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Sammanfattning 
Den här rapporten är en analys av reaktiv effektförbrukning från två anläggningar i Karlstad, Heden och 

en nätstation som kallas T375. 

Med rapporten vill jag skapa en bättre förståelse för hur den reaktiva effektförbrukningen ser ut i elnätet 

och hur den påverkar kunden. Varje negativ reaktiv effekt ska kontrolleras och med hjälp av värdena ska 

den mest lämpade åtgärden tas fram.  

Karlstads Elnät AB, som har ansvar för företaget Heden och nätstation T375, samlar in sina värden från 

anläggningar en gång om dagen och värdena kontrolleras under natten. Värdena från nätstation T375 

som använts under den här rapporten är från år 2000. Hedens värden är från år 2014. Värdena har 

analyserats med hjälp av kalkylprogrammet Microsoft Excel. 

Värdena har analyserats utifrån energiförbrukning och effektfaktor samt max-, min- och medelvärden. 

Det har skapats grafer över den reaktiva och den aktiva energiförbrukningen samt effektfaktorn under en 

viss tidsperiod. Resultatet kommer från analysering av effektförbrukningen och effektfaktorn från båda 

anläggningarna samt teoretiska åtgärder för att motverka den kapacitiva reaktiva effektförbrukningen har 

tagits fram.  
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Abstract 
This report is an analysis of reactive power from two facilities in Karlstad, Heden and a substation called 

T375.  

The report aims to provide a better understanding of how the reactive power consumption looks in the 

power grid and how it affects the customer. Every negative reactive power must be checked and by 

using these values the most appropriate action should be taken forward.  

Karlstads Elnät AB, responsible for the company Heden and network station T375, collects their values 

from the plants once a day and the values are checked during the night. The values from the substation 

T375 used in this report are from the year of 2000. The values from Heden are from 2014. The values 

have been analyzed using the program Microsoft Excel. 

The values have been analyzed based on energy consumption and power factor as well as maximum, 

minimum and average values. Graphs have been created of the reactive and active power consumption 

and power factor over a certain period of time. The result comes from analysis of power consumption 

and power factor from both plants and theoretical measures, to counteract the capacitive reactive power 

consumption have been developed.  
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Förord 
Detta examensarbete har genomförts under mitt tredje läsår på Karlstad Universitet med inriktning 

Högskoleingenjör i elektroteknik. 

Jag vill tacka Sune Bergerland som har varit min externa handledare på Karlstads Elnät AB. Han har 

coachat mig under detta arbete och tillhandahållit den information som behövdes för att utföra 

uppdraget, även om den inom vissa områden varit knapphändig. Jag vill även tacka mina handledare på 

Karlstad Universitet som har gett mig möjligheten att göra ett examensarbete som faller inom ramen för 

det jag har studerat under dessa tre år. 

Det har varit lärorikt att se och ytterligare förkovra sig inom ett intressant område. Den kunskapsbank 

jag byggt upp under mina tre år i Karlstad har varit omfattande, och jag har redan dragit nytta av den i 

mitt aktiva arbetssökande. Detta har resulterat i att jag idag arbetar på ABB i Ludvika och de ser stora 

utvecklingsmöjligheter, även på det internationella planet för mig.  

Jag har, med de förutsättningar som beskrivs i rapporten, sammanställt detta examensarbete och ser fram 

emot en konstruktiv genomgång och eventuell fortsatt dialog kring eventuella oklarheter. 
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1. Inledning 

1.1 Bakgrund 
Karlstads Elnät AB grundades den 1 januari 1996, men var förut en förvaltning inom Karlstads kommun 

som hade hand om elnät, elhandel och elproduktion. Bolaget grundades i samband med en ny 

lagstiftning, som krävde att nätverksamheten och elhandeln/elproduktionen skiljdes åt. Företaget ägs av 

Karlstads Stadshus, som även äger Karlstads Bostads AB, KBAB. Karlstads Elnät ansvarar för 

investeringar i elnätet, utbyggnad, underhåll och kontinuerlig mätning. [1] [2] 

I dagens läge har Karlstads Elnät AB 34 200 anläggningar. Av dessa är ca 2 300 stycken 

effektanläggningar där timvärden används som debiteringsunderlag. Resterande anläggningar använder 

mätarställningar som debiteringsunderlag. 

1.2 Problembeskrivning 
Karlstads Elnät AB har till uppgift att samla in och dokumentera värden av reaktiv effekt från sina 46 

högspänningsanläggningar. 

För lågspänningsanläggningar, som är 1 000 stycken, och anläggningar med direktmätning, ca 1 200 

stycken, finns det ingen fortlöpande insamling av reaktiv effekt. Mätarna som de använder har inbyggd 

funktion att utföra reaktiv effektmätning, dock är kvaliteten på mätarna bristfällig. De kan ha gått sönder 

eller visat fel mätvärden och är därför inte helt tillförlitliga. Detta problem uppdagades tydligt under 

insamlingen av mätvärden till mitt examensarbete och därför användes mätvärden från år 2000 på 

inrådan av min handledare. 

1.3 Syfte och mål 
Syftet med detta arbete är att få en bättre förståelse över hur den reaktiva effekten påverkar slutkunden i 

praktiken. Teoretiskt har vi studerat detta från och till under mina tre år på Karlstads universitet men min 

praktiska förståelse har ökat väsentligt genom detta examensarbete. Främst hur viktigt det är att som 

elleverantör åtgärda och ständigt minska uttaget av reaktiv effekt i elnätet.  

Den största utmaningen var att få en större inblick i elnätets totala effektförbrukning och 

förhoppningsvis kunna använda mig av detta i mina framtida yrken. Ett privat uppslag var även var att få 

upp medvetenheten för min privata elförbrukning, hur jag med enkla medel kan spara energi och på det 

viset bidra till en bättre miljö. 

Tydlig målbild från min uppdragsgivare var att med hjälp av informationen jag samlar in kunna visa om 

och vart det finns reaktiv effekt, främst kapacitiv. Utifrån resultatet kunna påvisa och ge teoretiska 

förslag/ åtgärder för att minska och om möjligt eliminera det reaktiva effektuttaget. 

1.4 Avgränsning 
För att få en rättvis bild ville jag använda mig av två olika anläggningar, en som använder sig av 

timvärden som debiteringsunderlag och en som använder mätarställningar. Tyvärr fungerade inte 

mätarna som de använde och jag kunde då inte använda deras värden för examensarbetet. Jag valde då 

två anläggningar som använder timvärden som debiteringsunderlag. 
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1.5 Anläggningar 

Heden: 

Den första anläggningen är Heden, ett fjärrvärmeföretag som ägs av Karlstads Energi AB. De ansvarar 

mest för produktion av fjärrvärme och el, och därigenom produktion av reaktiv effekt, för kunder till 

Karlstads Energi AB. Heden använder sig av två fjärrvärmepannor, H1 och H2. De har även en tredje 

panna under konstruktion. De använder sig av sopbränning för att driva synkrongeneratorerna och det är 

när generatorerna övermagnitiseras som reaktiv effekt produceras. Med den reaktiva effekten som blir 

producerad tar de hjälp med att driva elgeneratorer som producerar aktiv effekt och den reaktiva effekten 

som följer med i produktionen och sedan skickas ut till elnäten. 

Nätstation T375: 

Den andra anläggningen är nätstationen T375 och det är en station med anslutningspunkt Horsengatan 

73 i Färjestad-Rud området i norra Karlstad. Här ansvarar Karlstads Elnät AB för elöverföring och 

nätstationen förser lägenheternas hyresgäster med aktiv och reaktiv effekt. 

2. Teori 

2.1 Effekt 
Effekt är ett mått som används för att se hur mycket energi som omvandlas under en viss tid och brukar 

anges i enheten 1 Watt, 1W. Exempel är två personer som går samma sträcka under samma tid så har de 

förbrukat lika mycket energi men om den ena personer går sträckan på halva tiden så har den personen 

utvecklat dubbelt så mycket effekt än den andra personen. 

Vid ett värmekraftverk som Heden så tillförs energin i form utav sopbränning. Den el som man sedan får 

genom produktionen av sopbränningen kan sedan omvandlas till ljus, mekanisk energi eller värme. 

För elektrisk energi brukar man använda sig utav enheten och det får man fram genom att omvandla 

elektrisk energi till värme genom att låta ett element stå på i en timme och har en effekt på 1000 W, då 

har man alltså förbrukat en energimängd på 1 kWh. 

2.2 Aktiv och skenbar effekt 
Effekten brukar delas upp i tre olika former. Aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Den aktiva effekten är 

den effekt som man kan omsätta till ljus, värme eller mekaniska rörelser och det är den effekten som 

kunderna förbrukar mest. Den betecknas med bokstaven P och anges i enheten watt, W.  

Skenbar effekt är produkten av strömmen och spänningen effektivvärden. Den betecknas med bokstaven 

S och anges i enheten voltampere, VA. Skenbara effekten brukar räknas fram med hjälp utav 

effektformeln som är S= U * I, men för att få fram den aktiva, nyttiga effekten så måste man ta hänsyn 

till fasförskjutningen. Fasförskjutningen menas att strömmen och spänningen inte uppnår sina 

toppvärden och detta kan påverka kretsen så att effekten minskas och att spänningsdelningen ändras. 

Fasförskjutningen mäts då i antalet grader som spänningen och strömmen har förskjutits.  
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2.2 Reaktiv effekt 
Den reaktiva effekten är den effekt som kallas när reaktiva motstånd uppstår i en krets. Den betecknas 

med bokstaven Q och anges i voltampere, VAr. Man har lagt till ett r på enheten för att skilja den från 

den skenbara effekten och för att det står för reaktiv.  

Vi tänker oss en spole med bara reaktiv motstånd och med försumbar resistans så ger den en 

fasförskjutning med spänningen på 90 grader före strömmen. Detta gör att det utvecklas både positiva 

och negativa effekter i kretsen.  

Den reaktiva effekten kan beskrivas som en onyttig effekt hos elkunder för den gör inte så mycket för 

kunden än att ta onödigt plats och det enda nyttiga området för reaktiv effekt är att driva elgeneratorer. 

Vilket är något som Heden ser som något positivt. Med hjälp utav värmen som de får från 

sopbränningen så producerar de reaktiv effekt och med hjälp av det så driver de sina elgeneratorer och 

kan därmed producera mer aktiv effekt och sedan skickas ut till kunder. Problemet är då att det kommer 

att hänga med reaktiv effekt som tar onödigt plats och kan leda till stora effektförluster. I de flesta 

anläggningarna kan ägarna bli tvungna och betala för reaktiv effekt som inte går och använda. Därför så 

ser Karlstads Elnät AB till att minska ner den reaktiva effekten så mycket som möjligt och det gör man 

genom en metod som kallas för faskompensering. 

Vid dessa effekter så använder man inte grader för att beskriva den vinkel som uppstår vid en 

fasförskjutning utan man använder sig utav ett decimaltal som har fått namnet effektfaktor. Effektfaktorn 

är vinkeln mellan kretsens skenbara och aktiva effekt och benämns med cossinus ϕ. Talet brukar inta 

värden mellan 0 och 1.  

4. Faskompensering 
Faskompensering är den mest användbara och mest effektiva lösningen att minska den reaktiva 

effektförbrukningen samt den kostnad som kunderna får betala för den onödiga effekten. 

Faskompensering går ut på att man ska minska fasförskjutnigen samt belastningen i elnätet så att den 

reaktiva effekten minskas och kan ge mer plats åt den aktiva effekten. Den reaktiva effekten pendlar 

mellan förbrukaren och kraftnätet och det gör att strömmen i nätet ökar och då ser Karlstads Elnät AB 

samt andra eldistributörer att kompensera hela tiden för variationer av den reaktiva effekten. 

En vanlig kund hos Karlstads Elnät AB och som bor i hur och lägenheter betalar bara för den aktiva 

effekten för det är det enda som registreras i de elmätare som vanligtvist finns hos dem. Men stora 

företag som förorsakar fasförskjutning på matande nät kommer däremot att få betala för den aktiva och 

reaktiva effekten eftersom fasförskjutnigen ser till så att effektiviteten i nätet minskar. Och eftersom man 

betalar för reaktiv effekt som inte används så vill företagen faskompensera ner den reaktiva effekten så 

att de inte behöver betala så mycket för onödigt effekt. 

Faskompenseringar brukar ske mest via eldistributörer innan de skickas ut till sina kunder men det går 

även att utföra faskompenseringar lokalt ifall man vill minska den reaktiva effekten. När man gör en 

lokal faskompensering kan strömmarna i nätet som även orsakas av den reaktiva effekten pendla mellan 

en apparat och apparatens faskompensering istället för att den belastar ledningsnätet. Vid en lokal 

faskompensering så strävar man efter att koppla in faskompenseringen så nära apparaten som orsakar 

fasförskjutning som möjligt. En induktiv belastning som mest förekommer i hus eller lägenhet kan 

kompenseras med hjälp utav en kondensator som parallellkopplas med apparaten. Då händer det att 
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strömmen kommer att pendla mellan lindningen på den induktiva belastningen och kondensatorn men 

den kommer inte att belasta ledningarna till apparaten 

Det finns tre olika kompenseringar, alla har olika fördelar och metoder. Den första metoden som är 

väldigt vanligt att ha i lägenheter och hushåll kallas för direktkompensering. Det går ut på att man 

faskompenserar direkt till apparten t.es ett lysrör eller en motor och fördelen med denna metod är att 

belastningen och kompenseringen kopplas in samtidigt och detta medför även att storleken på 

kompenseringen blir anpassad till den reaktiva lasten som är inkopplad till apparaten för tillfället. 

När man kommer till större anläggningar t.ex en fabrik som vill kompensera alla lysrör som finns, så kan 

det passa med en så kallad gruppkompensering och den går ut på att istället för att kompensera varje 

lysrör med varsin kondensator för sig så kan man kompensera alla lysrör med en kondensator. 

För fabriker som har utrustningar som producerar mycket reaktiv effekt, Heden, kan man ta hjälp utav en 

centralkompensering. Då kompenserar man hela området på fabriken. Detta medförs huvudsakligen att 

den reaktiva effekten minskas och ägaren slipper betala för reaktiv effekt som de sedan inte kan utnyttja. 

Ute i kraftnätet så kan man utföra faskompenseringar för långa kraftledningar har också en viss induktiv 

karaktär. Motorer som inte är direktkompenserade kan lätt utstå för små reaktiva laster som sedan kan 

adderas till varandra och orsaka stora reaktiva effekter. Därför ser eldistributörer till att kompensera via 

distributionsnätet. Detta gör de via att de kopplar in och ur ett kondensatorbatteri på nätet beroende hur 

stor reaktiv belastning som finns i nätet för tillfället som sedan kompenserar ner den induktiva 

karaktären och minskar den reaktiva effektförbrukningen. [4] 

4.1 Reaktiv effektkompensering 
Karlstads Elnät AB debiterar för all elektricitet som de säljer, både för den aktiva och reaktiva effekten. 

Kunderna betalar sin förbrukning av den reaktiva i form utav det som ingår i effektabonnemanget eller 

om detta överskrids genom reaktiva överuttagsavgifter. Om den reaktiva effekten tas bort från nätet 

måste man se till att ledningsnätet inklusive alla elutrustningar också dimensioneras för den. Resultatet 

av en reaktiv effektkompensering kommer att leda till minskade belastningsförluster i kundernas 

anläggningar och därmed lägre elavgifter, att de reaktiva överuttagsavgifter elimineras och varmgången 

som uppstår minskas och därigenom ökar utrustningarnas livslängd. 

4.2 Räkneexempel på reaktiv effektförbrukning och faskompenering 
Jag kommer nu att ta upp ett räkneexempel för att visa hur mycket reaktiv effekt som kan uppstå under 

en krets och även hur stor effektivitet faskompenseringen gör för att motverka den reaktiva effekten. 

Eftersom de flesta anläggningar har belastningar utav induktiv karaktär så kommer jag även att räkna 

fram hur mycket kapacitiv reaktiv effekt som behövs för att kompensera.  

Som ett exempel på enfaskrets så tänker vi att vi vill kompensera ner den reaktiva effekten till en 

lysröramatur samt att vi ska beräkna hur stor kondensator som krävs för att få ner effektfaktorn från cos 

φ = 0,22 till cos φ = 0,87 och lysröramaturen har en effekt på 37 W och att spolen har en förlusteffekt på 

14,4 W. Vi utgår även att detta inte är en lokal faskompensering. 

Då vet vi att den totala effektutvecklingen P i lysröret och spolen blir så sammanlagt 37 + 14,4 = 51,4 

watt aktiv effekt. 

Eftersom det inte är en lokal faskompensering kommer spolen att en effektfaktor på 0,22 och därmed ge 

en fasförskjutningsvinkel på 77,3 grader. Vi kan även få fram att den totala skenbara effekten i kretsen 

blir då hela 233,64 VA 
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𝑪𝒐𝒔−𝟏 (0,22) = 77, 3 grader 

S = 
𝑷

𝒄𝒐𝒔𝝋 
 = 

𝟓𝟏,𝟒

𝟎,𝟐𝟐
 = 233, 64 VA 

 

När vi sedan känner igen både den skenbara och den aktiva effekten så kan vi lätt räkna ut den reaktiva 

effekten genom Pythagoras sats och få fram att den reaktiva effekten i kretsen blir då 227,92 VAr. Detta 

blir då av induktiv karaktär. 

𝑸𝑳 = √𝑺𝟐 − 𝑷𝟐 = √𝟐𝟑𝟑, 𝟔𝟒𝟐 − 𝟓𝟏, 𝟒𝟐 = 227,92 VAr 

Man kan då se att den reaktiva effekten är mycket större än den aktiv effekten och det innebär då att den 

kommer att ligga med i kretsen och orsaka störningar för apparater och förhindra att mer aktiv effekt kan 

läggas till i kretsen därför så ska vi då kompensera ner den så mycket som möjligt så tar vi och byter ut 

effektfaktorns värde från 0,22 till 0,87 men den totala aktiva effekten är detsamma. 

Om vi följer de formler från förut så kan vi räkna fram att den nya fasvinkeln blir 29,54 grader och vi får 

då en total skenbar effekt på 59,1 VA. Vi kommer då att få en total reaktiv effekt på 29,17 VAr och detta 

blir då den totala effekten som kommer att finnas i kretsen. Där kan man då se att nu är den reaktiva 

effekten mycket mindre än vad den aktiva effekten är och detta kommer då att leda till ett mer aktiv 

effekten kommer att kunna finnas med i kretsen medan en liten bit reaktiv effekt kommer också att 

finnas med men inte skapa så mycket störningar som den gjorde förut. De flesta kompenseringar brukar 

ske vid eldistributörer som Karlstads Elnät AB men hur mycket reaktiv effekt av kapacitiv karaktär 

skulle det då krävas från Karlstads Elnäts AB för att kunna motverka ner induktiva karaktären så att 

fasförskjutningen blir lika liten som man har önskat sig. 

Jo. Vi kan ta fram storleken på kondensatorn genom att ta den reaktiva effekten när effektfaktorn var 

0,22 minus den reaktiva effekten när effektfaktorn var 0,86 och då får vi fram att storleken som 

kondensatorn behöver blir då 198,75 VAr. 

𝑸𝑪 = 𝑸𝑳 – Q = 227,92 – 29,17 = 198,75 VAr 
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Resultatet från denna räknaexempel har jag ritat upp sedan på en effekttriangel. Där man kan se hur 

mycket reaktiv effekt som tar plats om man inte tar hjälp av kompensering, Och den röda triangeln är det 

värde som man har kommit fram till när man har kompenserat ner den till önskat värde. 

 

Figur1. Effekttriangel över effektförbrukning i enfas med och utan faskompensering. Den röda triangeln är den 

faskompensering som man vill uppnå. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

𝑄𝐿 = 227,92 VAr 

Q = 29,17 

𝑄𝐶  = 198,75 VAr 

P = 51,4 W 
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6. Utförande 
Arbetet påbörjades med anvisning från min handledare kring hur de hämtar hem mätvärdena, även hur 

de sorterar och analyserar värdena via Excel för att se om kundens förbrukning ser bra ut eller om det 

finns saker som behöver åtgärdas. Till hjälp tog vi nätstationen T476 som exempel.  

Det första som gjordes var att samla in värden från ett insamlingssystem kallad CustCom. Där skriver 

man in den kod som nätstationerna har, t.ex. T476 Där kan man se vilket område nätstationen ligger och 

vilka företag som nätstationen förser med effektförbrukning. Värdena samlas in under natten, och 

timvärdena plockas ur systemet genom att anläggningsnummer skrivs in i programmet. När man har 

hämtat hem värdena gör man om filen till en textfil. Jag fick välja mellan tre olika program för att 

behandla värdena, Microsoft Access, Metrum och Excel. Jag valde Excel eftersom Access och Metrum 

behövde ett användarkonto för att kunna fungera, och för att jag har använt Excelprogrammet. 

När man öppnade textfilen i Excel hamnade informationen under fem flikar. Anläggningsnummer, 

datum, förbrukning, innehåll och en numrerad kolumn. För att se effektförbrukningen skulle man titta 

under fliken förbrukning och för att se på vilken rad den börjar och vilken rad den slutar på, tittade man 

under fliken innehåll. Se Figur.2. 

Figur. 3 visar den totala förbrukningen av aktiv, reaktiv och skenbar effekt. Observera att jag blev 

tvungen att dela upp bilden för att få med vart den börjar respektive slutar eftersom det är över 5 000 

värden som har samlats in. 
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Figur.2 Innehållsfliken för Excel-filen som tillhör stationen, T476. Pilarna har satts ut för att visa mellan vilka 

rader effektförbrukningen börjar och vart den slutar. 
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Figur.3 Förbrukning för nätstationen T476 med delad bild för att få en bättre bild över den effektförbrukning som 

finns vid denna station. 
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I Figur.3 kan man se att det blir ganska ostrukturerat när man ska göra grafer för effektförbrukningen 

eftersom de är uppdelade i olika effekter för varje fas.  

För att hantera detta så skapade jag nya kolumner vid förbrukningen och sorterade de aktiva värdena för 

sig, och de reaktiva värdena för sig. Därefter blev det lättare att även få fram effektfaktorn som gjordes 

via formeln: 

𝐶𝑜𝑠(𝜑) =
𝑃

𝑆
 

Formeln fick jag fram via uppkomsten av effekttriangeln. Det enda som behövde ändras var den 

skenbara effekten. Då kunde man använda den aktiva och reaktiva effekten och formeln blev till slut: 

𝐶𝑜𝑠(𝜑) =  
𝑃

√𝑃2 + 𝑄2
 

Därefter räknades totalt max, min och medelvärde fram för att se om effektfaktorn ligger inom ett bra 

värde eller om det är något fel som behöver åtgärdas. 

När man väl har fått ihop sorteringen så kan man lätt skapa grafer över hur effektförbrukningen ser ut. 

Jag valde att göra mina grafer med punkter och linjer så man ser hur mycket det har förbrukats. Då kan 

man även se hur den reaktiva effektförbrukningen ser ut samt ta fram vilka faskompenseringar som är 

lämpligast. 

När jag hade lärt mig allt jag behövde veta för att utföra arbetet började vi med att hämta hem Hedens 

värden. Jag fick värden för förbrukning och produktion från januari till mars månad 2014. Därefter 

sorterades värdena och en effektfaktor togs fram. Resultatet blev som i Figur.4 och sedan gjordes två 

grafer. 
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Figur.4 Hedens förbrukning och produktion av den reaktiva och aktiva effekten med beräknad effektfaktor, min, 

max och medelvärde. 
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För nätstationen T375 fick vi problem med insamling av mätvärdena,(not1.2) CustCom fungerade inte 

och mätarna som skulle gå att använda vid nödfall var även de obrukbara. Det resulterade i att jag fick 

använda de värden som min handledare hade hämtat hem år 2000 och även behandlat tidigare. När jag 

skrivit in värdena var det relativt enkelt att ta fram en effektfaktor, max, min och medelvärde och grafer 

över förbrukningen. Resultatet redovisas i Figur.5 

 

Figur.5 Förbrukning av reaktiv och aktiv effekt med beräknad effektfaktor, max-, min- och medelvärde. 
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7. Resultat 
Resultatet från analyseringen kan man se via dessa fyra grafer, se figur 6-9. Där graferna 6 och 8 visar 

den reaktiva effektens förbrukning, bara på figur 8, och produktion, samt den aktiva effekten för varje 

fas och den totala effekten, från båda anläggningarna medan figur 7 och 9 visar den beräknade 

effektfaktorn för faserna och den totala effektfaktorn vid båda anläggningarna. För Hedens del fick vi 

korta ner effektgrafen till fyra veckor under januari månad eftersom det var svårt att se någon skillnad på 

den effektfaktorn från Heden om man skulle ta med alla de tre månaderna som vi hämtade hem värdena. 

Om vi börjar med att titta på Hedens effektförbrukning så ser produktionen och förbrukningen av den 

reaktiva och aktiva effekten riktigt bra ut. Förbrukningen av den reaktiva effekten är utav induktiv 

karaktär men håller ett lägre värde än vad den aktiva effekten vilket är positivt eftersom den inte 

uppfyller så stor nytta vid förbrukningen än att ta onödigit plats och därmed ge plats åt mer aktiv effekt 

att förbruka. Men produktionen av den reaktiva effekten är relativt högt men det beror på att den 

kommer ifrån den värme som generatorerna avger vid sopbränningen och med den reaktiva effekten som 

produceras så ser Heden till att använda den till att driva elgeneratorer som producerar aktiv effekt samt 

den reaktiva effekten som medföljer under produktionen. 

När vi tittat på effektfaktorn så ligger den på en intervall mellan 0,8 och 0,99. Det är väldigt bra för då 

betyder det att man har kompenserat så mycket reaktiv effekt som gett mer plats åt den aktiva effekten. 

Och detta inbär att som beskrivet vid teorin att strömmen som orsakas av den reaktiva effekten kommer 

då att pendla mellan den induktiva belastningen och kondensatorn och inte ge någon störning till själva 

apparaten. Men man kan även se att vid vissa tillfällen under månaden så har den totala effektfaktorn 

minskat. När man sedan har kollat på produktionsvärdena under den tiden kan man se att den har stannat 

upp av en okänd anledning. Det kan hända att de har stannat upp för många anledningar, åtgärder, 

reparationer eller planerat underhåll av fjärrvärmdepannorna under den tiden en när man försökte fråga 

Karlstads Elnät AB om detta så fick man inte fram något svar. Det kanske är konfidentiell inforation 

som de tycker är känsliga att delge. 

För nätstationen T375 så kan man se att den reaktiva effektförbrukningen varierar mellan induktiv och 

kapacitiv karaktär. För fas 1 är den kapacitiv, för fas 2 varierar den mellan kapacitiv och induktiv och fas 

3 är induktiv. Men den totala effektförbrukningen den håller sig mest inom induktiv karaktär så det är 

den man går efter ifall man vill försöka minska den men den håller ett lågt värde till skillnad från den 

aktiva effekten. Det kan se mycket ut men om man även kollar på de beräknade effektfaktorerna så kan 

man se att de håller sig inom ett värde på 0,86 och 0.99. Vilket är ett bra resultat för då ser man att man 

har lyckats kompenserat ner den reaktiva effekten så mycket som möjligt och även gett mer plats åt mer 

aktiv effekt. 
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Figur.6 Effektförbrukning för H1 och H2 och för produktionen av reaktiva och aktiva effekten under tidsperioden 

2014-01-01 – 2014-01-05. Värdet för produktionens aktiva effekt är på högra axeln medan resterande effekters 

värde är på vänstra axeln. 
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Figur.7 Effektfaktorn för H1 och H2 och produktionen för reaktiva och aktiva effekten under tidsperioden 2014-

01-01- 2014-01-31 
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Figur.8 Reaktiv effekt över nätstationens tre faser och den totala reaktiva effektförbrukningen under ett dygn från 

2000-01-01 till 2000-01-02 
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Figur.9 Effektfaktorn för nätstation T375:s tre faser och den totala effektfaktorn med medelvärdet för alla tre 

faserna under ett dygn från 2000-01-01 till 2000-01-02 
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8. Diskussion 
 Resultatet man har fått från detta examensarbete har varit bra. Trots de problem som har uppstått under 

arbetet med maskiner och mätutrustningar som inte funkade som de skulle och man fick förlita sig på 

gamla insamlade värden istället för att samla in nya värden att analysera så är man riktigt nöjd. En sak 

som man skull vilja ha gjort var om maskinerna och mätutrustningarna fungerade så skulle man vilja 

hämta hem värden från anläggningen där man fick använda sig utav de från 2010, analysera och därefter 

jämföra de värdena och se om det är samma värden gällande den reaktiva effekten eller om 

faskompenseringen har gjort att den reaktiva effekten har minskat. 

Detta exmanensarbete har fått mig att bättre inse hur lite funktion och hur onödig den reaktiva effekten 

gör för kunder som bor i lägenheter och hus. Men man har även sett att det finns företag och 

distributörer som ser den reaktiva effekten som en positiv grej. Heden ser den reaktiva effekten som en 

effekt man kan använda sig för att driva sina elgeneratorer och på så viss producera mer aktiv effekt, 

samt den reaktiva som medföljer, som de sedan kan skickas ut till eldistributörer som sedan ser till att 

faskompensera ner den reaktiva effekten så mycket som möjligt och sedan skicka ut effekten till sina 

kunder. 

När man ser på framtiden för den reaktiva effekten så kan man säga att i framtiden kommer 

faskompenseingen att vara den effektivaste lösningen att minska ner den reaktiva effekten och ge plats åt 

mer aktiv effekt men i framtiden så kommer det naturligtvist att komma nya förlag att förbättra 

faskompeneringen så att den reaktiva effekten kan minskas ytterligare eller så har det kommit nya 

metoder att minska ner den reaktiva effekten. 
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9. Slutsats 
Detta examensarbete har fått mig att förstå bättre hur litet nytta som den reaktiva effekten gör för kunder 

och företag som förbrukar mycket elenergi. Trots det så kommer den reaktiva effekten alltid att finnas 

med i elledningar och ta onödigt plats vid transport till kunderna. Men den reaktiva effekten som 

kommer till kunderna brukar vara i lägre värde än vad den aktiva effekten och ger ingen störning till 

komponenter och apparater hos ett företag eller lägenhet samt att kunde inte behöver betala så mycket 

för den onödiga effekten. Och där har man även sett hur fått en bättre bild av hr mycket effektivitet som 

faskompenseringen gör för att ge kunderna mer aktiv effekt att förbruka och ta betalt. Trots den stora 

minskningen av den reaktiva effektförbrukningen så planerar Karlstads Elnät Ab i framtiden att införa en 

ny typ av elavgifter så kallade effetktariff till anläggningar som använder sig utav säkringar med 16, 20 

och 25 A. Denna typ av elavgifter kommer bara att gå till stora företag och inte till lägenheter för de har 

bara säkringar på 16 A och kommer därför att fortsätta med att ta hjälp utav faskompenseringen för att 

kunna hålla den reaktiva effekten på lågt värde. 

De teorier som man har tagit fram under examensarbets gång har visat hur mycket effektivitet och hur 

mycket nytta faskompenseringen verkligen gör för att kunna motverka den reaktiva effekten så mycket 

som möjligt och även ge plats åt mer aktiv effekt att förbruka eftersom det är den som gör mest nytta för 

komponenter och apparater hos oss kunder som man sedan betalar för. 

De värdena som man har hämtat hem och analyserat under detta examensarbete blev väldigt bra. Man 

fick se en stor skillnad mellan företag och lägenheter. Jag tror att man har fått fram en mer rättvis bild 

om insamlingen av 2014 års mätvärden lyckats. Det hade även varit lite mer intressantare att få jämföra 

värden från en effektanläggning som använder sig utav mätarställningar som debiteringsunderlag. Men 

eftersom CustCom´s mätare som man kunde använda under arbetets gång tyvärr inte fungerade som de 

skulle så fick jag nöja mig med de timvärden från år 2010 som jag analyserat. 

De åtgärder som jag har fått fram under detta examensarbete är bara teoretiska. Men när man har kollat 

på de värden som man har hämtat från båda anläggningarna så kan man se hur effektiv 

faskompenseringen funkar i praktiken och att det dessutom stämmer riktigt bra med de teorier och 

räkneexempel som man har tagit fram under detta arbete. Men vill man på utveckla resonemanget och gå 

vidare så måste man först kontakta kunden, och tydligt informera sig om huruvida den reaktiva effekten 

stör användandet, eller om den på något sätt påverkar kundens totala driftkostnad samt sammanställa alla 

aspekter och väga den informationen, mot potentiella investeringskostnader, detta för att uppnå en 

optimal förbättring i Elnätet och för kunden.  
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