        0.0        0.0        0.0 

  135.0     47       9.50      60.10        0.0        0.0       52.9 

   55.0     12       0.37      25.29        0.0        0.0        0.2 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

   11.0      1       0.04       0.90        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     65      10.40     117.56        0.0        0.0       53.1 

Fortums nät: 

 

  VOLTAGE       X----- LOSSES -----X   X-- LINE SHUNTS --X   CHARGING 

  LEVEL BRANCHES      MW        MVAR        MW        MVAR       MVAR 

  400.0      2       0.43      29.42        0.0        0.0        0.0 

  135.0     45       9.31      58.82        0.0        0.0       50.6 

   21.5      2       0.00       0.00        0.0        0.0        0.0 

  TOTAL     49       9.74      88.24        0.0        0.0       50.6  
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Bilaga 3. AC contingency analysis, vinter 
I denna bilaga finns enbart de felfall som kan ge katastrofala konsekvenser i nätet. 

Vinter, nuvarande driftläggning 

 

1. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 37' (#37 OF 192): 

 OPEN LINE FROM BUS 358 [REPBÄC.4    400.00] TO BUS 3914 [REPBÄC.1    135.00] CKT 1 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: BLOWN UP *** 

 LARGEST MISMATCH IS     132.43 MW OR MVAR AT BUS 3919 [SVARTT.1    135.00] 

 TOTAL MISMATCH IS      1799.60 MVA 

   5 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED VOLTAGES 

BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.307940 AT BUS 39501 [MOCKFJ.5    55.000] 

  35 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WITH CONTROLLING EQUIPMENT INCORRECTLY AT THEIR VAR 

LIMITS (VARS HIGH & VOLTAGE HIGH, OR VARS LOW & VOLTAGE LOW) AND VOLTAGE ERROR MORE 

THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.003596 AT BUS 3600 [AROSVE.1    135.00] 

 

 

2. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 163' (#163 OF 192): 

 OPEN LINE FROM BUS 3914 [REPBÄC.1    135.00] TO BUS 3950 [MOCKFJ.1    135.00] CKT1 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: ITERATION LIMIT EXCEEDED *** 

 LARGEST MISMATCH IS       1.51 MW OR MVAR AT BUS 39516 [ELDFOR      55.000] 

 TOTAL MISMATCH IS         1.52 MVA 

   1 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED VOLTAGES 

BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.003122 AT BUS 39515 [HUMMEL      55.000] 

 

 

3. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 171' (#171 OF 192): 

 OPEN LINE FROM BUS 3925 [TRÄNGS.1    135.00] TO BUS 3970 [ÅSEN...1    135.00] CKT1 

 BUS(ES) NOT CONNECTED BACK TO A SWING BUS:      1 

 BUS(ES) IN LARGEST ISLAND:      1 

ERROR: CONFLICTING VOLTAGE SETPOINTS FOR BUS 9573 [STV132      135.00]. USING 

0.99264 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: ITERATION LIMIT EXCEEDED *** 

 LARGEST MISMATCH IS       1.51 MW OR MVAR AT BUS 39516 [ELDFOR      55.000] 

 TOTAL MISMATCH IS         1.92 MVA 

   1 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED VOLTAGES 

BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.002411 AT BUS 39515 [HUMMEL      55.000] 

 

 

4. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 185' (#185 OF 192): 

 OPEN LINE FROM BUS 3970 [ÅSEN...1    135.00] TO BUS 3975 [SÄLEN..1    135.00] CKT1 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: SINGULAR JACOBIAN OR 0.0 VOLTAGE *** 

 LARGEST MISMATCH IS       0.05 MW OR MVAR AT BUS 39752 [SÄLSÄT.5    55.000] 

 TOTAL MISMATCH IS         0.11 MVA 

   1 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED VOLTAGES 

BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.000011 AT BUS 39515 [HUMMEL      55.000] 
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Vinter, ny driftläggning 

 

1. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 172' (#172 OF 193): 

 OPEN LINE FROM BUS 3925 [TRÄNGS.1    135.00] TO BUS 3970 [ÅSEN...1    135.00] CKT1 

 BUS(ES) NOT CONNECTED BACK TO A SWING BUS:      1 

 BUS(ES) IN LARGEST ISLAND:      1 

ERROR: CONFLICTING VOLTAGE SETPOINTS FOR BUS 9573 [STV132      135.00]. USING 

0.99264 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: ITERATION LIMIT EXCEEDED *** 

 LARGEST MISMATCH IS       1.50 MW OR MVAR AT BUS 39516 [ELDFOR      55.000] 

 TOTAL MISMATCH IS         1.51 MVA 

 

 

2. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 186' (#186 OF 193): 

 OPEN LINE FROM BUS 3970 [ÅSEN...1    135.00] TO BUS 3975 [SÄLEN..1    135.00] CKT1 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: ITERATION LIMIT EXCEEDED *** 

 LARGEST MISMATCH IS       0.28 MW OR MVAR AT BUS 39752 [SÄLSÄT.5    55.000] 

 TOTAL MISMATCH IS         0.54 MVA 

   1 VOLTAGE CONTROLLED BUSES WHOSE VOLTAGES DIFFER FROM THEIR SCHEDULED VOLTAGES 

BY MORE THAN 0.000010--LARGEST ERROR IS 0.000020 AT BUS 39515 [HUMMEL      55.000] 

 

 

3. PROCESSING CONTINGENCY 'SINGLE 164' (#164 OF 193): 
 OPEN LINE FROM BUS 3914 [REPBÄC.1    135.00] TO BUS 3950 [MOCKFJ.1    135.00] CKT1 

 *** SOLUTION NOT CONVERGED: ITERATION LIMIT EXCEEDED *** 

 LARGEST MISMATCH IS       1.50 MW OR MVAR AT BUS 39516 [ELDFOR      55.000] 

 TOTAL MISMATCH IS         1.50 MVA 

 


