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Förord 

Tabeller och bilder som använts i rapporten är skapade av författarna själva, om inget annat 

anges. Vi vill tacka bl.a. Lars Karlström m.fl. från Svenska kraftnät samt vår handledare 

Evert Agneholm för tillåtelse att använda deras figurer och tabeller. Vi vill också tacka 

Gunnar Erixon och Michel Ljunggren på Vattenfall Eldistribution AB för deras vägledning 

under hela arbetes gång. Vidare vill vi tacka alla våra respondenter för att de ställde upp på 

våra intervjuer.  

Arbetet delades upp rättvist och båda författarna har haft en lika del i allt arbete. Denna 

utgåva av rapporten är censurerad då mycket av informationen i Vattenfalls rapport är 

sekretessbelagd. Siffror som förekommer i denna rapport till tabeller eller figurer kan 

därför vara helt påhittade. 

 

Trollhättan, februari 2018 

Martin Pilqvist och Iman Emami 

 



EXAMENSARBETE 

 ii 

 

Implementering av översiktsbild för att hjälpa 
driftoperatörer bistå anvisningar från Starta Sverige 

Sammanfattning 

Vattenfall Eldistribution arbetar med att förbereda organisationen för projektet ”Starta 

Sverige” vilket är skapat av Svenska kraftnät. Målet är att genom gemensam samverkan 

mellan olika driftcentraler minimera problem vid driftuppbyggnad efter ett större komplext 

stamnätsavbrott. Detta arbete syftar till att hjälpa Vattenfall Eldistributions driftoperatörer 

att på enklast, snabbast och säkrast möjliga sätt bistå strategin framtagen i Starta Sverige vid 

lasttillkoppling efter en större nätkollaps. Det görs genom att skapa en översiktsbild till 

Vattenfall Eldistributions driftsystem som innehåller all relevant information. 

Ovanstående mål uppnås genom att utföra intervjuer med driftoperatörer och 

driftsystemspecialister i syfte att förstå önskemål och förväntningar till översiktsbilden men 

också för att hålla översiktsbilden inom driftsystemets tekniska begränsningar. Flera 

iterationer har genomförts där ändringar av översiktsbilden skett utifrån de 

uppföljningsintervjuer som utförts.  

Resultatet är en översiktsbild ungefär i storlek av ett A4-papper. Tekniska begräsningar 

hindrar en del av driftoperatörernas önskemål från att bli verklighet, exempelvis diagram 

med kvarstående aktiv effekt att koppla in efter ett större avbrott. Resultatet av arbetet blir 

en översiktsbild för varje av Starta Sveriges åtta zoner. Översiktsbilden innehåller 

information om relevanta stationer, reaktiva komponenter, lindningskopplare samt 

spänning och frekvens i stamnätspunkten. Fokus läggs också på att uppvisa den 

tillkopplade och tilldelade aktiva effekten inom varje stamnätspunkt eftersom det enligt 

Starta Sveriges anvisningar är av prioritet vid nätåteruppbyggnad. 

Översiktsbilden kommer att implementeras i driftsystemet samma år som publiceringen av 

denna rapport, men en exempelbild i Vattenfall Eldistributions driftsystem finns redan 

tillgänglig. Eftersom bilden enbart är tänkt att nyttjas vid ett större stamnätsavbrott råder 

osäkerhet kring när den faktiska användningen kommer ske. 
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Implement a schematic overview to help control room 
operators follow instructions from Starta Sverige 

Summary 

Vattenfall is currently working to meet the instructions of the project “Starta Sverige” that 

is created by the Swedish transmission system operators in which a cooperation between 

different control rooms and control centers will minimize problems during power system 

restoration after a major disturbance. This work aims to aid the completion of the strategy 

in Starta Sverige for the control-room operators at Vattenfall to reconnect load after a 

system failure in the simplest, fastest and safest way possible. This will be done through 

development of a schematic overview to Vattenfall’s operating system. 

The way to achieve this is to conduct interviews with control-room operators and 

operating system specialists with the purpose of understanding their needs and 

expectations but also to understand the technical limitations of the operating system. The 

development has been performed in an iterative way where follow-up interviews were 

made to persistently improve the schematic overview. 

The result is a schematic overview roughly the size of an A4-papersheet. Technical 

limitations prevent some of the control-room operator’s wishes to become reality, such as 

to use graphs to show the remaining active power to reconnect. There is one schematic 

overview to each of the eight zones of Starta Sverige in Sweden which will contain 

information about relevant stations, reactive components and transformer taps in addition 

to showing the voltage and frequency for the connection point to the national transmission 

grid. According to the instructions of Starta Sverige there is a priority to present the 

available and used active power since this information is important for system restoration.  

The schematic overview is planned to be implemented in the operating system the same 

year as the publication of this report, although currently an example is accessible in 

Vattenfall’s operating system. Since the schematic overview is planned to be used after a 

major system breakdown there’s an uncertainty when the actual use will be.  
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Nomenklatur 

Vokabulär 
AFK = Automatisk FörbukningsbortKoppling 

DUBA = Drift UppByggnads Automatik 

EasyEl = Program i vilken el-scheman kan skapas 

EK-batteri = EffektKompenseings-batteri.  

EXA = EXtremspänningsAutomatik 

FPS = Fasning- Parallellning och Spänningssättning 

Kondensator = Se EK-batteri 

LK = Transformators LindningsKopplare 

MFK = Manuell FörbrukningfrånKoppling 

Mvar = Mega volt-ampere reactive 

Nätstyrka = Hur pass känsligt nätet är mot förändringar av last eller produktion 

pu = per unit 

RGN = Regional Group Nordic, en energisamarbetesorganisation mellan 
skandinaviska länder 

Styrel = Styrning av el till prioriterande förbrukare vid icke-normala 
driftsituationer 

Svk = Svenska kraftnät 

Trafikljus = Signal som berättar hur mycket last en driftoperatör kan påkoppla 

U0-automatik = Automatik som slår ut alla brytare vid spänningslöshet 

ÅI = ÅterInkoppling 

 

Symboler 

Δφ = Fasvinkelskillnad [°] 

Δf = Frekvensdifferens [Hz] 

ΔP = Effektskillnad [MW] 

Ѱ = Spänningsvinkel [°] 

 

df = Frekvensderivata [Hz] 

dt = Tidsderivata [s] 

f0 = Startfrekvens [Hz] 

N = LK-lindnings procentuella läge [%] 

Pn = Aggregatets märkeffekt [MW] 
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R = Reglerstyrka [MW/Hz] 

S = Statik [%] 

Sk = Kortslutningseffekt [MVA] 

Un = Nominella spänningen [kV] 

u1 = spänning vid matning [kV] 

u2 = spänning vid last [kV] 

Wk = Kinetisk energi [MW] 

X = Reaktans [Ω] 

Zk = Enfasig kortslutningsimpedans [Ω]  
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1 Inledning 

Svenska kraftnät är en myndighet som förvaltar det svenska stamnätet. De ansvarar också 

för att balansera produktion och förbrukningen av el [1]. Vattenfall Eldistribution AB har 

fått anvisningar från Svenska kraftnät i hur en krissituation i form av en större nätstörning 

skall behandlas [2]. Informationen finns angiven i projektet Starta Sverige och förklaras mer 

ingående i efterföljande kapitel av denna rapport. En viktig del av driftåteruppbyggnad efter 

ett omfattande nätavbrott är att det existerar en fungerande återuppbyggnadsstrategi för 

hur tillgänglig personal snabbast och säkrast kan återuppbygga kraftsystemet [3]. 

Detta arbete är ett uppdrag från Vattenfall Eldistribution AB i Trollhättan och syftar till att 

konstruera ett hjälpmedel som skapar förutsättningar för Vattenfalls driftoperatörer att 

följa Svenska kraftnäts anvisningar vid pålastning efter ett större nätsammanbrott.  

1.1 Bakgrund 

Ett större komplext stamnätsavbrott är något som sällan sker. Historiskt sätt har det i grova 

drag skett vart 20:e år [4]. Vid ett sådant avbrott är det prioriterat att minimera 

återställningstid för inblandade parter för att begränsa skadan för samhälle och industri. Då 

det är en ovanlig situation är det viktigt med flexibilitet för att nätföretagen snabbt ska 

kunna anpassa verksamheten till den aktuella situationen. Vanligen abstrakta problematiker 

såsom återkommande last, ö-drift eller dödnätstart blir genast relevanta vid 

nätåteruppbyggnad och komplicerar en redan bekymmersam situation. 

1.1.1  Sammanbrott 27 december 1983 

Den 27 december 1983 inträffade ett stort elavbrott i Sverige vilket innebar strömlöshet i 

södra Sverige och delar av Norrland. Vid en normal driftsituation förväntades lasten vid 

tidpunkten för avbrottet vara ungefär 17 000 MW. Kostnaderna för detta avbrott var i 

storleksordningen hundratals miljoner som framförallt större industrier och samhället i 

övrigt fick stå för. [2, 5, 6] 

Klockan 12.20 tvingades ett block i Oskarshamn stänga ner på grund av ett tryckrelä. Den 

förlorade effekten på ca 490 MW blev istället ersatt till största grad från vattenkraft i norr. 

Nästan samtidigt som detta inträffade utfördes omkopplingar i 400 kV station Hamra 

(Nordväst om Stockholm) på grund av att det var varmgång i en frånskiljare. Under 

omkopplingsarbetet ramlade dock frånskiljaren ner vilket resulterade i en kortslutning 

varvid utlösning skedde av flera reläskydd i stationen. Som resultat blev hela stationen i 

Hamra samt inkommande och utgående ledningar bortkopplade. Den effekt som tidigare 

transporteras på dessa ledningar fick nu istället transporteras på andra ledningar. Detta i sin 

tur resulterade i överbelastning av en stamnätsledning som gick över Mälaren. 

Efter ytterligare en tid överbelastades ännu en stamnätsledning, denna gång mellan 

Kilforsen och Hallsberg varpå ett skydd löste ut ledningen. Som ett resultat av detta 

överbelastades andra ledningar då ännu mer och som följd erhålls en kaskadutlösning av 
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alla stamnätsledningar mellan norra och södra Sverige. Södra Sverige hade nu förlorat runt 

7 000 MW som tidigare transporterades från norr. Som ett resultat av detta stora 

effektunderskott sjönk frekvensen rejält med 2–4 Hz/s. Detta kombinerat med låga 

spänningar och höga strömmar ledde till att kärnkraftverken Oskarshamn, Ringhals och 

Barsebäck stängdes av. Forsmark block 1 fortsatte dock att vara ansluten mot nätet och 

försörjde norra Sverige. Nästan halva Sverige, ungefär från Dalälven och söderut samt 

lokalt i ett område i mellersta Norrland (Se Figur 1.1) blev strömlösa under avbrottet. 

 

Figur 1.1 Områden som blev spänningslösa. Från [2]. Med tillstånd av Svenska kraftnät. 

Återuppbyggnaden av nätet påbörjades omedelbart. Eftersom kärnkraftverken inte klarat 

av övergång till husturbindrift tog det flera timmar att återstarta dessa. Med husturbindrift 

menas att kraftverket endast försörjer sin egenförbrukning [7]. Stora reserver av vattenkraft 

kombinerat med import från Danmark och Norge gjorde att spänningslösheten varierade 

från ett par minuter till ett par timmar beroende på geografisk placering i systemet.  
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Under första timman av avbrottet fanns inga instruktioner till hur mycket last 

driftoperatörer kunde påkoppla till nätet. Istället togs det hänsyn till spännings- och 

frekvens-nivåer i systemet. Återuppbyggnaden skedde efter skrivna instruktioner som 

förklarade vad som skulle göras när en eller flera stamnätsledningar trippat. Därefter gav 

nationella driftcentralen, som i detta fall kan ses som en föregångare till Svenska kraftnät, ut 

order om hur mycket effekt som kunde kopplas in i respektive punkter. Ingen prioritering 

skedde på stamnätsnivå tvärtemot var det regionalnätet som prioriterade inkoppling av 

känsliga laster. Runt 18.20 samma dag gav nationella driftcentralen godkännande om att 

kunder kunde ta ut valfri mängd effekt. 

[2, 4, 6]  

1.1.2 Sammanbrott 23 september 2003 

Nästföljande stora nätstörning i Sverige inträffade den 23 september 2003. Under denna 

störning blev drygt 850 000 kunder utan ström, vilket motsvarar mellan 1,5 miljoner [8] till 

2,7 miljoner svenskar [9]. Flera miljoner danskar blev också strömlösa under störningen. 

Även denna gång orsakade störningen kostnader för flera hundratalsmiljoner kronor. 

Innan avbrottet skedde var Sverige en nettoimportör av effekt, framför allt till de mellersta 

och södra delarna av landet. Detta berodde framför allt på att det var låg elförbrukning 

tillsammans med en låg fyllnadsgrad i vattenmagasinen. Fyra kärnkraftsblock i södra 

Sverige var ur drift för revision medan fyra andra var i drift med sammanlagt 3 782 MW. 

Vidare fanns det lokal vattenkraftproduktion i Sydsverige i storleksordningen 100 MW. Två 

400-kV ledningar mellan norra och södra Sverige var ur drift. Dessutom var 

likströmskablar till Tyskland och Polen ur drift på grund av underhåll. Allt detta medförde 

att kraftsystemet var särskilt känsligt mot större avbrott vid denna tidpunkt. 

Klockan 12.30 upptäcktes ett fel i Oskarshamn block 3, vilket vid detta tillfälle var den 

största enskilda produktionsanläggningen i Sverige. Generatorn frånkopplades manuellt 

varpå ett produktionsbortfall på 1 176 MW följde. Detta kompenserades till största del med 

vattenreserver från norra Sverige, Finland, och Norge. Klockan 12.35, fem minuter efter 

bortkopplingen av Oskarshamn block 3, inträffade en tvåfasig kortslutning i 400 kV 

stationen Horred till följd av att en frånskiljare kollapsade. På grund av detta erhölls en 

ljusbåge mellan två faser på två olika samlingsskenor som matade Ringhals 3 och 4. 

Skyddsutrustningar frånkopplade bägge samlingsskenorna i Horred. Följaktligen blev både 

Ringhals 3 och 4 frånkopplade varpå de därefter fick stoppas. Denna bortkoppling 

motsvarade ett produktionsbortfall på ungefär 1 761 MW från kraftsystemet. 

Effektbortfallet motverkades till viss del med ytterligare ökad import från Norge och 

Finland, men på grund av tidigare fel var detta inte tillräckligt.  

Några sekunder efter bortfallet uppstod kraftiga spänningspendlingar. Ett par stationer i 

kraftsystemet, såsom den i Simpevarp, upplevde såpass låga spänningar som 300 kV. Efter 

att 10 sekunder gått var dessa pendlingar på väg att dämpas ut och stabiliseras, men då 

skedde frånkopplingar i 220 kV och 130 kV näten som gav upphov till nya pendlingar. 
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Dessa pendlingar började dock också dämpas ut efter ett par sekunder varpå spänningen 

temporärt stabiliserades runt 360–370 kV i ett område från Skåne till Södermanland.  

Som en följd av bortkopplingen av Horred delades 400 kV nätet upp på den sydvästra 

sidan. Södra Sverige matades nu endast av två 400 kV ledningar, båda belägna i östra delen 

av Sydsverige. Spänningsnivåerna sjönk mot extremt låga nivåer samtidigt som 

spänningsvinkeln mellan norra och södra Sverige ökade. Resultatet blev en 

spänningskollaps. Nedanstående formel visar sambandet mellan spänningssänkning och 

spänningsvinkel: 

  
    

 
        (1.1)  

Under vilken U1 är spänning vid matning, U2 är spänning vid last, X är ledningens reaktans 

och ѱ är spänningsvinkel. Effekten, spänningen vid matningen och ledningens reaktans är 

konstanter. Lägre spänning vid lasten innebär att det krävs ett högre värde på sin ѱ för 

kompensering vilket leder till att spänningsvinkeln ökar. Notera att resistansen är 

försumbar. [10] 

Störningen i södra Sverige illustreras i Figur 1.2: 
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Figur 1.2 Störningen den 23 september 2003. Från [2]. Med tillstånd av Svenska kraftnät. 

Eftersom den norra delen av stamnätet fortfarande var intakt kunde arbetet med att 

återuppbygga nätet påbörjas därifrån. Huvudstrategin var att skapa slingor av ledningar 

som sedan stagades upp med förbindelser av tvärgående ledningar. Detta för att skapa ett 

starkare nät. Systemet hade tillgång till effekt både från norra Sverige och Norge, men 

svårigheterna låg i att kunna transportera den söderut. Det beslutades att avbryta 

underhållsarbete på de två 400 kV ledningar i Sydsverige för att påskynda 

återuppbyggnaden. För att spänningssätta Sydsverige under tiden kärnkraftverken 

återstartade användes gasturbiner. Svenska kraftnät tilldelade regionnätsföretagen direktiv 

om hur mycket laster fick koppla in. Inte heller denna gång togs någon hänsyn till 
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prioritering. Vissa större industrier fick emellertid begränsningar angående inkopplad 

förbrukning. 

[2, 4, 8, 9]  

1.1.3 Internationella större avbrott  

Det största avbrott som inträffat i hela värden är det som skedde mellan den 30–31 juli 

2012 i Indien. Över 650 miljoner människor blev påverkade, vilket är ungefär halva landets 

befolkning. Huvudorsaken till avbrottet var en bristande elektrisk infrastruktur kombinerat 

med en nonchalant attityd till systemets tekniska begränsningar. Direkt efter avbrottet 

startades flera vattenkraftverk upp samtidigt som arbete fortgick för att återuppbygga 

systemet vilket var klart runt sex timmar efter avbrottet. Efter denna tid var dock många 

strömlösa delvis på grund av att hårdare regler hade införts på bl.a. hur mycket effekt olika 

aktörer kunde nyttja. [11, 12, 13] 

Studeras närområdet i Europa är det stora avbrottet i Tyskland den 4 november 2006 av 

intresse. Elavbrottet berörde olika länder men hårdast drabbat blev Tyskland, Frankrike 

och Italien. Flera 380 kV ledningar var bortkopplade för underhåll. I hela systemet fanns 

totalt ca 274 100 MW last innan avbrottet, fördelat på tre områden: Det västra området på 

ca 182 700 MW, nordöstra området på 62 300 MW och det sydöstra området på 29 100 

MW. Problemen påbörjades när en driftcentral kopplade från ytterligare två 380 kV 

ledningar men p.g.a. bristande kommunikation fick andra driftcentraler inte denna 

information. Detta ledde till att ytterligare ledningar överbelastades och fick kopplas från. 

Belastningen över området var nu ojämnt fördelad vilket ledde till frekvensvariationer; Det 

västra området hade en frekvens på 49 Hz, medan nordöstra och sydöstra hade en frekvens 

på 51,4 Hz respektive 49,7 Hz. Kaskadtrippning av stamnätsledningar var nu ett faktum. 

Då områdena täckte flertalet länder var det flera olika transmissionsnätsoperatörer som 

arbetade med nätåteruppbyggnaden individuellt. Frekvensskillnader och bristande 

kommunikation försvårade arbetet som trots omständigheterna blev klart på bara två 

timmar. [14, 15] 

1.2 Projektet starta Sverige 

Starta Sverige är ett projekt drivet av Svenska kraftnät som genom gemensam samverkan 

mellan olika kontrollrum och driftcentraler skall minimera problem vid 

driftåteruppbyggnad efter ett större komplext stamnätsavbrott. Projektet planerar att 

genomföra detta bland annat med kompetenshöjning i form av utbildning och övningar i 

simulatorer. [2, 16] 

1.2.1 Starta Sveriges historia 

År 1985, något efter det stora avbrott den 27 december 1983, började realtidssimulatorn 

Aristo utvecklas. Simulatorn ger driftoperatörerna en god möjlighet att utbilda sig i olika 
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ovanliga driftsituationer via en datasimulering. Programmet används än idag för utbildning 

av Svenska kraftnäts driftoperatörer samt även driftoperatörer på regionnätsnivå. 

Det var inte förrän mellan 2004–2007 som Starta Sverige började utvecklas med olika 

koncept, arbetssätt och strategier kring vad som skall göras för att minimera konsekvenser 

för samhället efter ett avbrott och efterföljande driftåteruppbyggnad. År 2015 fick projektet 

en nystart. Vattenfall eldistribution AB arbetar i dagsläget för att uppfylla kriterierna för att 

nå målen inom Starta Sverige. [2, 16] 

1.2.2 Starta Sveriges trafikljus  

Svenska kraftnät har delat upp Sverige i åtta zoner [2, 16]. Se också Figur 1.3. Vattenfall har 

ledningar i alla zoner, förutom i den mest södra zonen som motsvarar bland annat Skåne 

[17]. 

 

Figur 1.3 Schematisk exempelbild över trafikljussystemet. Från [18]. Med tillstånd av Svenska kraftnät. 

Ett s.k. ”trafikljus” kommer sedan med färgkod visa hur mycket effekt som kan tas ut inom 

zonen. Det är Svenska kraftnät som kontrollerar trafikljusen vilket används för att 

kommunicera mellan Svenska kraftnäts kontrollrum och stamnätsanslutna elbolags 

driftcentraler. I Figur 1.4 visas färgerna för trafikljuset: [2, 16] 
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Figur 1.4 Trafikljus med alla olika signaler. 

1.2.2.1 Meningen med trafikljus 

Kontroll av aktivt effektutbyte mellan Svenska kraftnäts stamnät och övriga underliggande 

anslutna elnätsbolag är det grundläggande syftet med trafikljuset. Målsättningen är även att 

trygga driftsäkerheten och fördela den tillgängliga, begränsade, aktiva effekten rättvist 

mellan zoner. Ytterligare en förhoppning är att talkommunikation mellan kontrollrum 

avsevärt minskas. [2]  

1.2.2.2 Färgbetydelsen hos Svenska kraftnäts trafikljus  

Röd signal innebär att kraftsystemet bör stabiliseras, redan infasad produktion i systemet 

ökas och nuvarande lastutbyte i stamnätspunkter bibehålls. Observera att Svenska kraftnät 

också i samband med rött trafikljus kan beordra lastbortkoppling inom en zon. Samtidigt 

betyder röd signal att nätföretagen får spänningssätta nätet utan att någon last tillkopplas. 

Syftet med spänningssättningen är att slippa mata lokalkraften till stationerna med 

reservkraft. Detta eftersom att reservkraften är tidsbegränsad och lokalkraftmatning till 

stationen bör därför vara oavbruten för att försörja förekommande manövreringar. En 

spänningssättning av nätet utan pålastning förhindrar alltså beroendet av reservkraft, se 

kapitel 2.5.2 Ställverk och transformatorer. Återinkopplingsautomatiker (samt andra 

automatiker som kan skapa okontrollerade förlopp) blockeras för att förhindra 

okontrollerade tillkopplingar av last. [2] 

Gul signal innebär för nätföretagen att en viss ökning av det aktiva effektuttaget tillåts. 

Storleken och hastigheten är dock begränsade. Storleksmässigt är det några enstaka 

procent, p1, av abonnerad effekt som tillåts inom varje tidsperiod, t1. Detta är dock bara 

tillåtet om frekvens och spänning är inom acceptabla nivåer; är frekvensen lägre än f1 Hz 
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eller om spänningen understiger en viss procentsats, V1, av normalspänning tillåts ingen 

pålastning. [2] 

Grön signal innebär att en försiktig pålastning av nätet förväntas. Nätföretagen får nu öka 

pålastningen till p2 % av abonnerad effekt inom tidsintervallet t1. Observera att kontroll av 

spänning och frekvens fortfarande är nödvändig. Är frekvensen lägre än f2 Hz eller om 

spänningen understiger en viss procentsats V1 av normalspänning beviljas ingen pålastning. 

[2] 

Ytterligare oklarheter som kan förtydligas: vid grönt respektive gult ljus måste nätföretagen 

arbeta med att fortsätta säkerställa lokalkraft genom att spänningssätta nätet till den grad 

det är möjligt. Fokus bör läggas under alla trafikljus på att undvika parallellkoppling av 

stamnätspunkter, se kapitel 2.7.4. Nätuppbyggnad. [2] 

Visar trafikljuset grå färg rekommenderas återgång till normal drift vilket innebär att 

normalt effektuttag kan tas ut. Ovanstående information kring trafikljusen förklaras också i 

Tabell 1.1: [2] 

Tabell 1.1 Trafikljusindikeringar under nätåteruppbyggnad. 

 

1.3 Problembeskrivning samt syfte 

Sedan 80-talet har det skett två stora avbrott i Sverige, ett 1983 samt ett 2003. Det är 

sannolikt att det kommer ske ett nytt större avbrott i framtiden, men ingen vet riktigt när. 

Det är därför av vikt att vara väl förbered inför nästa stora stamnätsavbrott, oavsett när 

eller varför det sker. Problembeskrivningen ligger i att vid en krissituation uppstår flera 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

 17 

 

problem som i normalt driftläge inte förekommer. Arbetssituationen för driftoperatörer 

kommer därför att ändras drastiskt. Svenska kraftnät har skapat en strategi som 

driftcentralerna skall följa vid nätåteruppbyggnad efter stamnätsavbrott. 

Detta arbete syftar till att hjälpa driftoperatörer att på enklast, snabbast och säkrast möjliga 

sätt bistå strategin framtagen i Starta Sverige vid lasttillkoppling efter en större nätkollaps.  

1.4 Målet med examensarbetet  

Målet är att få fram en fungerande översiktsbild som sedan ska föras in i driftsystemet, eller 

som författarna själva implementerar i mån av tid. Det huvudsakliga tillvägagångssättet för 

att uppnå detta mål är genom en lättbegriplig översiktsbild vilken bör innehålla nödvändig 

och relevant information som driftoperatörerna behöver vid nätåteruppbyggnad. All 

information som används eller redogörs för måste också vara tekniskt möjligt att 

implementera i driftsystemet. Bilden måste innehålla nödvändiga parametrar som gör det 

möjligt för en driftoperatör att följa anvisningarna, från Svenska kraftnät angivna i Starta 

Sverige, vid en större komplex driftåteruppbyggnad. 

För att göra huvudmålet mer hanterbart har det delats upp i flertalet delmål som alla 

behöver vara avklarade för att arbetet skall bli succesivt: 

 Studie av tidigare stora avbrott för ökad förståelse  

 Interjuver av behörig driftpersonal i syfte att förstå behov och önskemål  

 Skapandet av ett första lösningsförslag 

 Uppföljningsintervjuer samt uppdatera prototyp, iterera tills det slutgiltiga 

lösningsförslaget utvecklats 

 Redovisa: förklara allting som finns med samt varför viss data har valts bort 

 Om tid finns, realisera in den preliminära översiktsbilden i driftsystemet 

 Validering av översiktsbilden med hjälp av ett antal driftoperatörer 

1.4.1 Avgränsningar 

Notera att Starta Sverige har liknande anvisningar gällande produktion, men i detta arbete 

tas hänsyn enbart till Vattenfall Eldistribution AB:s nät-delar. Hela strategin Starta Sverige 

ingår inte i arbetet utan avgränsningen är att förenkla kring tillhörande delmoment. Därför 

tas endast hänsyn till stödjande information för driftoperatörer efter nätssammanbrott vid 

pålastning. Målet med arbetet är som tidigare nämnts att skapa förutsättningar för 

driftoperatörer att följa anvisningar enligt Starta Sveriges strategi vid lasttillkoppling. 

Nätåteruppbyggnadsstrategi ligger därför utanför detta arbetes ramar. 

Prioritet för projektet är att teoretiskt arbeta fram en praktiskt fungerande struktur för 

översiktsbilderna. 

Det finns många problem som kan uppstå vid nätåteruppbyggnad efter ett större avbrott. 

Ö-drift, dödnätstart eller återvändande last är exempel på detta. Det ligger dock utanför 

detta arbetes begräsningar och beskrevs endast teoretiskt i kapitel 2 Generell elkraftsteori.   
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2 Generell Elkraftsteori 

I följande avsnitt kommer relevant teori att studeras. Teorin som bedöms relevant är 

framförallt den kunskap som anses nyttig vid en situation där Starta Sverige blir 

applicerbart. Det betyder att i huvudsak kommer elkraftsteori kring nätavbrott och 

nätåteruppbyggnad studeras. Frekvensstabilitet och frekvensreglering tas upp, men också 

spänningsstabilitet samt generatorer, EK-batterier och reaktorer vilka är viktiga för 

spänningshållningen i nätet. Vidare tydliggörs teori om reglermodeller, fasning, parallellning 

och spänningssätting samt riktlinjer för spänningssättning och pålastning. Kapitlet avslutas 

med att kortfattat redogöra för felströmmar och felbortkoppling i svaga nät, dödnätsstart, 

nätåteruppbyggnad och spänningskollaps. All information är från källa [2] om inget annat 

anges. 

2.1 Kortslutningseffekt 

Nätstyrka inom elkraftsystem beskriver hur pass känsligt nätet är för last eller reaktiva 

produktions förändringar. Ett nät med stark nätstyrka är inte särskilt känslig för 

förändringar av den reaktiva effekten i nätet. 

Nätstyrkan beskrivs vanligen med uttrycket kortslutningseffekt, som beräknas utifrån den 

ström, IK, som erhålls vid en stum symmetrisk kortslutning samt den spänning U, som 

fanns i noden innan kortslutningen. En hög ström motsvarar en hög kortslutningseffekt. 

Detta betyder att även stor spänning och liten kortslutningsimpedans motsvarar en stor 

kortslutningseffekt. Detta visas i följande Figur 2.1 där det skett en kortslutning och 

nätstyrkan för punkten A skall beräknas. 

 

Figur 2.1 Kortsluten spänningskälla bakom en impedans. 

Kortslutningseffekten Sk i Figur 2.1 vid punkten A kan därmed räknas ut enligt  

    
  

  
  IK   (2.1) 

Under vilken U är huvudspänningen innan kortslutningen, IK är strömmen vid 

kortslutningen och Zk är kortslutningsimpedansen per fas, sett ifrån punkten A. Högre 

spänning innebär högre kortslutningseffekt vilket representerar ett starkare nät. 
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Notera att vid nätåteruppbyggnad kan resistansen försummas eftersom reaktanserna är 

mycket större. Stor impedans motsvarar ett svagt nät. Detta eftersom om Zk är stor blir Sk 

istället liten. Av detta följer att låg kortslutningsström motsvarar ett svagt nät. Just ett svagt 

nät kännetecknas av låg kortslutningseffekt vilket betyder att nätet är mer spänningskänsligt 

för belastningsinkopplingar. Notera att det är främst reaktiva in- och ur-kopplingar som ger 

stora spänningsvariationer. Detta förklaras enligt följande  

   
  

   
    (2.2) 

Δ  är spänningsskillnaden efter en reaktiv inkoppling eller urkoppling, ΔQ är skillnaden i 

den reaktiva effekten och Sk är kortslutningseffekten. Ett nät med hög kortslutningseffekt 

ger alltså mindre spänningsvariationer vid ändring av reaktiva laster. 

Notera att generatorer ger kortslutningseffekt medan transmissionsledningar och 

transformatorer istället minskar kortslutningseffekten. Vidare kommer det vid ett större 

avbrott, när hela Sydsverige är avstängt, även flertalet generatorer vara avstängda vilket 

alltså minskar kortslutningseffekten. Istället kommer effekten skickas från Norrland och 

detta sker ju över en lång sträcka vilket betyder att kortslutningseffekten minskas ännu mer. 

Vidare är nätet i normala fall maskat men vid Starta Sverige är det istället radiellt vilket 

ytterligare minskar kortslutningseffekten. Detta i huvudsak eftersom alla impedanser 

kommer seriekopplas vid radiellt nät istället för parallellkoppling vid maskat nät. [19] 

Av ovan följer att kortslutningseffekten är lägre efter ett avbrott vilket betyder att nätet blir 

mer känsligt för lastförändringar. Allt detta leder till att spänningsvariationer under 

nätåteruppbyggnad är större eftersom nätet är svagare, se ekvation 2.2.  

2.2 Frekvensstabilitet och frekvensreglering 

Frekvensändring har att göra med en obalans mellan effekt producerad av generatorn och 

turbinen. Exempelvis kommer frekvensen sjunka om turbineffekten är lägre än generatorns 

producerade elektriska effekt. Detta beror på att generatorn samt turbinen bromsas upp på 

grund av effektavvikelsen. 

Ovanstående händelse uppträder vanligtvis i nätet vid tillkoppling av last som återspeglar 

sig i generatorns uteffekter. Följden blir att frekvensen sjunker. Med andra ord: frekvensen 

kommer att sjunka när lasten i nätet ökar! Se Figur 2.2. Inom kort kommer därefter 

regleraggregaten öka turbineffekten och således återställs balansen mellan generatoreffekt 

och turbineffekt vilket leder till stabilisering av frekvensen.  
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Figur 2.2 Frekvenssamband mellan konsumtion och produktion. 

Mot denna bakgrund framgår det att frekvensen sjunker när förbrukningen är högre än 

systemets produktion. Åtgärden mot sjunkande frekvens blir alltså att öka produktionen 

vilket ger att vid stigande frekvens rekommenderas att minska produktion. 

Frekvensinstabilitet motverkas med frekvensreglering. För att förstå begreppet 

frekvensreglering studeras följande exempel: I ett vattenkraftverk bildas ett rörelsemoment på 

turbinen med hjälp av vattnets kinetiska energi vilket leder till att generatorns rotor vrids 

kring sin axel. Samtidigt som den resulterande elektriska effekten produceras och levereras 

ut på nätet påverkas generatorns rotor samt turbin-generator-axeln av ett bromsande 

moment. För att bibehålla ett konstant varvtal på generatorns rotor krävs att turbin-

generator-axelns bromsande moment är lika stort som turbinens rörelsemoment. 

Ovanstående gäller generellt sätt all elproduktion som produceras med hjälp av turbiner. Se 

Figur 2.3 för en illustration över en förklarande bild över ett vattenkraftverks turbin.  
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Figur 2.3 Water turbine-sv. Från [20]. Public Domain. 

För att systemets frekvens skall vara stabilt erfordras att den tillförda effekten är lika med 

summan av den effekt som matas ut tillsammans med förlusterna vid varje moment. Detta 

kan illustreras i Figur 2.4: 

 

Figur 2.4 Effektbalans i ett roterande system. Från [2]. Med tillstånd av Svenska kraftnät. 

Effektförbrukningen prognostiseras i systemet och i detta sammanhang eftersträvas en 

bestämd mängd effekt. Men frekvensen varierar ändå kontinuerlig på grund av ständiga 

lastvariationer i systemet. Mot denna bakomliggande orsak krävs att den 

effektproduktionen som finns inom elsystemet regleras kontinuerligt för att denna ska bli 

lika stor som förbrukningen och systemets förluster. Det är turbinregulatorn som utför 
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automatiska frekvensregleringen och tar hand om dessa icke-prognostiserade variationer. 

Turbinregulatorns huvuduppgift är att försöka att hålla elnätets frekvens konstant på 50 Hz 

genom att reglera effektproduktionen och följaktligen aggregatets varvtal.  

2.2.1 Statisk frekvensreglering 

Reglering av aggregats effektproduktion utförs med hjälp av frekvensregulatorer 

(turbinregulator) som sitter på varje aggregat som deltar i regleringen och mäter frekvensen 

i nätet. Minskning eller ökning av frekvensen innebär att den totala effektproduktionen i 

kraftsystemet är lägre respektive högre än den totala belastningen i kraftsystemet. 

Regulatorerna åtgärdar detta genom att beordra aggregaten att öka eller minska sin 

effektproduktion. Proportionalitet mellan frekvensavvikelse och effektförändring kallas för 

reglerstyrka vilket motsvarar hur många MW turbinen skall öka effektmatningen för varje Hz 

frekvenssänkning. Ovanstående samband förklaras enligt:  

  
  

  
     (2.3)  

I vilken ΔP är ökad effektproduktion och Δf är minskad frekvens. 

I Figur 2.5 visas detta samband mellan frekvens och uteffekt.  

 

Figur 2.5 Sambandet mellan frekvens och uteffekt vid frekvensreglering av ett kraftsystem. Från [2]. Med tillstånd 

av Svenska kraftnät. 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

 23 

 

I figuren är frekvensen är något mindre än 50 Hz trots att reglerfrekvensen är inställd på 50 

Hz. Den blåa och röda punkten motsvarar effektbörvärdet samt effektärvärdet. Lutningen 

på linjen motsvarar systemets reglerstyrka. När ärvärdet är lika med börvärdet, d.v.s. när 

den röda punkten ligger på den blåa, är frekvensen alltså 50 Hz. 

Inom nordens kraftsystem, Regional Group Nordic (förkortat RGN) finns det ett 

minimikrav på reglerstyrka på 6000 MW/Hz. Till detta klassificeras Sverige, Norge, Finland 

och Danmark.  

Ytterligare ett begrepp att proklamera för att förstå aggregatets reglerstyrka är statik. Statik 

är reglerstyrkans invers och definierar den frekvensavvikelse i procent som krävs för att 

ändra aggregatets uteffekt med 100 % av märkeffekten. Detta begrepp anges i procent 

enligt: 

   
     

     
        (2.4) 

Pn representerar aggregatets märkeffekt och S är statiken. 

Med en statik på noll kommer turbinen att hålla frekvensen på exakt 50 Hz oavsett hur 

mycket effekt som levereras till nätet vilket är endast möjligt vid husturbinsdrift av ett 

aktivt aggregat i praktiken [221]. Däremot har systemet under nätåteruppbyggnad ett högt 

statik-värde vilket motsvarar en låg reglerstyrka. Med andra ord sker mer frekvensavvikelse 

i samband med effektförändring vid nätåteruppbyggnad jämfört med samma 

effektförändring vid normal drift. 

Sammanfattningsvis krävs det en större ökning av effektproduktion vid en 

frekvensavvikelse desto större reglerstyrkan i nätet är. 

2.2.2 Dynamisk frekvensreglering 

Efter frekvensförändring tar det en viss tid tills turbinen hinner reagera med ökad 

effektmatning. Med andra ord; vid balansförändring mellan effektproduktion och 

konsumtion i ett system tar det ungefär några tiotal sekunder tills uteffekten stabiliserats 

och statisk frekvensreglering sätts igång. [21]  

Enligt Figur 2.6 delas frekvensdynamik vid ökning av last eller minskning av produktion in 

i tre olika perioder: 
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Figur 2.6 Nätfrekvens vid lastökning eller produktionsbortkoppling. Från [2]. Med tillstånd av Svenska kraftnät. 

Förklaringen till dessa tre steg är följande: 

1. Frekvensen sjunker med konstant hastighet. Anledningen till detta är att lasten ökas 

eller produktionen minskas stegvis. Hur snabbt frekvensen sjunker, det vill säga 

frekvensderivatan, beror på systemets totala svängmassa och lastförändringens 

storlek. Systemets totala svängmassa motsvarar all massa som roterar i generatorer 

eller turbiner och en liten del kommer även från direktanslutna motorer i systemet. 

Fler, större och tyngre maskiner medför en större svängmassa vilket innebär större 

kinetisk energi som matas in i systemet. Frekvensen sjunker långsammare i ett 

system med hög svängmassa och snabbare i ett system med mindre svängmassa 

som kan mata in mindre kinetisk energi. Detta illustreras som följande:  

       
  

  
 

     

    
    (2.5) 

Där df är frekvensderivatan, dt är tidsderivatan och ΔP är den aktiva 

effektförändringen. f0 är startfrekvensen på 50 Hz och WK är den kinetiska energin. 

Att öka den kinetiska energin i systemet är alltså det mest optimala sättet att 

minimera frekvensderivatan.  

2. Hastigheten med vilken frekvensen sjunker minskas varpå frekvensen börjar vända 

uppåt igen. Förklarningen till detta är frekvensregulatorerna, som upptäcker att 
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frekvensen sjunker och beordrar produktionsenheterna att öka effektproduktionen 

(vilket motsvarar att kinetisk energi matas in i systemet). Under en kort period blir 

frekvensen konstant vilket innebär att den mekaniskt matande effekten från alla 

aggregat i systemet är lika stor som den totala effektförbrukningen i systemet, 

systemets förluster inkluderat. Eftersom frekvensen ännu avviker från börvärdet 

ökas kontinuerligt produktionen och följaktligen ökas också generatorns axelvarvtal 

vilket i sin tur ökar frekvensen. Under detta steg är det sammansättningen av 

frekvensreglerande kraftverk i systemet och deras förmåga att snabbt öka eller 

minska sin effektutmatning som avgör frekvensens utseende. Exempelvis har 

gasturbiner (som i Sverige framförallt används som reservkraft) förmåga att 

snabbare öka eller minska sin effektproduktion jämfört med vattenkraftverk. 

Vattenflödet i tunnlar kan inte ändras snabbt på grund av vattnets tröghet. 

Däremot kan bränsleinmatningen in i gasturbiner förändras snabbt.  

 

3. Frekvensen stabiliseras något under sitt primära värde och planar ut sig. Detta 

innebär att frekvensregleringen är åter tillbaka till sitt statiska läge. Skälet till att 

frekvensen planar ut sig något under sitt primära värde är att efter tillökning av 

lasten eller produktionsbortfall är summan av samtliga produktionsenheters 

börvärde mindre än lasten samt förluster. För att frekvensen ska uppnå 50 Hz igen 

krävs det att produktionsaggregatets effektbörvärde höjs vilket leder till mer 

produktion.  

Frekvensen är en global variabel i de elnätssystemen som Sverige är anslutna till på 50 Hz. 

Dessa förbindelser är HVDC-anslutning till Polen, Litauen, Danmark, Tyskland, Finland. 

Även Estland via Finland samt Norge via Danmark. Sverige har också direkt 400 kV 

förbindelse med Danmark, Norge och Finland. Sverige är även förbunden på 400 kV nätet 

till Tyskland via Danmark. Ovanstående stamnätsförbindelser illustreras i Figur 2.7. Notera 

att vid nätåteruppbyggnad kommer Sveriges nät prioriteras och byggas upp innan det fasas 

ihop med våra grannländer. 
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Figur 2.7 Karta över stamnätet. Från [22]. Med tillstånd av Svenska kraftnät. 
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Det är viktigt att frekvensen hålls konstant eftersom det finns oerhört viktiga komponenter 

i elsystemet som är beroende av en frekvens på 50 Hz. En frekvensavvikelse kan orsaka att 

motorers varvtal varierar och dessutom uppvärmning av transformatorkärnor vilket leder 

till övertonsgenerering, överhettning och således transformatorhaveri. Uppvärmning av 

transformatorkärnor är framförallt beroende av sambandet mellan spänning och frekvens. 

Under en normal drift av kraftsystemet eftersträvas en frekvens på 49,90–50,10 Hz. Under 

en återuppbyggnad av kraftsystemet kommer det dock att vara betydligt större 

frekvensvariationer i systemet. 

2.3 Spänningsstabilitet och spänningsreglering  

Det är produktion eller konsumtion av reaktiv effekt som påverkar spänningen i 

kraftsystemet. Det vill säga att spänningen ökar vid ökad produktion av reaktiv effekt i 

elnätet och spänningen sjunker när den reaktiva effektproduktionen minskar. 

Spänningsreglering genomförs lokalt till skillnad mot frekvensreglering. Anledningen är att 

reaktiv effekt inte kan överföras genom längre sträckor på grund av spänningsfall.  

Spänningsregulatorn används till att reglera magnetiseringen, d.v.s. styra den reaktiva 

effekten. Den grundläggande uppgiften för spänningsregulator är att hålla 

synkronmaskinens spänningsnivå konstant oberoende av ändringar i belastningen. 

Spänningsregulatorn fungerar även som Mvar (Mega volt-ampere reactive) regulator och 

genererar eller förbrukar en viss mängd reaktiv effekt vid normal drift. Med Mvar-reglering 

menas att ett bestämt Mvar-värde erhålls. Vid drift av ett svagt nät bör aggregaten vara 

inställda i automatisk spänningsreglering vilket medför att spänningen på generatorskenan 

hålls konstant. Under nätåterbyggnad produceras reaktiv effekt på grund av tomgående 

ledningar. Denna effekt har ingen annanstans att ta vägen än till just generatorerna vilket 

resulterar i en spänningssänkning längst ledningar mot generatorer. 

Det finns flera sätt att påverka hur mycket reaktiv effekt som skall finnas i nätet. Det 

enklaste sättet är att koppla in en producent av reaktiv effekt vid låg spänning och en 

konsument vid hög spänning. En sammanfattning över vilka komponenter som producerar 

respektive konsumerar reaktiv effekt visas i Tabell 2.1: 

Tabell 2.1 Komponenter som kan producera och förbruka reaktiv effekt. 
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Vattenfall har generellt krav mot en majoritet av sina underliggande producenter att hålla 

nollutbyte vid utbytespunkten [17].  

2.3.1 Generatorer, EK-batterier och reaktorer 

Synkrongeneratorerna är viktiga aggregat i elsystemet när det gäller spänningsreglering. 

Dessa komponenter har förmåga att kontinuerligt reglera spänningen genom att producera 

eller konsumera mer eller mindre reaktiv effekt. Ett exempel på detta är 

synkronkompensator vilket är i grunden en synkrongenerator som arbetar i tomgång utan 

någon drivmotor [23]. Med hjälp av magnetiseringsströmmen styrs produktion eller 

förbrukning av reaktiv effekt.  

Effektkompenseringsbatterier, förkortat EK-batterier (ibland kallat shuntkondensatorer 

eller kondensatorsbatterier) förekommer vanligen på region och transmissions 

spänningsnivåer i elnätet och används för produktion av reaktiv effekt. EK-batteriers 

reaktiva effektproduktion är beroende av elsystemets spänning. Det vill säga att den 

reaktiva effektproduktionen ökas med höjd spänning och vice versa. Av detta följer att det 

kopplas in EK-batterier i nätet om spänningen sjunker och kopplas ut ur nätet om 

spänningen blir alltför hög. Detta sker ofta automatiskt med en viss dödtid.  

Vidare beror shuntkondensatorers påverkan på spänningen i nätet på hur starkt nätet är. 

Som tidigare nämnts (i kapitel 2.1 Kortslutningseffekt) kommer det i ett starkt nät med 

hög kortslutningseffekt bli mindre spänningsvariation än i ett svagt nät med låg 

kortslutningseffekt vid inkoppling av EK-batterier. 

Vid aktiv extremspänningsautomatik (EXA) på shuntkondensatorer i ett mycket svagt elnät 

(med låg kortslutningseffekt) kan pumpning uppstå. Fenomenet innebär att inkoppling av 

EK-batteriet leder till en tillräckligt hög spänning för att reglerautomatiken ska koppla ur 

EK-batteriet automatiskt. Vid frånslag av EK-batteriet blir spänningen åter för låg och 

följaktligen svarar reglerutrustningen med att koppla in EK-batteriet igen och resultatet blir 

alltför hög spänning. Notera att samma fenomen kan uppstå vid inkoppling av en reaktor. 

Om EK-batterier kopplas i serie med en ledning passerar ledningens ström genom EK-

batteriet. Som tidigare nämnts varierar reaktiv effektproduktionen kvadratiskt med 

strömmen. Det vill säga att högre ström leder till ökad reaktiveffektproduktion och vice 

versa. Seriekondensatorer används i Sverige på de åtta 400 kV ledningarna som går från 

Norrland ned till Syd- och Mellansverige.  

Shuntreaktorer används i elnätet för att konsumera reaktiv effekt. Reaktorernas reaktiva 

effektförbrukning varierar också med spänningen vilket medför att högre spänning leder till 

högre förbrukning och tvärtom.  

2.3.2 Transformatorers lindningskopplare 

Det enklaste sättet att beskriva transformatorns lindningskopplare är som en växellåda för 

högspänning [24]. Dessa komponenter kan inte producera reaktiv effekt. Likväl är de 
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viktiga komponenter när det gäller spänningsreglering. Lindningskopplare kopplar ofta 

med tidsfördröjning för att undvika obehövliga omkopplingar.  

LK (förkortning för lindningskopplare) kan vara inställd på bland annat hand eller auto. 

Hand betyder att den manövreras manuellt. Auto betyder det motsatta; att LK-lindningen 

själv räknar ut vilket läge beroende på primärspänningen som borde användas för att 

erhålla börvärdet på sekundärspänningen. [17] 

Automatisk styrning av lindningskopplare utförs med hjälp av ett spänningsreglerrelä som 

känner och reglerar spänningen på transformatorns lägre spänningssida. Således bibehålls 

spänningen konstant på belastningens sida. [25] 

2.3.3 Luftledningar och kablar 

Tomgående luftledningar och kablar genererar reaktiv effekt. Kablar genererar betydligt 

mer reaktiv effekt jämfört med luftledningar. Som ett exempel genererar kablar på 12 kV ca 

50 gånger mer reaktiv effekt än motsvarande luftledning. I samband med spänningssättning 

av luftledningar och kablar produceras reaktiv effekt som inledningsvis levereras upp mot 

stamnätets matande aggregat. Genom att belasta luftledningar och kablar erhålls även 

reaktiva effektförluster och nettoproduktion från luftledningen eller kabeln minskar. 

Tomgående ledningar omvandlas till reaktiva effektkonsumenter genom att belasta 

ledningar. Vid påbörjan av en Starta Sverige situation förutsätts ett tomgående nät. 

2.4 Fasning, parallellning och spänningssättning (FPS) 

Oavsett om tillslag av brytare sker lokalt eller fjärrmanövrerat krävs det att spännings-, 

frekvens- och fasvinkelförhållanden kontrolleras innan tillslag av brytaren tillåts. Mot denna 

bakgrund används FPS-utrustningar efter begreppen fasning, parallellning och 

spänningssättning. FPS-utrustningar inkopplas automatiskt vid begärd manöver och 

tillkopplar först när krav för frekvens, spänning och vinkelskillnad uppfylls. [26] 

2.4.1 Fasning 

Med fasning menas sammankoppling av två skilda nät med olika frekvenser. 

I Figur 2.8 är två kraftsystem skilda från varandra vilket kan innebära frekvensavvikelse 

mellan systemen. Genom tillslag av brytare A fasas generatorn mot kraftsystem 2 och med 

tillslag av brytare B, placerad i en annan station, fasas de båda kraftsystemen 1 och 2 ihop. 

För en mjuk fasning krävs att frekvensen i de bägge systemen är lika och båda sidorna av 

brytaren har samma spänning samt fasläge.  
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Figur 2.8 Fasning av två skilda nät. 

Vid fasning mäter fasningsdonet spänningsskillnaden mellan två olika system och 

spänningsavvikelsen bör vara mindre än en procentskillnad av nominella spänningen när 

det gäller fasning av aggregat. Frekvensskillnaden bör vara högst Δf Hz och 

fasvinkelskillnad mindre än Δφ grader. Att koppla samman två skilda kraftsystem utan 

fasningsutrustning kan orsaka utlösning av sektioner eller hela de två elnäten. Det exakta 

värdet på dessa variabler varierar och bör kontrolleras enskilt innan fasning. [26, 27]  

Tre saker måste vara helt symmetriska för att undvika effektpendlingar vid fasning: 

frekvens, spänningsnivå och fasläge. För att uppnå detta kan det utnyttjas flertalet olika 

åtgärder såsom att ändra generatorns spänningsbörvärde, manövrera lindningskopplare 

eller inkoppla reaktorer respektive EK-batterier. 

2.4.2  Parallellning 

Parallellning medför sammankoppling av två nätdelar som redan har elektriskt förbindelse. 

Se Figur 2.9 för exempel på parallellning av två elektriskt sammanhängande delar. Det kan 

finnas spännings- och fasvinkelskillnader trots att båda delarna har samma frekvens. 

Genom att slå till brytare B parallellas skenor 1 och 2.  

 

Figur 2.9 Parallellning av två elektriskt sammanhängande nätdelar. 

Parallellningsdon blockerar sammankopplingen när spännings-, vinkel- och 

frekvensskillnaden inte ligger inom inställt och godtaget värde [26]. Frekvensskillnaden bör 

vara mindre än Δf Hz och vinkelskillnaden skall avvika högst Δφ grader [26]. Dessutom 

måste spänningarna på de båda sammanhängande delarna vara minst ΔUn % som står för 

nominella spänningen. Även här varierar de exakta värdena för ovanstående variabler och 

de kan ha andra värden vid parallellning än vid fasning. [27, 28] 
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2.4.3 Spänningssättning 

Spänningssättning sker när en spänningslös del av ett elnät sammankopplas med ett 

spänningsförande nät. Enligt Figur 2.10 är kraftsystem 2 ett spänningslöst nät som 

spänningsätts från kraftsystem 1 genom att brytaren B slås till. 

 

Figur 2.10 Spänningssättning av nät. 

Donet mäter båda spänningarnas absolutbelopp på båda sidorna av brytaren. En 

spänningsförande del har en spänningsnivå över ett procentvärde av Un. Med spänningslös 

del menas för spänningssättning istället en spänningsnivå under ett annat procentvärde av 

Un. Tillslag av brytare tillåts endast när det finns en spänningsförande del på ena sidan och 

en spänningslös del på den andra sidan av brytaren. [27] 

2.5 Riktlinjer för spänningssättning och pålastning 

Efter att ett avbrott har skett är det viktigt att återställa nätet på rätt sätt igen. Sker inte 

detta effektivt uppstår flertalet konsekvenser bland annat risk för att öka tiden det tar att 

återställa nätet som det var innan avbrott. I följande kapitel förklaras vad som sker kring 

spänningssättning av relevanta komponenter efter avbrott.  

2.5.1 Ledningar och EK-batterier 

Vid spänningssättning av tomgående eller lågt lastade ledningar har dessa ledningar 

kondensatorverkan och producerar reaktiv effekt som levereras upp i stamnätets ledningar, 

som nämnts i kapitel 2.3.3 Luftledningar och kablar. 

EK-batterier arbetar med att kompensera reaktiva effektökningar i regionnätet och kan 

därför också bidra till spänningsökningar. Hur stora dessa spänningsökningar blir beror 

framförallt på styrkan i nätet, se kapitel 2.1 Kortslutningseffekt. Notera följande exempel: 

Ett EK-batteri vid normal driftsituation höjer spänningen i en station i regionnätet med 

ungefär 2 kV vid inkoppling. Samma EK-batteri kan vid en försvagad driftläggning efter ett 

större avbrott istället ge en spänningsökning på uppemot 10 kV vid inkoppling. Mot denna 

bakgrund bör inte EK-batterier på regionnätet driftsättas innan nätet återfått en hög 

kortslutningseffekt. 

2.5.2 Ställverk och transformatorer 

Utrustningar i ett ställverk såsom kommunikation, reläskydd och manöverdon matas 

vanligtvis från ok-lindningen på de lokala krafttransformatorerna. 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

 32 

 

Hur länge batterisystemet är anpassat för att klara strömlöshet beror bland annat på vilken 

klassning stationen har. Generellt är det dock bara ett fåtal timmar vilken är en kort tid för 

att undkomma en lång spänningslöshet vid total kollaps av nätsystemet. Av detta skäl bör 

krafttransformatorer tidigt spänningssättas. Före spänningssättningen måste kraftnätet på 

nedsidan frånkopplas för att undvika inkoppling av förbrukning vid spänningssättningen. 

Innan spänningssättningen behöver operatör kontrollera att transformatorernas 

lindningskopplare står i lämpligt läge före spänningssättning. Syftet med detta är att erhålla 

rätt spänning på transformatorns sekundärsida. Är det låga spänningar innan avbrott 

kommer lindningskopplaren stå i max-läget. Innan spänningssättning av underliggande nät 

är det då viktigt att ställa tillbaka den i normalläget för annars kommer en hög spänning att 

fås på sekundärsidan av transformatorn innan lindningskopplaren hinner ställa om sig. Med 

normalläget på en lindningskopplare menas det läge den har i en normal driftsituation, 

vilket motsvarar ungefär mittläget.  

2.5.3 Automatiker relevanta för Starta Sverige 

Det bör tas hänsyn till följande automatiker vid nätåteruppbyggnad: 

ÅI-automatiker (ÅterInkopplingsautomatiker) bör frånkopplas innan spänningssättning för 

att undvika att återkopplingen utför ytterligare spänningssättning mot eventuellt uppkomna 

fel, enligt Lars Karlström som är ansvarig för Starta Sverige från Svenska kraftnät. [29]. 

Återinkopplingsautomatik installeras vanligen på luftledningar i Sverige vilket medför att 

avbrottstiderna blir kortare [30].  

ÖK-automatiker (Överinkopplingsautomatiker) bör vara ur drift för att eliminera risken för 

ofrivillig pålastning eller parallellkoppling av stamnätspunkter. Till exempel vid fel på 

samlingsskena A i Figur 2.11 utlöses samtliga ledningars brytare och ÖK-automatiken 

verkställer överkoppling av ledningsbrytarna till skena B d.v.s. både L1 och L2 får sin 

matning från B skenan. Se figur 2.11. I vanligt fall matas L1 från B-skenan och L2 från A-

skenan. [31] 
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Figur 2.11 Station med överkopplingsautomatik. 

Tidsautomatik samt extremspänningsautomatik för EK-batterier bör vara urkopplade 

under hela nätåterbyggnads processen. Tidsautomatiker är inställda på att koppla in och ur 

EK-batterier vid en tidpunkt. Extremspänningsautomatiker kopplar in respektive ur EK-

batterier när spänningen under- eller överskrider de tillåtna spänningsnivåer. Samma 

princip gäller även för in- och urkoppling av reaktorer. Syftet med att avaktivera 

extremspänningsautomatiken är att undvika pumpning vid ett svagt nät (se kapitel 2.3.1 

Generatorer, EK-batterier och reaktorer).  

DUBA (Drift UppByggnads Automatik) skall vara ur drift. Anledningen är att undvika risk 

för tidigt oönskad spänningssättning av stationer och ledningar och möjligtvis 

okontrollerad pålastning vilket kan orsaka stora konsekvenser. Användning av DUBA har 

dock minskat och i vissa regioner är de permanent ur drift eftersom fjärrkontroll byggts ut 

[32].  

AFK (Automatisk FörbrukningsbortKoppling) skall vara i drift. Lika viktigt är att 

förbrukning utrustad med AFK-automatik bör kopplas in tidigt. Förklarningen till detta är 

att under driftåterbyggnad av nätet kan det förekomma oönskade bortfall av produktion 

vilket leder till obalans och frekvenssänkning i nätet. Vid detta fall kan ingripande av AFK 

förhindra ett nytt systemensammanbrott. 

FPS (Fasning, Parallellning och Spänningssättning) skall vara i drift. Anledningen är som 

tidigare nämnts, att det sker spänningssättning under driftåterbyggnad av nätet. Därför 
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måste FPS-automatiken användas vid spänningssättning av spänningslösa delar av nät samt 

vid inkoppling av produktion in mot nätet. 

2.6 Återvändande last 

Ett av problemen som kan uppstå efter nätåteruppbyggnad är återvändande last. 

Återvändande last är ett fenomen som uppstår då det har varit strömavbrott i flera timmar. 

Det som händer är att effektförbrukningen efter återställningen av ett avbrott skiljer sig 

markant mot normalförbrukningen innan nätavbrottet. [3, 33] 

Det är viktigt att lastinkoppling samordnas med motsvarande produktionsökning under 

nätåterbyggnaden, eftersom inkoppling av laster kan leda till frekvens- och 

spänningssänkning. 

2.6.1 Borgerlig last 

Borgerlig last innefattar effekt som har ursprung från bostäder såsom direktverkande 

elvärme, varmvattenberedare och övrig hushålls last. Även vägbelysning tillhör borgerlig 

last. Efter ett längre avbrott hinner hushåll uppvärmda med elvärme kylas ner varpå efter 

ett större avbrott kan den återvändande lasten vara upp till fem gånger större än innan 

avbrottet. Denna situation löses genom att dela in näten i mindre sektioner som sedan 

kopplas in successivt. Strömavbrottets längd samt utomhustemperaturen avgör hur lång tid 

det tar att elförbrukningen återgår till som det var innan avbrottet.  

Figur 2.12 visar sammanlagring av elvärme i hundratals bostadshus efter ett avbrott på en 

halvtimma, 1 timma samt efter ett 4 timmar. Effekten mäts i pu (per unit) vilket betyder att 

normaleffekten är 1 pu.  

[3, 32, 33] 
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Figur 2.12 Sammankoppling av elektrisk uppvärmning från fyra olika hus efter avbrott med olika längder. 

Utomhus var temperaturen runt 0 °C. Grundenergin är stationär förbrukning. Från [33]. Omarbetad med tillstånd 

av E. Agneholm. 

2.6.2 Industriell last 

Inom industrin däremot ser återvändande last annorlunda ut än för borgerlig last. Då flera 

industrier är processbaserade kan det ske att hela processen måste startas om efter ett 

längre avbrott på flera timmar. Av detta följer att effektförbrukningen kan vara markant 

mindre för ett företag efter driftåterställningen än det var innan avbrottet. [33] 

Figur 2.13 illustrerar detta med ett exempel från kemiindustrin. Innan avbrott var 

medeleffekten drygt 32 MW. Ett dygn efter att industrin fått tillbaka strömmen var 

medeleffekten endast drygt 5 MW. [3] 
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Figur 2.13 Uttagen effekt i en kemisk industri efter ett avbrott. Från [3]. Omarbetad med tillstånd av E. 

Agneholm. 

2.7 Pålastning efter avbrott 

Efter avbrott finns det flera saker att ta hänsyn till, inte bara återvändande laster. Vid 

driftåteruppbyggnad bör ett reaktivt effektutbyte i stamnätspunkterna nära noll Mvar 

eftersträvas. Enligt Vattenfalls avtal med Svenska kraftnät är målet att hålla ett reaktivt 

effektutbyte på maximalt ± 5 Mvar [17]. Notera att detta är omöjligt i alla situationer, 

framförallt vid spänningssättning av tomgående nät. 

2.7.1 Prioritering genom Styrel 

Vid systemåteruppbyggnad är det relevant att kunna prioritera viktiga elanvändare som 

kommer få tillbaka strömmen innan icke-prioriterade elanvändare. En metod för att göra 

detta är Styrel. Styrel står för "styrning av el till prioriterade elanvändare vid 

bristsituationer". Detta är en metod för att urskilja och prioritera elanvändare som är 

viktiga ur samhällets perspektiv. Denna planeringsmetod är utvecklad av 

Energimyndigheten med syfte att samhällsviktiga anläggningar skall vara i drift i den 

utsträckning det är möjligt under en effektbristsituation. [34] 

Exempel på prioriterade elanvändare är bland annat kunder som behöver spänningen för 

att rädda liv såsom sjukhus eller kunder vars elförlust resulterar i stora ekonomiska 

förluster. [32] 
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Vidare vid produktionsfrånslag eller oönskad lastinkoppling kan MFK bli aktuellt. MFK 

står för Manuell förbrukningsfrånkoppling vilket kan användas vid effektbrist när 

produktionen inte räcker till [32]. I normala driftsituationer används Styrel för att göra 

MFK. I de fallen kopplar driftoperatören bort kunden med lägst prioritet. Det kan därför 

vara av intresse att använda Styrel i omvänd ordning och koppla in kunder med hög 

prioritet efter ett större nätavbrott. 

2.7.2 Felströmmar och felbortkoppling i svaga nät 

I ett försvagat nät minskar kortslutningsströmmen jämfört med vid normal drift. 

Bortkopplingstider kan då riskera att bli förlängda för överström- och jordströmsskydd. 

Därför kan det tvingas accepteras oselektiva utlösningar samt längre utlösningstider vid 

driftåteruppbyggnad. Detta är acceptabelt; det är bättre att felbortkoppling sker för sent än 

att det inte sker alls. Anledningen till att oselektiva utlösningar och längre utlösningstider 

accepteras är att det är högre sannolikhet för fel på grund av det ökade antalet kopplingar 

vid svåra påfrestningar samt att anläggningarna har blivit utsatta för påfrestningar i 

samband med nätsammanbrottet. När ett svagt nät har uppstått ökar således risken för 

tillkommande fel.  

Distansskyddets bortkopplingsförmåga i regionnätet förändras inte i det svaga nätet. 

Förklarningen till detta är att impedansmättning är oberoende av kortslutningseffekten. 

2.7.3 Dödnätsstart  

Dödnätsstart innebär uppstart av ett helt spänningslöst nät med hjälp av till exempel 

dieselaggregat. Enligt Elkrafthandboken 1 förklaras dödnätstart enligt följande:  

”Dödnätstart innebär möjligheter till uppstart av kraftförsörjning via reservkraft vid bortfall av yttre nät.” 
[26] 

I Sverige finns utsedda aggregat med möjlighet till dödnätsstart placerade i nätet vid 

strategiska punkter. Dessa aggregat är utrustade med någon form av reservkraftkälla till 

exempel en dieselgenerator för att försörja aggregatets hjälpkraftsystem. Med hjälp av detta 

finns det möjlighet att starta upp aggregatets huvudgenerator och inledningsvis 

spänningssätta elnätet.  

2.7.4 Nätuppbyggnad 

Återbyggnad av nätet kan sättas igång efter en produktionsenhet blivit uppstartad. Vid 

detta tillfälle är det avgörande att fjärrmanövrerings-funktionen av nätets brytare är 

användbar. Under ett nätsammanbrott hålls funktionen driftsatt med hjälp av reservkraft 

vilken är tidsbegränsad. Av detta skäl är det viktigt att återbygga nätet medan 

fjärrmanövrerings funktion fortfarande är igång, se kapitel 2.5.2 Ställverk och 

transformatorer. Efter dödnätsstart av en enhet kan ledningar spänningssättas mot nästa 

aggregat och således fasa in de nya aggregaten. På detta sätt undvikas att 

fjärrmanövreringens förmåga förloras på grund av kort batteritid.  



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

 38 

 

Notera att vid spänningssättning av långa ledningar är det viktigt att ta hänsyn till att 

tomgående ledningar genererar reaktiv effekt, vilket kan medföra att generatorerna 

undermagnetiseras. Detta kan åtgärdas med tillkoppling av förbrukning vilket i sin tur ökar 

ledningarnas reaktans och sänker den reaktiva nettoproduktionen. Med denna bakgrund 

bör spänningssättning av stora nät ske successivt parallellt med prioriterad pålastning.  

Att parallellkoppla stamnätet via underliggande nät vid inledande driftåteruppbyggnad är 

något som bör undvikas. Detta eftersom stamnätet kommer vara radiellt och inte maskat 

som i vanliga fall. Uppstår ett fel på en radiell stamnätsledning måste kraften ta en annan 

väg – till exempel via ett parallellkopplat regionnät. Regionnätsledningar är inte 

dimensionerade för att klara dessa effekter varpå bortkoppling kommer ske. Observera 

följande exempel i Figur 2.14 som illustrerar en stamnätspunkt. I en normal driftsituation 

går det in 1 100 MW varpå 1 000 MW åker vidare till ledning LL1 och 100 MW förbrukas i 

stationer på regionnätet: 

 

Figur 2.14 Parallellkoppling av stamnät via underliggande nät. 

Det sker ett fel och ledning LL1 kopplas bort. Är brytaren A sluten och 400 kV skenorna 

parallellkopplade kommer nu regionnätsledningen riskera att få en överföring på 1 100 

MW. Regionnätsledningen klarar inte av att överföra denna effekt varpå den kopplas bort. 

Resultatet blir att nätåteruppbyggnaden fördröjs och eventuellt att komponenter i 

regionnätsystemet blir skadade och i behov av reparation eller utbyte. Ett annat driftfall på 

stamnätet som kan ge problem för regionnäten, är om stamnätet är uppdelat på flera 

separata ö-nät. Detta kan vara fallet närmaste tiden efter ett nätsammanbrott. 

Sammankoppling mellan regionnäten blir då omöjlig att genomföra.  
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2.8 Spänningskollaps  

Spänningskollaps är ett fenomen som kan inträffa när elsystemet är markant överbelastat 

som en följd av exempelvis frånkoppling av generatorer och ledningar samtidigt som 

tillfredsställande reaktiv effektstöttning saknas. Som ett resultat av detta kommer 

spänningen sjunka. I vissa fall kommer en inledande frånkoppling resultera i en initial 

spänningssänkning men i många fall kommer spänningen sedan att fortsätta att sjunka. 

Förklaringen till detta är lasten återhämtar sig. Initialt vid den första spänningssänkningen 

fås att lasten i systemet minskar. Hur mycket lasten minskar beror på 

lastsammansättningen; för exempelvis en rent resistiv last fås att effektförbrukningen 

varierar kvadratiskt med spänningen. När spänningen på stamnätet sjunker resulterar detta 

även i en spänningssänkning längre ned i nätet. På dessa nivåer finns dock transformatorer 

med lindningskopplare vilka delvis återställer spänningen och därmed också lasten. 

Termostatkontrollerade belastningar, d.v.s. energilaster, finns för värme och kyla dessa 

kommer också att reagera på spänningssänkningen genom att de kommer att vara i till läge 

under en längre tid då effektförbrukningen sjunkit och samma energi under en tidsperiod 

önskas. [3] 

Återställandet av lasten resulterar i att strömmen på stamnätsledningarna ökar vilket i sin 

tur resulterar i ökade reaktiva effektförluster och sjunkande spänning, d.v.s. en 

kontinuerligt nedåtgående negativ spiral. [3] 

Under tiden som spänningen sjunker kommer de generatorer som finns i området med låg 

spänning att försöka upprätthålla spänningen genom att öka den reaktiva 

effektutmatningen. En låg spänning och hög reaktiv effektutmatning resulterar i att 

gränserna för aktivering av generatorns fält och statorströmbegränsare närmas och när de 

väl aktiveras medför detta ofta att spänningen i systemet sjunker mycket snabbt och 

kollapsen är ett faktum [3]. Det kan också noteras att spänningskollaps var det som hände 

vid de tidigare två större svenska avbrotten.   
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3 Interjuver kring återuppbyggnad 

Intervju som ett verktyg till information känns relevant eftersom resultat kan tydas mer 

lättfattligt än till exempel siffror eller experiment. Vidare är det fördelaktigt med att ha 

uppgiftsökandet i form av en öppen dialog när svaren som efterlyses är personliga eller 

icke-exakta. [35] 

Interjuver är också ett meningsfullt komplement till litteraturstudierna. Detta då i interjuver 

kan intervjuaren få information som annars kan vara svår att förklara med siffor eller 

figurer. Exempel på detta är information som driftoperatörerna önskar vid pålastningen i 

Starta Sverige eller förklaringar till varför en typ av automatik inte behöver synas i en 

översiktsbild. 

Då arbetet framförallt inriktas till en bestämd grupp individer betyder det att stratifierat urval 

med fördel kan utnyttjas vid val av respondenter. I detta sammanhang betyder det att 

endast driftoperatörer som arbetar på regionnät inom Vattenfall Eldistribution och har 

utfört Starta Sverige utbildningen är intressanta att intervjua [35]. I ett senare skede valdes 

det även att intervjua driftsystemspecialister för att ge en klarare bild över vad som är 

tekniskt möjligt för driftsystemet. 

Notera att inte alla interjuver har transkriberats. Däremot har alla respondenter läst igenom 

motsvarande sammanfattning för att säkerhetsställa att inga missförstånd har skett. Vidare 

har det i somliga fall skett en utökad kommunikation efter intervjuerna då författarna 

fortfarande hade frågor eller funderingar gällande information som tidigare diskuterats. I 

dessa fall har denna information skrivits in under det stycke där den är relevant; ingen 

särskiljning har gjorts mellan denna information och det som faktiskt togs upp under 

intervjun.  

Alla interjuver tog plats på Vattenfall Eldistribution AB:s kontor i Trollhättan under 

arbetstid, och vid samtliga interjuver användes ljudinspelning.  

3.1 Syftet med interjuver 

Interjuver inom detta arbete begicks med fyra huvudsakliga syften: 

1. Historiskt syfte: Intervjua personer med erfarenhet från tidigare komplexa 

nätåteruppbyggnader för att få en djupare förståelse kring vad som hände i de två 

tidigare svenska avbrotten som avhandlats i denna rapport (se kapitel 1.1 

Bakgrund). Vidare är det också av betydelse att fördjupa kunskapen till 

återuppbyggnadsmetodik som användes då. Av intresse är också 

förbättringsarbetet; det vill säga att reda ut tidigare problem och eventuellt 

diskutera lösningsförslag till dessa. Förslag på förbättringar samt vad som är viktigt 

för en driftoperatör vid avbrott är också frågor vilka kommer diskuteras. 

2. Framtida syfte: Intervjua driftoperatörer hos Vattenfall med mål att reda ut vad 

som behöver visas vid en krissituation; ge större klarhet över vilken information 
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som är kritisk respektive vilken information som endast är önskvärd. Här är det en 

fördel om dessa operatörer har utbildning och erfarenhet inom projektet Starta 

Sverige.  

3. Tekniskt syfte: För att säkerhetsställa att lösningarna som sammanställts till 

översiktsbilden är tekniskt möjliga genomförs även interjuver med 

driftsystemspecialister. Dessa interjuver är tänkta att ske direkt efter en ny idé eller 

ett nytt förslag på en lämplig funktion tillkommit till översiktsbilden. Då personer 

som utfrågas i detta syfte inte kommer nyttja slutprodukten är det irrelevant om 

respondenterna gått Starta Sverige utbildningen. 

4. Uppföljningssyfte: Efter att lösningsförslag blivit framtaget är det av betydelse att 

erhålla konstruktiv kritik från driftoperatörer. Både positiva samt negativa aspekter 

önskas tilldelas för att effektivt kunna revidera översiktsbilden. Denna typ av 

intervju itereras sedan tills ett tillfredställande resultat har uppnåtts d.v.s. den 

slutliga översiktsbilden är framtagen. 

I detta kapitel behandlas endast interjuver relevanta till en teoretisk återuppbyggnad, det vill 

säga interjuver vars huvudsyfte är att bestämma relevant information till översiktsbild 

(Framtida syfte) eller öka kunskaper kring tidigare avbrott (Historiskt syfte). Interjuver i 

tekniskt syfte och uppföljningssyfte redovisas i kapitel 5.2 Interjuver i tekniskt syfte 

respektive kapitel 6 Interjuver i uppföljningssyfte. 

3.2 Intervju av personal relevant vid tidigare avbrott 

Driftoperatör A arbetade med att återuppbygga Sveriges nät efter det stora avbrottet 2003, 

men också efter avbrottet 1983. Han arbetar för närvarande som driftoperatör för 

Vattenfall Eldistribution AB. För att se den fullständiga transkriberade intervjun, se Bilaga 

A: Intervju av driftoperatör A. 

Driftoperatör A menar bland annat att den största skillnaden från avbrottet 2003 jämfört 

med avbrott 1983 är fjärrkommunikation, något som inte användes på denna tid. Han 

påpekar också att det inte alls fanns en lika bra översiktsbild över nätet vid avbrottet 1983 

som det gör idag. Det fanns även fler driftcentraler på Vattenfall vilket försvårade 

kommunikationen eftersom det rådde osäkerhet kring vad andra driftcentraler gjorde. 

Vidare jobbade alla driftoperatörer enskilt vilket också försvårade arbetet kring 

återuppbyggnaden. 

Ytterligare ett problem som framkom vid tidigare driftåteruppbyggnad var DUBA. (DUBA 

står som tidigare nämnt, se avnitt 2.5.3 Automatiker relevanta för Starta Sverige, för 

DriftUppbyggnads Automatik) Detta eftersom den automatiskt slår till brytaren när det 

finns spänning på skenan varpå DUBA:n börjar bygga upp nätet okontrollerat. Dessa 

problem kombinerat med avsaknaden av en tydlig översiktsbild ledde till att Västsverige 

blev spänningssatt relativt snabbt vid avbrottet 1983, men på bekostnad av att östra och 

södra Sverige blev spänningslösa under en längre period. Detta eftersom den producerade 
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effekten förbrukades nästan uteslutande av västra Sverige och följden blev att det inte 

längre fanns tillräckligt med effekt att leverera till syd. 

DUBA är i nuläget generellt avställda lokalt och har istället blivit ersatt av 

fjärrmanövreringar. DUBA:n är inget bekymmer längre enligt driftoperatör A. Däremot är 

samtliga ÅI på ledningar vanligen i drift. Driftoperatör A tycker inte att ÅI ställer till med 

något problem vid nätuppbyggnad vid regionnätsledningar, trots att det enligt Svenska 

kraftnät rekommenderas att samtliga ÅI på stamnätet ska vara ur drift under 

nätåterställning [38]. Enligt driftoperatör A är AFK alltid i drift och behöver därför inte ges 

någon hänsyn vid nätåteruppbyggnad. Det bör nämnas att enligt Svk däremot 

rekommenderas driftoperatörer prioritera spänningssättning av stationer med AFK vid gult 

trafikljus, då AFK mildrar konsekvenserna vid en ny kollaps. 

Tomgående ledningar har också varit ett problem, både vid avbrottet 1983 men också 

2003. Detta eftersom tomgående ledningar generar reaktiv effekt som höjer spänningen – 

vid tidigare avbrott förekom spänningar runt 500 kV på 400 kV-ledningar. Resultatet av 

dessa höga spänningar blir att komponenter i systemet tar skada, som ett exempel orsakade 

det att en ventilavledare löste ut på en transformator i Hisingen vid avbrott 1983. Detta var 

innan Svenska kraftnät grundades vilket betyder att det inte fanns några ordar på hur 

mycket driftcentraler kunde lasta på vilket ytterligare fördröjde återställandet något. 

Vidare problem som kan uppstå vid driftåteruppbyggnad när driftoperatören kopplar in en 

shuntreaktor, framför allt i svaga nät, är pumpning (se kapitel 2.3.1 Generatorer, EK-

batterier och reaktorer).  

Skulle ö-drift behövas är det Svenska kraftnät som kommer beordra det. Ö-drift är dock 

något som undviks. Vid nätåteruppbyggnad är det mer sannolikt att nätet byggs upp ifrån 

en spänningssatt, fungerande stamnätspunkt.  

Vidare hävdar driftoperatör A att driftoperatörerna kan bidra till spänningshöjning eller 

spänningssänkning genom att tillkopplas EK-batterier eller reaktorer utan Svenska 

kraftnäts tillstånd. I första hand följs Svenska kraftnäts order, eftersom de har en bättre 

helhetsbild över nätet än driftoperatörerna på Vattenfall. Vid regionnätet finns det 

dessutom fler EK-batterier än shuntreaktorer.  

Inom Vattenfalls regionnät används U0-automatik vilket innebär att samtliga brytare löser 

ut vid spänningslöshet.  

Styrkan på stamnätspunkter beror bland annat på hur hög den nominella spänningen är 

men också på antal ledningar kopplade till stationen. Det finns ingen tillgänglig information 

i dagsläget som tydligt visar styrkan på olika stamnätspunkter. Istället är det driftoperatören 

som bedömer styrkan i stamnätspunkten. Vid föregående stora avbrott togs ingen hänsyn 

till prioriteten på lasten. Istället återställdes nätet efter de tekniska egenskaperna de hade vid 

vartdera avbrottet för vardera driftoperatören. Vid ett avbrott blir händelselistan 

oanvändbar då den blir överladdad med information – ”Man ser inte skogen för alla träden” var 

ett uttryck vilken respondenten nyttjade för att förklara situationen.  
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Driftoperatör A:s förslag för förbättring till översiktsbilden är att kunna se hur mycket en 

driftoperatör har pålastat vid varje tidpunkt av den effekt han fått tillgänglig. Det vill säga 

en typ av löpande diagram som visar Svenska kraftnäts ”effekttrappa” och var pålastningen 

ligger inom trappan i varje zon. 

[36] 

3.2.1 Analys av driftoperatör A:s intervju 

Av intervjun framgår att större fokus bör läggas på spänning än på frekvens. Som nämnts 

tidigare; höga spänningar orsakat av tomgångsledningar har varit ett stort bekymmer vid 

avbrotten 1983 samt 2003. Eftersom pålastning numera sker parallellt med 

spänningssättningen till följd av instruktioner från Starta Sverige, kommer detta problem 

att ha mindre påverkan vid nätåterbyggnad efter nästa eventuella nätsammanbrott. 

Dessutom med anvisningar från Starta Sverige minskar problemet med kraftiga 

spänningsvariationer orsakad av idrifttagning av reaktorer och kondensatorer till en stor 

del. Förklarningen är att genom pålastning successivt med spänningssättning minskar 

behovet av reaktorer och kondensatorsbatterier för att hålla spänningen kring börvärdet, 

som i sin tur leder till kraftiga spänningsvariationer på grund av det svaga nätet under 

nätåterbyggnad. Under fallet med höga spänningar reduceras nödvändigheten att koppla in 

reaktorer eftersom last är ofta induktiv och förbrukar reaktiv effekt vilket leder till att de 

höga spänningarna sjunker, se utförligare beskrivning i avsnitt 2.3.1 Generatorer, EK-

batterier och reaktorer. Sannolikheten för pumpning kommer också minimeras eftersom 

alla extremspänningsautomatiker bör tas ur drift. 

Under intervjun resonerades fram att tillkoppling av reaktorer och EK-batterier påverkar 

inte enbart kopplingspunkten utan framförallt närområdet. Av denna anledning är det 

rimligt att anta att hänsyn kommer tas till reaktiva in- och utkopplingar inom hela zonen, 

och inte bara vid stamnätspunkten. 

Mest essentiell information till den kommande översiktsbilden ansågs vara hur mycket 

effekt driftoperatören hade kvar att hämta ut. Förslag på en effekttrappa togs fram.  

Eftersom det fattades en struktur vid tidigare avbrott togs ingen hänsyn till prioritering av 

last. Däremot finns det nu en struktur från Starta Sverige, vilket betyder att vid ett framtida 

avbrott kan hänsyn tas till prioritering av last. Med Starta Sverige kommer även 

hänvisningar till hur mycket effekt varje zon kan utnyttja, vilket betyder att den fördelas 

mer rättvist – det kommer inte längre bli som i tidigare avbrott när Västrasverige tog ut 

alldeles för mycket effekt på bekostnad av östra respektive södra delar av landet. En annan 

anledning till försenad återuppbyggnad var brist på en överskådlig översiktsbild. 

En stor skillnad i dagsläget mot de två senaste avbrotten är att det numera enbart finns en 

driftcentral inom Vattenfall med tillgång på helhetsbilder över nätet. Det är också endast 

denna driftcentral som kommunicerar med Svks kontrollrum efter ett nätsammanbrott, 

vilket underlättar nätåteruppbyggnad. 1983 var innan Svenska kraftnät skapades och vid 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

 44 

 

2003 fanns det flera stora driftcentraler som alla jobbade till största del individuellt. Det 

betyder att kommunikationen i dagsläget är mycket smidigare. 

Automatiker är också något som kommer se annorlunda ut idag än vid tidigare avbrott, 

framför allt DUBA:n. Detta till stor del eftersom fjärrmanövreringar används istället för 

DUBA. ÅI beskrevs som problemfri för Vattenfalls regionnät då den sköter sig själv, 

tvärtemot Svenska kraftnäts rekommendation att samtliga ÅI på stamnätet bör vara ur drift 

under nätåterbyggnad. En driftoperatör kommer förutsätta att AFK är i drift varpå ingen 

hänsyn tas till denna automatik vid nätåteruppbyggnad. 

Enligt Svenska kraftnät föreslås prioritering av starka stamnätspunkter vid nätåterställning 

efter större avbrott. Relevant här är framförallt spänning; en stamnätspunkt på 400 kV är 

generellt starkare än en på 220 kV. Driftoperatören har svårigheter att proaktivt bedöma 

styrkan på en stamnätspunkt, men det framgår tydligt när t.ex. en närliggande shuntreaktor 

kopplas in och spänningsdifferensen studeras. Sjunker spänningen kraftigt är nätet svagt 

och om spänningen bara sjunker någon eller några kV är nätet starkt.  

Önskemål om bättre översiktsbilder över Svealands stamnät togs fram, men kommer inte 

diskuteras mer i denna rapport då det ligger utanför arbetsuppgiften. Istället läggs detta 

som förslag för fortsatt arbete. 

3.3 Interjuver av driftoperatörer  

Tre interjuver gjordes med driftoperatörer från Vattenfall utöver intervjun med 

driftoperatör A. Alla driftoperatörer har gått Starta Sverige utbildningen, och alla interjuver 

genomfördes på Vattenfall Eldistribution AB:s kontor i Trollhättan. Vidare gick alla 

respondenter med på en uppföljningsintervju vid ett senare tillfälle. Detta för att kunna 

erhålla kritik på den första preliminära översiktsbilden som skapats. Ingen av följande 

interjuver transkriberades. Istället visas en sammanfattning över vad som diskuterades i 

varje intervju. 

3.3.1 Driftoperatör B 

Driftoperatör B arbetar deltid som driftoperatör på regionnät men har även några års 

erfarenhet från applikationsdesign, i vilken han bl.a. arbetade med att uppdatera elnätets 

design och genomförde drifttagningsprover på ny fjärrkontrollerad utrustning. Övrig tid 

arbetar han inom driftplanering, vilket gör att han kan se behov till översiktsbilden ur en 

annan synvinkel. Intervjun tog plats den 23 november. 

I vanliga fall jobbar driftoperatörerna individuellt per zon men vid krissituationer blir det 

oftast många operatörer involverade. Risken är att ofrivillig parallellkoppling sker om en 

driftoperatör inte har kontrollerat vad andra driftoperatörer gjort – det är dessutom mycket 

mer stressfullt än en under en vanlig driftsituation. Kommunikation är viktig. Av detta skäl 

kan det vara relevant att veta vilka andra jobbar inom samma zon. 
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Driftoperatörerna kommer kommendera lokalnätsoperatörer att pålasta nätet med rätt 

mängd aktiv effekt, samtidigt som de själva kommer tillkoppla kunder som matas direkt 

från 40 eller 70 kV-nätet. Större industrier och elnätsbolag är exempel på sådana kunder. 

Vidare tycker driftoperatör B att det är relevant att ha information om stationer med 

förmåga till dödnätsstart eftersom dessa vid ett längre avbrott kan användas för att 

spänningssätta prioriterade laster, exempelvis sjukhus. Allmänt föredras dock att undvika ö-

drift och istället fokusera på spänningssättning via stamnätspunkter. 

Tvärtemot driftoperatör A tycker driftoperatör B att möjliga EK-batterier och reaktorer 

skall synas vid varje stamnätspunkt och inte per zon. Han resonerar att det underlättar 

eftersom spänningssättningen sker radiellt vid nätåterbyggnad. Dessutom tycker 

driftoperatör B att det skulle vara användbart att se batteriets extremspänningsautomatiks 

läge i översiktsbilden. 

Driftoperatör B tycker att det skulle vara till stor hjälp med en lista på prioriterade laster 

tillsammans med deras procentsats i förhållande till nominella effekten i stamnätspunkten. 

Detta underlättar pålastningen avsevärt mycket för driftoperatören. Han föreslår till och 

med att det skulle vara meningsfullt att automatisera lastförslag baserade på prioriteter och 

effekttagning under framtida nätåterbyggnad, men det tas inte upp i detta examensarbete. 

Driftoperatör B säger att det finns en tumregel att spänningssättning bör genomföras från 

det starkaste hållet. En förklarning är att få en högre kortslutningseffekt vilket bidrar till 

högre sannolikhet för skyddsutlösnings selektivitetutlösning. Mot denna bakgrund tycker 

han att det är betydelsefullt att visa transformatorns kortslutningseffekt i stamnätspunkten 

som en avgörande faktor för att bedöma hur stark punkten är. 

Han hävdar att samtliga DUBA skall vara avställda. Angående ÅI tycker han att det inte är 

relevant om deras läge syns i översiktsbilden eftersom de är ett stort antal och det blir för 

mycket information. Dessutom tycker han att det inte är relevant att se FPS-donets läge i 

översiktsbilden, eftersom dessa alltid skall vara i drift. 

Vidare tycker han att det är mer meningsfullt att frekvensen för varje stamnätspunkt syns i 

översiktsbilden, jämfört med frekvensen för zonen. 

Han tycker att det är bra att kunna dubbelkolla innan spänningssättning om U0-automatik 

har slagit från samtliga brytare. Annars finns det risk att driftoperatören omedvetet pålastar 

nätet tillsammans med spänningssättning. 

Enligt driftoperatör B skall samtliga AFK alltid vara i drift. Det är likadant för FPS-don. 

Vid spänningssättning av första änden av en ledning som är frånslagen i båda ändar, se 

Figur 3.1, ställs FPS-donet av manuellt. Efter 30 sekunder ställs det dock automatiskt 

tillbaka i driftläge. Däremot för exemplet nedan (se Figur 3.1) kommer vid tillkoppling av 

ledningen mot Station B inte FPS-donet ställas av, eftersom det är det två spänningssatta 

nätdelar som kopplas till varandra.  
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Figur 3.1 Spänningssättning av ledning i vilken både ändar är frånslagna. 

Driftoperatör B tycker att det är relevant att kunna se stationers spänningsnivåer i 

översiktsbilden, då detta underlättar pålastningen. 

Som förslag för en bättre översiktsbild förslås att ha ”boxar” med olika färger för 

prioriterade och icke prioriterade laster. Vidare föreslås det använda en klocka som räknar 

tiden och larmar när driftoperatören inte lastar på tillräckligt. 

[37] 

3.3.1.1 Analys av driftoperatör B intervju 

En del av det driftoperatör B diskuterade gick emot det som driftoperatör A hade berättat 

om i en tidigare intervju. Att EK-batterier och reaktor borde synas vid varje stamnätspunkt, 

inte vid varje zon, är ett sådant exempel. Driftoperatör B hade också större intresse av 

automatiker än driftoperatör A. Även prioriterade laster var någon som driftoperatör B tog 

upp, men som driftoperatör A argumenterade var onödigt att se. 

Däremot var det flera punkter inom vilka driftoperatör B påstod samma sak som 

driftoperatör A. Att AFK skall vara i drift vid återuppbyggnaden är ett exempel på detta. 

Driftoperatör B hade också flera förslag men även kommentarer till översiktsbilden. Han 

påstod att en panel kan vara mer användbart än ett diagram för att snabbt kunna se hur 

mycket effekt som finns kvar att hämta ut. Vidare finns det många tekniska begränsningar i 

systemet vad gäller diagram. Han pekade även ut svårigheten med trafikljus – det är ju inte 

inlagt i driftsystemet vilken färg som färgljusen visar. 

3.3.2 Driftoperatör C 

Driftoperatör C arbetar som driftoperatör på Vattenfall Eldistribution AB och har gått 

Starta Sverige utbildningen. Intervjun genomfördes den 24 november 2017. 

Driftoperatör C anser att det är oerhört viktigt med kommunikation mellan driftoperatörer, 

och ännu viktigare vid avbrott än under en normal driftsituation, men att det inte kommer 

behövas nya kommunikationsvägar i översiktsbilden. Personer som arbetar inom samma 

zon sitter ju bredvid varandra. 

Han menar också att information kring de flesta automatiker inte är nödvändig för 

översiktsbilden som används till Starta Sverige. Detta eftersom en driftoperatör har igång 
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flertalet bilder över driftsystemet varpå information kring automatiker finns lättillgänglig på 

andra platser. 

Driftoperatör C säger att EK-batterier sitter i vissa fall i direkt anslutning mot 

stamnätspunkten, i andra fall i 130 kV slingan och ibland både och. Vidare tycker han det 

är mer relevant med att ha EK-batterier under varje stamnätspunkt än zon eftersom 

parallellkoppling skall undvikas. Han tror dock att reaktorer är mer meningsfulla vid 

avbrott än EK-batterier. Det finns endast ett fåtal reaktorer i regionnäten vilka är 

direktanslutna till stamnätspunkten. Dessutom tycker han att det är viktigt att det i 

översiktsbilden finns information om till vilken zon varje EK-batteri respektive reaktor 

tillhör, eftersom det inte är bekräftat i förhand hur nätet återbyggas efter nätsammanbrott. 

Enligt Driftoperatör C ibland sker spänningssättning av en station med stamnätspunkt utan 

att slå till brytaren vid stamnätspunkten. D.v.s. att stationen matas från en annan 

stamnätspunkt. Se Figur 3.2, i vilken det röda strecket visar matning från stampunkt A till 

transformatorn vid stamnätspunkt B. 

 

Figur 3.2 Matning av en stamnätsstation från en annan stamnätspunkt. 

Driftoperatör C påpekar också att larm då driftoperatören har kvar förbrukning att hämta 

ut i slutet av tidsperioden är en dålig idé; larmlistan kommer bli överfull. Däremot kan 

tillkoppling av lastmängden inom tidsintervallet ske samtidigt eller successivt. 

Driftoperatör C tycker att det är hjälpsamt - men inte nödvändigt - att se LK-läget i 

översiktsbilden. Manövreringen utförs inte enbart utifrån översiktsbilden. Frekvensen 

däremot är mer intressant, och borde visas per stamnätspunkt. Han anser att om det 

existerar ett värde på frekvensen borde det synas i översiktsbilden. 
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Driftoperatör C påpekade en viktig aspekt; ibland kan det förekomma en situation där en 

station matas av en stamnätspunkt som ligger under en annan zon, istället för att matas av 

en överliggande stamnätspunkt inom samma zon. Han menar att detta är något som är värt 

att tänka på.  

Driftoperatör C tycker att det är relevant att information om samtliga brytares läge syns i 

översiktsbilden. Anledningen är att det finns möjlighet att U0-automatiken inte löser ut 

någon brytare och att samtliga brytares läge måste kontrolleras innan spänningssättning. 

Driftoperatör C påstår att efter ett eventuellt nätsammanbrott blir det andra driftoperatörer 

som spänningssätter och pålastar 40 kV än 70 samt 130 kV nätet.  

Enligt driftoperatör C är det relevant att se samtliga stationers spänningsnivå i 

översiktsbilden, eftersom spänningen är den största utmaningen för Vattenfalls 

driftoperatörer på regionnät vid nätåterbyggnad. Det räcker inte att endast ha kontroll på 

spänningar vid stamnätspunkten, för innan parallellkoppling kan det uppstå tillräckligt stora 

spänningsvariationer längst ut på det radiella nätet att komponenter i systemet kan ta skada. 

[38] 

3.3.2.1 Analys av driftoperatör C intervju 

Nya kommunikationsvägar behövs inte i översiktsbilden på grund av att personer som 

arbetar inom samma zon sitter bredvid varandra på driftcentralen, och kommunicerar 

därför muntligt istället.  

Att visa EK-batterier under stamnätspunkter blir användbart eftersom spänningssättningen 

sker radiellt och inte parallellt, men också då det på verkar närområdet i större utsträckning. 

Det är trots detta mer hjälpsamt att lägga fokus på reaktorer, då hög spänning (framförallt 

orsakat av tomgående ledningar) är ett större problem än för låg spänning. Vidare är det 

relevant att det för reaktorer ska synas till vilken zon de tillhör. Detta för att vid 

förbikoppling av en station utrustad med reaktorer (eller EK-batterier) kan driftoperatören 

utnyttja reaktorn i en annan station som ligger geografiskt nära under samma zon. 

Larm är ingen större idé under avbrott och den efterföljande återuppbyggnaden, då 

larmlistan redan är överfull av dessa. Istället kan diverse funktioner i driftsystemet utnyttjas, 

till exempel blinkande röda lampor eller liknande då en betydlig effektsumma finns kvar att 

använda då tiden börjar ta slut. Detta eftersom när timern går ut och en ny tidsperiod 

startar försvinner all kvarvarande effekt.  

I de fallen då en nätstation ligger i en zon, men som matas från en stamnätspunkt i en 

annan zon, gäller enbart vilken zon den blir matad ifrån. Den geografiska zonen för 

nätstationen spelar alltså ingen roll, utan det är hur nätet är uppbyggt som avgör.  

3.3.3 Driftoperatör D 

Driftoperatör D arbetar som driftoperatör på Vattenfall Eldistribution AB och har gått 

Starta Sverige utbildningen. Intervjun genomfördes den 27 november 2017. 
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Han tycker att frekvensen ska synas både från stamnätspunkten samt från zonen. Vidare 

hävdar han att LK-lindningen skall vara i mittläge när det gäller Svks krav där LK-

lindningen bör vara i normalläge innan spänningssättningen. Han tycker att det är relevant 

att information om LK-lindningens läge samt om den är inställd på Hand eller Auto syns i 

översiktsbilden. 

Driftoperatör D är positivt inställd till förslaget om att ha blinkankande lampor eller 

liknande då det finns mycket effekt kvar när tidsperioden börjar ta slut. Även någon typ av 

larm då automatiker är felaktigt inställda i förhållande till Svk:s trafikljus på zonen.  

Han menar också att det går att använda EK-batterier från stamnätsstationer där brytaren 

mot stamnätet är frånslagen men spänningssatta från ett annat håll, enligt Figur 3.2. Detta 

är dock en dålig idé, eftersom det är höga spänningar som tidigare orsakat problem med 

men också då det ger upphov till spänningssprång vid inkopplingen.  

Driftoperatör D tycker att vid behov när förbikoppling sker av en station (se Figur 3.2), 

kan reaktiv effekt matas från en närliggande station utrustad med EK-batterier eller 

reaktorer. Detta är dock ovanligt eftersom den reaktiva inkopplingen påverkar närområdet i 

flera gånger större utsträckning än stamnätspunkten som driftoperatören vill påverka det 

reaktiva effektuttaget i. 

Enligt driftoperatör D är det framförallt muntlig kommunikation som sker vid 

nätåterbyggnad efter ett större sammanbrott. Anledningen är att operatörer som jobbar 

inom samma zon sitter bredvid varandra i driftcentralen. 

[39] 

3.3.3.1 Analys av driftoperatör D intervju 

Driftoperatör D önskar att frekvensen över hela zonen skall synas men detta blir svårt att 

implementera. Anledningen till att det är svårimplementerbart är eftersom att vid 

nätåteruppbyggnad finns en risk för att det uppstår olika frekvenser, till exempel på grund 

av ö-drift. 

LK-lindningars position är en aspekt som är intressant. Att visa i vilket läge den är i, 

tillsammans med vilket läge den borde vara i kommer vara ett stort hjälpmedel för 

driftoperatörer men svår att implementera i driftsystemet. Olika LK-lindningar har olika 

många lägen. Om den är inställd på Hand eller Auto är också bra att visa upp. Detta 

eftersom att vid röd respektive gul signal är den inställd på hand. Vid grön signal däremot 

funkar båda alternativ och vid grå signal skall den vara inställd på auto igen.  

Att hjälpa driftoperatörer kommunicera vid nätåteruppbyggnad är inte prioriterat. Detta 

eftersom operatörer som jobbar inom samma zon vanligtvis sitter bredvid varandra och 

därmed kan kommunicera muntligt.   
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4 Preliminär översiktsbild 

Efter att information inhämtats från interjuver kan arbetet kring att resonera fram den 

första preliminära översiktsbilden påbörjas. Nedan återges information om vad som är 

kritiskt för driftoperatörer att ha tillgång till, varför det är kritiskt med just denna 

information men också varför tidigare versioner har avslagits. 

En sammanfattning över respondenternas åsikter visas i kapitel 4.3 Första utkastet på 

översiktsbilden. 

4.1 Relevant information i översiktsbilden 

För att hjälpa driftoperatörer på bästa sätt behövs en översiktsbild som innehåller all 

relevant information utan att bli förvirrande eller svårnavigerad. Följande information bör 

vara med: 

1. Spänningsnivå vid stamnätspunkten 

2. Frekvens vid stamnätspunkten 

3. Storlek samt sammanlagda tillkopplad last inom tidsperioden 

4. Hur mycket last som kan kopplas in inom respektive tidsintervall  

5. Vilken zon tillhör varje stamnätspunkt 

6. Transformatorns LK-läge vid stamnätspunkten; hur nära maximala och minimala 

läget är, exempelvis med en procentsats. Visa om det är i hand eller auto 

7. Den totala aktiva effekten som tas ut vid stamnätspunkten 

8. Den totala reaktiva effekten som tas ut vid stamnätspunkten 

9. EK-batterier och reaktorer vid stamnätspunkten 

10. EK-batteriers och shuntreaktorers tillstånd; markera även om 

extremspänningsautomatiker är till eller ifrån 

11. Samtliga brytarens läge på regionnätet 

12. Läge på samtliga återinkopplingsautomatiker 

13. Samtliga stationers spänningar 

14. Samtliga shuntreaktorer och EK-batterier inom hela zonen, inte bara 

stamnätspunkten 

4.1.1 Resonemang till relevant information i översiktsbilden 

Spänningsnivån är viktig. Är spänningen under den minimala tillkopplingsnivån får ingen 

last tillkopplas. Är spänningen för hög kan systemet ta stor skada. Spänningen måste därför 

hela tiden hållas under noga uppsikt vid återuppbyggnaden. Spänningen är en lokal variabel 

och måste därför synas i varje stamnätspunkt. 
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Under nätåteruppbyggnad kommer både produktion och förbrukning att variera mot 

normala driftförhållanden men också förändras kontinuerligt vilket resulterar i att 

frekvensen inte kan vara stabil. Svk har därför krav för frekvensen när det gäller pålastning. 

Under nätåteruppbyggnaden kan det förekomma situationer där nätet matas från olika 

matande håll med olika frekvenser. Av denna orsak föreslås att frekvensen skall synas vid 

varje stamnätspunkt i översiktsbilden istället för över zonen.  

Vidare är det viktigt att känna till hur mycket last som kan kopplas in till en stamnätspunkt 

innan last tillkopplas, och hur mycket som redan har kopplats in. Att veta när tidigare laster 

tillkopplats och hur långt som är kvar innan tidsperioden startar om är av stor betydelse.  

Att enkelt kunna se vilken stamnätspunkt som tillhör vilken zon är ett annat hjälpmedel 

som kan påskynda återuppbyggnaden och göra det enklare att få en helhetsbild över 

systemet. 

Eftersom att LK-lindningen på transformatorn är något som kommer ändra sig innan 

spänningskollaps är det av intresse att snabbt kunna se vilket läge den står i och hur mycket 

manövreringsmöjlighet det finns, se kapital 2.5.2 Ställverk och transformatorer. Att veta 

LK-läget i förhållande till min. eller max. efter spänningssättningen är intressant då det efter 

låga spänningar på stamnätssidan kommer LK vara inställd på maxläget. Den måste då 

växlas ner. Däremot om LK-läget står i min-läge vid höga spänningar resulterar det i att 

driftoperatören istället måste pålasta nätet, eller inkoppla en shuntreaktor men i värsta fall 

frånkoppla nätet. Att se om den är inställd på hand eller auto är också relevant då 

driftoperaören ändrar mellan dessa två inställningar beroende på trafikljus.  

Att få tillgång till den totala effekten som tas ut vid stamnätspunkten ger en bra helhetsbild 

för driftoperatören. Dessutom är den totala effekten som driftoperatören får ta ut 

beroende av stamnätsabonnentstorlek och färg på trafikljuset (se Tabell 1.1).  

Att känna till hur mycket reaktiv effekt som förbrukas samt produceras i stamnätspunkten 

är väsentligt för att kunna följa Svks rekommendation på ± 5 Mvar reaktivt effektutbyte vid 

stamnätspunkten.  

Fördelen med att kunna se tillgängliga EK-batterier och reaktorer vid stamnätspunkten är 

att kunna bidra till spänningsreglering när det behövs, vidare kan driftoperatören med hjälp 

av EK-batterier/reaktorer hålla den reaktiva förbrukningen mellan ± 5 Mvar. Det är viktigt 

att notera att ibland kopplas det in ett EK-batteri/reaktor belägen i en annan 

stamnätstation för att bibehålla en reaktiv effektmatning inom ± 5 Mvar vid 

stamnätspunkten. Sker detta är det av yttersta vikt att tänka på att stationen som har EK-

batteriet/reaktorn kommer att påverkas betydligt mer i form av spänningsvariationer än 

stamnätspunkten. Med bakgrunden av att tillkoppling av EK-batteri/shuntreaktor påverkar 

hela området är det hjälpsamt för driftoperatörerna att se samtliga shuntreaktorer och EK-

batterier inom zonen. 

Enligt Svk bör EK-batterier och shuntreaktorers extremspänningsautomatik vara tagen ur 

drift under nätåterbyggnaden för att undvika pumpning. Av detta skäl är det relevant att se 
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extremspänningsautomatikers läge i översiktsbilden. Den måsta vara avställd innan 

spänningssättning kan ske av stamnätspunkt utrustad med EK-batteri eller reaktor. 

Svk rekommenderar att samtliga brytare bör vara frånslagna innan spänningssättning. 

Regionnätet är dock utrustat med U0-automatik vilket löser ut samtliga brytare vid 

spänningslöshet. Trots detta ska samtliga brytare kontrolleras eftersom automatiker inte är 

helt pålitliga. Det finns därmed en minimal risk att de inte löser ut varpå de kan orsaka en 

oönskad tillkoppling eller frånkoppling. [17].  

Enligt anvisningar från Starta Sverige bör samtliga ÅI vara ur drift inför 

spänningssättningen. I översiktsbilden kan därför alla ÅI inom zonen synas, varpå 

driftoperatören kan kontrollera om dessa är ur drift. 

Att se regionnätets samtliga spänningar är hjälpsamt både beträffande spänningssättning 

och för att ha kontroll på spänningsvariationer. 

Att se samtliga tillgängliga shuntreaktorer och EK-batterier inom zonen kan vara hjälpsamt 

för driftoperatören. Detta eftersom driftoperatören då kan använda EK-

batteri/shuntreaktor vid förbikoppling av en annan station som är utrustad med någon eller 

båda av dessa reaktiva komponenter. Dessutom kan driftoperatören se om tillhörande 

extremspänningsautomatiker är ur drift. 

4.2 Icke-relevant information i översiktsbilden 

Likväl som det finns information som bör visas upp, finns det också information som inte 

är av vikt att uppvisa för driftoperatören. Följande objekt har bedömts som icke-relevanta 

för översiktsbilden: 

a. Hänsyn till återvändande last 

b. Stationer med dödnätsstartförmåga eller ö-drift 

c. AFK  

d. EK-batteriers tidsautomatik  

e. Transformatorns kortslutningseffekt vid stamnätspunkten 

f. Prioriterad och oprioriterade last enligt Styrel 

g. Information om andra driftoperatörer inom samma zon 

h. Larm 

i. DUBA 

j. FPS-don  

4.2.1 Resonemang till icke-relevant information i översiktsbilden 

Återvändande last varierar för hushåll och industri. Eftersom pålastning pågår oftast inom 

lokal-nätet är det inte betydelsefullt att ta hänsyn till detta i översiktsbilden utan det är 
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istället mer relevant att utbilda lokalnätsanslutna elnätsbolag om pålastning efter 

nätsammanbrott.  

Det finns vid skrivningen av denna rapport juridiska oklarheter för stamnätsanslutna 

elbolag vad gäller ö-drift i stationer med dödnätstartsförmåga. Det är dessutom något som 

inte rekommenderas att göra, då det är mer effektivt att återställa nätet från en fungerande 

stamnätspunkt. Det är dock värt att notera att det kan förekomma ö-drift då en del av nätet 

tappar sammankopplingen med andra delar av nätet och avbrott förväntas bli flera dagar. 

Vid en sådan situation kan operatören fortsätta att spänningssätta och bygga upp nätet 

utifrån stationen med ö-drift och därefter sammankoppla till övriga delar av nätet med 

hjälp av fasningsdon, se kapitel 2.4.1 Fasning. 

Samtliga AFK rekommenderas att vara i drift. Detta ändras inte beroende på trafikljus 

varpå driftoperatörerna antar att AFK alltid är i drift. 

Svk rekommenderar starkt att EK-batteriers tidsautomatik är ur drift vid nätåterbyggnad. 

Detta för att om tidsautomatik gör en inkoppling av ett EK-batteri kan det orsaka 

spänningshöjningar när det inte behövs (exempelvis under dagen då EK-batterier ofta är 

inkopplade p.g.a. att det i en normal driftsituation är hög last), eller pumpningar under 

driftåterbyggnad. Men dessa automatiker finns inte inom vattenfalls regionnät. Däremot 

kan lokalnätsanslutna kunder utbildas om varför tidsautomatiker bör stängas av. 

Transformatorns korslutningseffekt i stamnätspunkten är intressant för att kunna bedöma 

hur starkt nätet är. Enligt Svk ska spänningssättningen utföras från starkare 

stamnätspunkter. Det är dock ofta andra faktorer som är avgörande; antal ledningar, 

transformatorer och spänningsnivå är också beståndsdelar för att bedöma hur stark en 

stamnätspunkt är. Därför läggs ansvaret för bedömning av stamnätspunktens styrka på 

driftoperatörerna.  

Prioritet på laster är inte med i översiktsbilden av två anledningar; dels att i den del av nätet 

som har högre spänning skall pålastningen ske först, dels för att det inte finns information 

om högsta prioriterade laster i driftsystemet.  

Driftoperatörer som arbetar inom samma zon sitter bredvid varandra vilket betyder att 

muntlig kommunikation är det mest effektiva sättet att kommunicera. Därför behöver inte 

information om samtliga driftoperatörer som jobbar inom samma zon visas i 

översiktsbilden. 

Vid nätsammanbrott förekommer ett stort antal larm och driftoperatören kommer inte att 

ha tid att granska larm- och händelselistan. Av detta skäl är det ingen nytta att få larm om 

driftoperatören låter bli pålastning enligt Svenska kraftnäts order eller om någon automatik 

är i ett läge som den inte skall vara. 

Efter avbrottet 1983, då DUBA orsakade stora konsekvenser i under nätåteruppbyggnaden, 

har nästintill samtliga DUBA tagits bort inom regionnätet [17]. Av detta skäl behöver det 

inte tas hänsyn till denna automatik i översiktsbilden. 
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Den främsta orsaken till att inte visa FPS-donet är att det alltid är på. Det är endast i 

yttersta specialfall som det behöver stängas av, se kapitel 3.3.1 Driftoperatör B, och berörd 

personal vet då själva vad som behöver göras. 

4.3 Första utkastet på översiktsbilden 

I Tabell 4.1 sammanfattas driftoperatörernas åsikter som framgick under intervjuerna. 

Sifferbeteckningen är information som författarna tycker är nödvändig för översiktsbilden, 

se kapitel 4.1 Relevant information i översiktsbilden. På samma sätt ger bokstäverna 

information om vilka aspekter som författarna inte anser vara obligatoriska, se kapitel 4.2 

Icke-relevant information i översiktsbilden. I ovannämnda kapitel förklaras också vad 

som menas med vardera siffran respektive bokstaven.  

Som en fotnot bör nämnas att driftoperatörerna inte fick exakt samma frågor. Var något 

uppenbart att det skulle synas i översiktsbilden, såsom spänningsnivån i stamnätspunkten, 

diskuterades inte den aspekten i nästföljande intervjuer. Vidare är detta åsikter som 

driftoperatörerna hade innan de sett en första översiktsbild – deras åsikter ändrades i vissa 

fall då de fick en utökad förståelse för varför något är relevant eller icke-relevant.   

Tabell 4.1 Översikt respondenters tycke om relevant information till översiktsbild. 

 

Kring information som togs upp i 4.1 Relevant information i översiktsbilden och 4.2 

Icke-relevant information i översiktsbilden samt med Tabell 4.1 redovisas ett första 

utkast på översiktsbilden i Figur 4.1. 

Längst upp till vänster i Figur 4.1 står den relativa zonen och under detta finns det tre 

alternativ att välja d.v.s. röd, gul och grön. Vid grå färg används inte Starta Sverige varpå 

det inte behöver finnas ett alternativ för grå signal i översiktsbilden. Dessa färger motsvarar 

det trafikljus som Svk signalerat för zonen och kommer styra börvärdet på effektuttaget. 

Till höger står det samtliga stamnätspunkter i ett diagram vilket representerar storlek på 

tillkopplad last inom intervallet och kvarstående last att koppla till innan tidsperioden 

nollställs. I diagrammet är x-axeln (här betecknad från 14 nedgående till 0) antal minuter 

som är kvar innan tidsintervallet är slut. Y-axeln betecknar effekten driftoperatören har 

kvar att koppla in innan tidsintervallet tar slut, uttryckt i MW. 
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Bredvid diagrammet står det spänningsnivå, frekvens, reaktivt effektutbyte, LK:s läge samt 

om denna är i automatik eller hand och eventuella EK-batterier samt shuntreaktorers 

extremspänningsautomatiks läge. Alla föregående värden är i stampunkten, inte i zonen. 

Längst till höger står det en stapel som visar den sammanlagda pålastningen i förhållande 

till den nominella effektabonnemang. 

Under trafikljusindikeringar visas extremspänningsautomatikers läge på samtliga EK-

batterier och reaktorer inom zonen. Driftoperatörer kan enligt Svks anvisningar kontrollera 

om alltihopa är avstängda innan spänningssättning.  

Vidare står det om LK:s läge och dess förhållande till min och max för samtliga stationer 

på 70 och 130 kV inom zonen. Driftoperatörn kan innan spänningssättningen sker ändra 

samtliga lindningskopplare till hand eller auto beroende på trafikljuset. Dessutom kan 

driftoperatören bedöma hur mycket manövreringsmöjlighet varje station har för att 

underliggande nät inte ska bli påverkat av höga eller låga spänningar på stam- och 

regionnätet. 

Vad mera kan samtliga återinkopplares läge åtskiljas i översiktsbilden. Anledningen till detta 

är att driftoperatören kan kontrollera om alla ÅI inom zonen är ur drift.  

Ytterligare syns i översiktsbilden samtliga brytares läge inom zonen. Enligt Svk ska alla 

brytare vara frånkopplade innan spänningssättningen. Vattenfalls regionnät är dock 

utrustade med U0-automatiker som kopplar från brytare vid spänningslöshet. Dock krävs 

det en manuell kontroll som en garanti för att inte U0-automatiken ska ha missat någonting 

varpå alla driftoperatörer måste dubbelkolla brytarens läge innan spänningssättning [17]. Av 

denna orsak kan information om samtliga brytarens läge underlätta arbetet. 

I översiktsbilden syns spänningsnivå på samtliga regionnätsstationer inom zonen. Detta 

underlättar spänningssättningen då driftoperatörn kan bedöma var det behövs att lasta på 

och se alla relevanta spänningsvariationer i nätet. Värt att notera är att översiktsbilden gäller 

för regionnätsstationer endast till 70 kV och 130 kV.  

Detta utkast till översiktsbild, se Figur 4.1, ritades i programmet EasyEL, eftersom det bara 

behövdes ett enkelt program som kunde måla grafer och skriva text. Det betyder att bilden 

som visas bara är ett exempel och den faktiska bilden kommer därför att skilja sig från detta 

första utkast. 
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Figur 4.1 Första utkast på översiktsbilden.  
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5 Översiktsbildens förvandling 

Översiktsbilden har genomgått flertalet förändringar innan den nådde sin slutgiltiga form. I 

följande kapitel förklaras därför vilken kritik relevanta anställda på Vattenfall Eldistribution 

AB i Trollhättan gett översiktsbilden. Även hur den har reviderats efter varje omgång av 

kritik. 

Fokus läggs även på att förklara vad som är önskvärt för översiktsbilden men vid tillfället 

då denna rapport skrevs ännu inte är tekniskt möjligt att implementera i driftsystemet. 

Hänsyn bör också tas till att det inte är Vattenfall utan ett externt bolag som tillhandahåller 

driftsystemet. Detta externa bolag utvecklar kontinuerligt driftsystemet efter kunders behov 

och förväntningar och det är därför mycket möjligt att tekniska svårigheter elimineras i takt 

med att systemet uppgraderas.  

5.1 Förbättringsförslag till första översiktsbilden 

Som en första källa för kritik utnyttjades Gunnar Erixon och Michel Ljunggren på 

Vattenfall Eldistribution AB som båda är handledare till detta arbete. Då båda är 

intressenter för projektets framgång kändes det relevant att få höra deras åsikter. 

Nedanstående möte tog plats den 7 december 2017. 

Som tidigare nämnts i föregående avsnitt finns det flertalet fördelar respektive nackdelar 

med att uppvisa ÅI och brytare. Under mötet förklarade dock Erixon och Ljunggren att det 

finns ytterligare nackdel; Att listan hela tiden måste manuellt uppdateras med inkopplade 

ÅI samt brytare. Det är därför tekniskt möjligt men inte realistiskt. Arbetet utväger nyttan 

med en relativt stor marginal. Att dessutom driftoperatören ändå måste kontrollera nätet 

innan spänningssättning eller att det finns hundratals brytare och hundratals ÅI inom varje 

zon gör att det verkar meningslöst att uppvisa denna information. Vidare skall manövrering 

aldrig ske i översiktsbilden. Notera däremot att ÅI-automatiken för endast 

stamnätspunkten är relevant att visas. Detta då det som tidigare nämnts rekommenderas att 

ÅI är tagen ur drift under nätåterbyggnaden vid svaga nät. När nätet senare blir starkare 

kan ÅI åter tas i drift. [29] 

Ovanstående argument mot ÅI kan sammanfattas enligt följande ”väldigt mycket jobb för 

väldigt liten nytta”. Detta stämmer också till stor grad för LK:s läge och om den är inställd 

på hand/auto. Det kommer även att komplicera för framtida installationer; om Vattenfall 

bygger en ny transformatorstation eller byter en befintlig transformator måste 

översiktsbilden uppdateras manuellt. Lindningskopplare på samtliga stationer är inte 

hjälpsamt eftersom det inte är intressant att känna till läget när driftoperatören har t.ex. 20 

kV på lokalnät och 160 kV på regionnät. Med andra ord: lokalnätet uppvisar ingen märkbar 

spänningsvariation trots att regionnätet i detta exempel har 160 kV istället för 130 kV.  

Det är endast LK på stamnätsstationen som är intressant eftersom den styr 

regionnätsspänningen d.v.s. den transformator som transformerar spänningen från 400 kV 

till 130 kV i normala driftsituationer.  
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En stor nackdel med att visa för mycket information är att översiktsbilden kommer bli 

alldeles för stor och svårtolkad. Det är av vikt att den är lättförståelig särskilt eftersom 

arbetssituationen för involverade efter ett större komplext nätavbrott är oerhört stressfyllt. 

Att fylla översiktsbilden med information som inte är absolut relevant eller som finns 

lättillgänglig på andra platser är därför onödigt och bör undvikas.  

Övriga data som presenterades (val av trafikljus, spänning och frekvens per stamnätspunkt, 

hur mycket av normalast som för närvarande är pålastat) bemöttes positivt.  

[17, 40] 

Efter ovanstående kritik har översiktsbilden reviderats något. Samtliga lindningskopplare, 

brytare och ÅI har tagits bort. Istället har det lagts till endast en ÅI per stamnätspunkt då 

det bara är den som Svk rekommenderar att sätta ur drift vid svagare nät [29]. Resultatet 

visas i Figur 5.1: 

 

Figur 5.1 Andra utkastet på översiktsbilden. 
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5.2 Interjuver i tekniskt syfte 

En av de största avgränsningarna till vad som kommer visas i översiktsbilden är vilka 

tekniska aspekter driftsystemet klarar av. Det är därför av vikt att intervjua specialister av 

driftsystemet. Detta valdes att kontinuerligt göras efter att en ny version av översiktsbilden 

arbetats fram, för att hela tiden vara på rätt spår. Fokus under intervjuerna har också varit 

att få fram svar på om något är möjligt i dagsläget. Att lära sig driftsystemet och föra över 

den faktiska bilden i systemet är utanför detta arbetes avgränsningar. Gemensamt för 

driftsystemspecialister är att de inte har gått Starta Sverige utbildningen, utan istället ligger 

deras kunskaper och erfarenheter kring driftsystemen på Vattenfall. 

5.2.1 Intervju med driftsystemspecialist 1 

Intervjun tog plats på Vattenfall Eldistribution AB:s kontor i Trollhättan den 6 december 

2017.  

Spänningen, frekvensen, den reaktiva effekten, LK-läget samt den totala effektuttagningen 

per stamnätspunkt i procent är alla variabler som är tekniskt möjliga att ta fram i 

driftsystemet. LK-läget kan visas med till exempel en stapel. Att ändra trafikljus (som i sin 

tur ändrar bl.a. börvärden på effektuttag) löses enklast med att ändra skalningen. 

Driftsystemspecialist 1 menar att det inte är några bekymmer med att programmera in t.ex. 

varningslampor som blinkar när EK-batteriets extremspänningsautomatik är i drift. Detta 

kommer ske med larmgränser. 

Driftsystemspecialist 1 förklarar dock att det blir svårigheter med driftsystemet på 

Vattenfall när det kommer till tidsberoende variabler. Diagram eller staplar beroende av tid 

och dynamiska bilder är exempel på svårimplementerbara objekt till driftsystemet. Statiska 

bilder är dock inga problem. Det finns dock andra program som kan lösa problematik 

kring dymaniska diagram, staplar och bilder men de tas inte upp i detta arbete. Detta 

eftersom det är en avgränsning att implementera in översiktsbilden i driftsystemet som 

används idag. Att utveckla en liknande översiktsbild i ett mer tekniskt avancerat driftsystem 

läggs därför istället som ett förslag till fortsatt arbete. 

[41] 

5.2.2 Intervju med driftsystemspecialist 2 

Intervjun tog plats på Vattenfall Eldistribution AB:s kontor i Trollhättan den 12 december 

2017.  

Driftsystemspecialist 2 är tydlig med att nästan allting är tekniskt möjligt att implementera i 

systemet men det tar olika lång tid. Att skapa tabeller (istället för grafer) som sedan 

nollställs tror han inte kommer vara ett stort problem, likväl med att ändra börvärdet för 

hela zonen innan tidsperioden är avklarad. Samplingsintervallet kommer att uppdateras 

samtidigt som en ändring sker vilket betyder att tidsintervall på en sekund eller till och med 

ännu snabbare är möjliga.  
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Han fortsatte med att förklara att försenad kvittering på larm också är möjligt. Vidare såg 

han inga svårigheter med att programmera in små textrutor som kommer upp när t.ex. 

frekvensen eller spänningen understiger lägsta inkopplingsgräns. Att ställa in dessa larm till 

att endast blinka och inte påverka larmlistan är också fullt möjligt. 

Det är möjligt att applicera egna symboler till driftsystemet. Nackdelen är att det är oerhört 

tidskrävande; det är en process som kan ta månader. Det blir alltså effektivare om det går 

att lösa problem med de verktyg som redan finns inlagda i systemet. 

Att byta från att visa information i diagram till att enbart visa upp det med ett siffervärde 

känns nu naturligt då systemets tekniska dimensioner är begränsande. För att få fullständig 

information om föregående lastningar kommer istället driftoperatören kunna trycka upp en 

tabell. Denna tabell tillhandahåller hur lång tid som gått av tidsperioden och hur mycket 

som kopplats in vid varje tidpunkt, och tabellen nollställs när tidsperioden är slut. 

Anledningen är att detta går att implementera i dagsläget till driftsystemet. 

Driftsystemspecialist 2 avslutar intervjun med att påpeka att allting han sagt är preliminärt. 

För att veta exakt vad som är applicerbart krävs att han sitter ner med projektet och börjar 

arbeta vilket är en tidskrävande process. Han påstod att det i bästa fall tar flera dagar och i 

värsta fall flera månader.  

[42] 

Med hänsyn till informationen framtagen av ovanstående intervju tillsammans med 

informationen från driftsystemspecialist 1:s intervju är nu ytterligare en översiktsbild 

framtagen vilken visas i kommande avsnitt. 

5.3 Tredje utkastet på översiktsbilden 

Gentemot andra utgåvan (se Figur 5.1) av översiktsbilden har det skett en del förändringar. 

Alla diagram är nu helt borttagna och istället ersatta av ett siffervärde som visar hur mycket 

aktiv effekt driftoperatören tillkopplat och hur mycket aktiv effekt driftoperatören har kvar 

att tillkoppla innan tidsperioden är slut. Genom att trycka på dessa värden kommer det upp 

en tabell som visar samtliga pålastningar under varje minut inom tidsintervallet, se Tabell 

5.1:  
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Tabell 5.1 Exempel på tabell som innehåller samtliga pålastningar under varje minut. 

 

ÅI visas nu istället på regionnätsledningar direkt utgående fram stamnätstransformatorns 

nedsida. Lindningskopplarens läge visas med en procentsats istället för en graf. 

Spänningsnivåerna för fördelningsstationer på regionnätet är uppdelat i två spalter för att få 

plats med fler. Detta eftersom det per zon finns i genomsnitt runt 60 fördelningsstationer i 

regionnätet på 70 och 130 kV per zon. Resultatet visas i Figur 5.2. 

Det är värt att notera att översiktsbilden inte är anpassad för manövrering. Anledningen är 

framförallt att manövrering i översiktsbilder bör undvikas. Driftoperatörerna föredrar 

dessutom att manövrera ifrån driftsystemet för att undvika att missa till exempel 

antecknade anmärkningar men också eftersom de är mer vana vid det systemet. Vidare vill 

driftoperatörer kolla driftläge för att se hur nätet blev påverkat av manövreringen. 
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Figur 5.2 Tredje utkastet på översiktsbilden. 

Flertalet varningssignaler kommer också behöva implementeras i driftsystemet. Dessa 

kommer däremot inte att aktivera händelselistan eller larmlistan och behöver därför inte 

kvitteras ut. Detta eftersom Vattenfalls larmlista blir oanvändbar på grund av antalet fel 

som visas vid större avbrott, se kapitel 3.2 Intervju av personal relevant vid tidigare 

avbrott. Istället kommer en röd textruta med texten ”Lasta ej” att visas på skärmen vid de 

larm som förhindrar pålastning. Denna text är tänkt att vara placerad precis under den 

stamnätspunkt för vilken den är relevant. Förklaring till varför den visas kommer också att 

synas. 

För att förtydliga när larmen aktiveras används exempelvärden. Se Tabell 5.2:  
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Tabell 5.2 Exempelvärden till larmlistan. 

 

Observera att riktiga larmgränser kan skilja sig från dessa exempelvärden.  

De larm som gör felmeddelandet synligt förklaras i Tabell 5.3 där även gränserna för vad 

som triggar dem förklaras. När larmen aktiveras kommer berörd del blinka rött och vitt för 

att dra till sig uppmärksamhet. Ett ”X” i Tabell 5.3 betyder att larmet eller texten inte 

aktiveras och ett ”✓”det motsatta. Beskåda Tabell 5.3: 

Färg Röd Gul Grön

Lägsta frekvens - 49,6 Hz 49,7 Hz

Lägsta spänning - 90% 90%

max tillkoppling (per 

tidsperiod) -
10% 15%

tot. pålastade eff . - 10 - 20 % 40 - 50 %

EXA bör vara Urkopplad Urkopplad Inkopplad

Reaktiv effekt ± 5 Mvar ± 5 Mvar ± 5 Mvar

LK-lindning ska vara Hand Hand Hand/Auto

LK-läge 5 < x < 95 % 5 < x < 95 % 5 < x < 95 %
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Tabell 5.3 Första versionen av larmlistan. 

 

För rött trafikljus kommer alltid varningstexten ”Lasta ej” visas eftersom ingen pålastning 

får ske (däremot rekommenderar Svk spänningssättning av ledningar, se kapitel 1.2.2.2 

Färgbetydelsen hos Svenska kraftnäts trafikljus.) För gult respektive grönt ljus finns 

det flertalet gemensamma saker som startar larmtexten. Om det har tillkopplats p1 % eller 

p2 % för gult respektive grönt inom en tidsperiod, alternativt om effekten kvar att hämta ut 

är 0 MW eller mindre avråds driftoperatören från att lasta på ytterligare för berörd 

stamnätspunkt. Likaväl finns det minimikrav på spänning och frekvens. Det reaktiva 

effektutbytet bör inte vara större än ± 5 Mvar men kommer inte aktivera varningstexten. 

Istället kommer det berörda värdet blinka rött. Vad gäller LK-läget kommer berörda data i 

översiktsbilden börja blinka rött för att varna om den är inställd på automatiskt läge vid rött 

eller gult ljus samt om den närmar sig ändläget. För att omvandla LK-läget till en 

procentsats används följande ekvation: 

  
             

           
      (5.1) 

I vilken N är LK-lindningens nuvarande läge i procent. Då en LK har exempelvis 19 lägen 

betyder det att ändläget (läge 1) kommer vara 5,26 % enligt ekvation 5.1 ovanför. 

Driftoperatören tillåts dock fortfarande att pålasta stationen när LK-lindningen står i eller 

nära lägsta läget. Detta eftersom det bara är en rekommendation och inte ett krav. Bedömer 

driftoperatören att det går att pålasta station utan att skada utrustning tillåts denne att göra 

detta. Är den totalt uttagna effekten större än p3 % av abonnerad aktiv effekt vid gul signal 

eller större än p4 % vid grön signal visas larmtexten. Är extremspänningsautomatiker i drift 

Tillkopplat Kvarstående Spänning Frekvens Reaktiv LK-lindning
Reaktiv- 

aggregat
Total effekt

EXVA 

EK&X

Stationers 

spänningsnivå

X X X X Q1>±5MVAr
Auto eller 

N%<10%
X X På X

✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

P1>10% P2≤0 U1<90% F1<49,6 Hz Q1>±5MVAr
Auto eller 

N%<10%
X

Pt<10% eller 

Pt>20%
På X

✔ ✔ ✔ ✔ X X X
Nej vidPt<10% 

Ja vid Pt>20%
✔ X

P1>15% P2≤0 U1<90% F1<49,7 Hz Q1>±5MVAr N%<10% X
Pt<40% eller 

Pt>50%
X X

✔ ✔ ✔ ✔ X X X
Nej vid Pt<40% 

Ja vid Pt>50%
X X
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vid röd eller gul signal kommer även här texten visas som avråder driftoperatören från 

ytterligare pålastning. 

Byter trafikljuset färg innan en tidsperiod är avslutad kommer börvärdena på 

effektuttagningen ändras omedelbart. Detta betyder att en stamnätspunkt som tidigare 

avråddes från pålastning eventuellt kan lasta på inom samma tidsperiod.  

5.4 Fjärde utkastet på översiktsbilden 

Till fjärde utkastet av översiktsbilden har det fokuserats på visuella uppdateringar eftersom 

denna utgåva är tänkt att visas för driftoperatörerna. För att stimulera verkligheten har fler 

EK-batterier och reaktorer tagits upp, likväl som fler stationer. Det är tänkt att uppvisa alla 

stationer på regionnätet inom rätt zon. Smartare namn på variabler har valts för att 

förtydliga deras funktion och placering. ÅI är nu helt borttaget ur bilden då det inte är 

relevant för driftoperatörerna att se om dessa automatiker är ur drift eller inte. Detta 

eftersom ÅI-automatiker skall vara ur drift vid gul och röd signal endast på stamnätet, 

vilket Svk tar hand om [29]. Översiktsbilden visas i Figur 5.3: 
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Figur 5.3 Fjärde utkastet på översiktsbilden. 

Efter avstämning med handledare har förbättringar gjorts till larmlistan i Tabell 5.3 och den 

nya larmlistan visas i Tabell 5.4. Varningstexten mot att koppla in om 

extremspänningsautomatiker (EXA) vid gul signal är nu borttagen. Detta eftersom det är 

operatörerna som i varje enskilt fall måste bedöma om ytterligare pålastning kan ske. [17]. 

Inte heller kommer några varningstexter eller blinkande signaler visas om LK-läget står i 

hand-läget. Vattenfall anser att det blir för mycket jobb kring transformatorer om de är 

inställda på detta läge. Att bedöma när LK-lindningen ska ställas i hand-läget är istället 

något som driftoperatörerna måste avgöra från fall till fall. 

Det blir inga larm alls då totalt uttagen aktiv effekt är under rekommenderad effekt. Detta 

för att inte förvirra driftoperatörerna. Istället kan stapeln börja lysa, men inte blinka, grönt. 

Detta eftersom det inte är önskvärt att dra till sig den uppmärksamhet som blinkningar 

medför. Nya larm kommer att behöva programmeras som inte aktiverar Vattenfalls 
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larmlista eller kvittering. Dessa värden kommer inte kunna styras från översiktsbilden. Att 

inte kunna koppla ifrån översiktsbilden är dock något positivt, eftersom att det bör 

undvikas. 

Återigen har exempelvärdena från Tabell 5.1 använts för att förtydliga larmgränserna. 

Tabell 5.4 Andra versionen av larmlistan. 

 

Ytterligare en intressant ändring är att ha en flytande tidsperiod. Med detta menas att 

effekten kvar samt den tilldelade effekten inte kommer nollställas när tidsperioden är slut 

utan istället kommer alla pålastningar vara synliga under exakt en tidsperiod. Studera 

diagrammet i Figur 5.4 till vilken y-värdet är aktiv effekt driftoperatören har kvar att hämta 

ut i blått och redan pålastad aktiv effekt i rött. I x-axeln visas hur lång tid i minuter sen 

första tidsperioden påbörjades, och de gröna linjerna motsvarar en tidsperiod vardera: 

 

Tillkopplat Kvarstående Spänning Frekvens Reaktiv LK-lindning
Reaktiv- 

aggregat
Total effekt

EXVA 

EK&X

Stationers 

spänningsnivå

Larm X X X X Q>±5MVAr
N%<10% eller 

N%>95%
X X På X

"Lasta ej" ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Larm P1>10% P2≤0 U1<90% F1<49,6 Hz Q>±5MVAr
N%<10% eller 

N%>95%
X Pt>20% På X

"Lasta ej" ✔ ✔ ✔ ✔ X X X ✔ X X

Larm P1>15% P2≤0 U1<90% F1<49,7 Hz Q>±5MVAr
N%<10% eller 

N%>95%
X Pt>50% X X

"Lasta ej" ✔ ✔ ✔ ✔ X X X ✔ X X
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Figur 5.4 Flytande diagram med tidsperiod på 5 minuter. 

I Figur 5.4 har en stamnätspunkt fått 15 MW att tillkoppla per tidsperiod som i detta 

exempel är 5 minuter vilket illustreras med en grön linje. Med ett flytande diagram betyder 

det för exemplet att varje last kommer påverka tillåten aktiv effekt i exakt 5 minuter. 

Pålastningen på 3 MW som sker under första minuten återfås alltså igen efter 5 minuter 

d.v.s. under sjätte minuten, när tidsperioden är klar. Med andra ord betyder det att under 

sjätte minuten kan driftoperatören pålasta näten med ytterligare 3 MW. Med samma 

argument kommer effekten från inkopplingen som skedde under andra minuten återfås 5 

minuter senare, 7 minuter efter start. Den sista pålastningen som visas sker under tredje 

minuten efter start och återfås alltså 8 minuter efter att den första tidsperioden påbörjades.  

Fördelen med detta sätt är att det är svårt att hålla sig precis på gränsen för tillåten aktiv 

effekt att hämta ut. Ett flytande diagram kommer därför att ge en jämnare fördelning och 

mer kontroll till driftoperatören jämfört med ett diagram som nollställs efter tidsintervallet.  
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6 Interjuver i uppföljningssyfte 

Efter att en översiktsbild, vilken innehåller adekvat information men som också är tekniskt 

implanterbar i dagsläget, producerats är det lämpligt att erhålla kritik från personalen som 

kommer använda den. Ett frågeformulär har skapats, se Figur 6.1. Frågorna som togs fram 

syftade till att fullfölja ISO 9126-moddelns kvalitetsaspekter för mjukvara. Denna modell är 

indelad i en hierarki vilken innefattar övergripande kvalitetsaspekter med underordnande 

subkategorier. Huvudsektionerna för ISO modellen är funktionalitet, tillförlitlighet, 

användbarhet, effektivitet, underhållsbarhet, portabilitet, uppfyllningsgrad och kvalitet i 

användandet. Observera att inte alla dessa avsnitt är relevanta för detta arbete varpå 

flertalet har uteslutits. Frågorna som ställs handlar istället om funktionalitet (fråga 1), 

användbarhet (fråga 2 och 3), effektivitet (fråga 4) och kvalitet i användande (fråga 5). Se 

Figur 6.1. [43]  

Följande intervjuer tog plats på Vattenfall Eldistribution AB:s kontor och liksom tidigare 

gav alla respondenter sitt godkännande att synas i rapporten. Intervjuerna skedde mellan 

den 15 till och med den 21 december 2017. Vid oklarheter eller ytterligare frågor har 

utökad kommunikation skett.  

Exempelfall skapades för att tydligare illustrera larmen. Då översiktsbilden förändras 

kontinuerligt kommer dessa exempellarm varken synas eller förklaras tills den slutgiltiga 

översiktsbilden är framställd (se kapitel 7 Slutgiltiga översiktsbilden) utan dessa bifogas 

istället som bilaga C: Exempellarm till fjärde utkastet på översiktsbilden. 
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Figur 6.1 Frågeformulär till driftoperatörer i uppföljningssyfte. 

6.1 Driftoperatör C uppföljningsintervju 

Driftoperatör C var överväldigande positiv till den nya översiktsbilden. Han kommenterade 

att det var nyttigt att visas upp EK-batterier och reaktorer per zon trots att det finns andra 

sätt att kontrollera det. Detta eftersom han ogillar att navigera runt kring olika delar i 

driftsystemet vid återbyggande av nät vilket är stressigt– det är enligt driftoperatör C bättre 

att ha allting på samma ställe. I frågeformuläret (Figur 6.1) gav han samma siffervärde på 

fråga 1, 2, och 3 vilket var betyget 4/5. Detta eftersom han anser att det alltid finns saker 

att förbättra. Han gav ett mediokert betyg till tidsaspekten; han menar att det hade gått 

ännu snabbare att återställa nätet i västra Sverige utan översiktsbilden. Detta hade ju dock 

skett på kostnad av kunder i östra och södra Sverige, som vid tidigare avbrott (Se kapitel 

3.2 Intervju av personal relevant vid tidigare avbrott). Informationen som visades 

ansågs vara optimal, d.v.s. allting relevant kring Starta Sverige finns med i översiktsbilden. 
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Driftoperatör C:s svar till frågeformuläret ligger i Bilaga B: Frågeformulär till 

driftoperatörer i uppföljningssyfte.  

Driftoperatör C var också positiv till att ha ett flytande pålastningsvärde, istället för ett som 

nollställs vid varje avslutad tidsperiod. I simulatorer (t.ex. Aristo) vet driftoperatören precis 

hur mycket aktiv effekt han kopplar in, men detta är inte fallet i verkligheten. Att avläsa 

abonnerad aktiv effekt sker enkelt men på grund av bl.a. återvändande last (se 2.6 

Återvändande last) blir det genast mer komplicerat. Med ett flytande siffervärde kan 

driftoperatören jämna ut detta manuellt.  

[38] 

6.2 Driftoperatör A uppföljningsintervju 

Driftoperatör A var positiv till översiktsbilden. Däremot tyckte han att den var lite rörig då 

det var svårt att se vilka stationer som tillhörde vilken stamnätspunkt. Detta gällde även 

EK-batterier och reaktorer. Istället föreslog han att det bör bli tydligare indikationer mellan 

stamnätspunkterna vilket gör att driftoperatören enklare kan se hur inkoppling påverkar 

stamnätspunkten närområde. Vidare tyckte han att frekvensen borde synas tydligare med 

till exempel ett större typsnitt. Liksom driftoperatör C tyckte driftoperatör A att det var en 

bra idé att ha ett flytande diagram istället för att nollställa uttagen aktiv effekt varje 

tidsperiod. driftoperatör A tyckte dock att det var synd att inte diagrammen kunde uppvisas 

i Vattenfalls driftsystem. Han föreslog dock att det kanske kunde gå att samtidigt som 

driftoperatören utnyttjar driftsystemet ha öppet ett annat mer tekniskt avancerat program. I 

detta program kan sedan diagram och grafer visas. Att visa LK-läget i procent kändes lite 

onödigt enligt driftoperatör A. Istället menar driftoperatör A att läget borde visas upp med 

en siffra eftersom driftoperatören vet hur många lägen den har. Vidare menar driftoperatör 

A att för mycket blinkande blir distraherande och att det därför är bättre om larmen enbart 

lyser, inte blinkar.  

Driftoperatör A gav toppbetyg till fråga 1,3 och 4 i Figur 6.1. Detta då han tyckte att var 

bra och inte behövde ändras på. Däremot gav han det näst högsta betyget till fråga 2 och 5 

i samma figur. Detta visas även i Bilaga B: Frågeformulär till driftoperatörer i 

uppföljningssyfte. Han kommenterade att ett diagram skulle kunna ändra på detta och det 

mer berodde på driftsystemets tekniska begränsningar. I övrigt tyckte han att det var 

meningsfull information som visades. 

[36] 

6.2.1 Femte utkastet på översiktsbilden 

Efter uppföljningsintervjuer med driftoperatör C och driftoperatör A uppdaterades bilden, 

se Figur 6.2. Det syns nu tydligare till vilken stamnätspunkt varje EK-batteri, reaktor och 

station tillhör. Notera att denna lista över stationer inte är exakt. Exempelvis kan en station 

kopplas till flera stamnätspunkter beroende på hur driftsituationen ser ut. Vidare är inte alla 
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stationer med då det finns ett flertal inom varje zon vilket skulle resultera i en 

svårmanövrerad översiktsbild. Istället visas endast viktiga stationer upp. Viktiga stationer är 

de stationer som antingen har ett EK-batteri eller en reaktor inkopplad men även de större 

stationerna med tre eller fler ledningar tillkopplade. Gemensamt för ändringar på 

översiktsbilden är att en del oklarheter förtydligats. Om en stamnätspunkt inte har uppnått 

den rekommenderade total pålastade effekten kommer nu inte stapeln lysa rött, utan istället 

gult för att förtydliga att pålastning faktiskt (om inga andra larm är aktiverade) 

rekommenderas. Gul färg används istället för grön färg eftersom driftoperatören kan 

misstolka den gröna färgen som något positivt. Vidare visas endast spänningen på 

transformatorn primärsida istället för sekundärsida. Detta eftersom det är denna spänning 

som måste vara en procentsats av den nominella spänningen innan pålastning tillåts [27]. 

Tidigare översiktsbild, se Figur 5.3, hade direktkopplade EK-batterier och shuntreaktorer 

skrivet under informationen om LK-läget. I den reviderade översiktsbilden har istället 

dessa EK-batterier och shuntreaktorer flyttas till listan längst till vänster i bilden, eftersom 

denna lista nu tydligare visar vilket EK-batteri eller reaktor som är kopplade till eller nära 

stamnätspunkten. Ytterligare en ändring är att inga larm blinkar, utan istället lyser allting. 

Vidare är LK-lägets procentsats förtydligad. Vid föregående exempel stod det exempelvis 

5,26 % vid bottenläget på en lindningskopplare med 19 steg. Detta kan skapa förvirring då 

driftoperatören kan tänka att lindningskopplaren ännu inte står riktigt i min-läget. Detta 

kommer istället att ändras till att visa 0 % vid bottenläget. Det betyder att den nya 

ekvationen för LK-läget i procent skrivs enligt: 

                 

               
       (6.1) 

LK-läget har beräknats med hjälp av Vattenfalls interna tabeller efter transformatorns 

märkdata där följande fyra variabler är av intresse: märkspänning på uppsida, märkspänning 

på nedsida, antal lägen på lindningskopplaren samt den procentuella spänningsförändingen 

som varje läge på lindningskopplaren medför. Denna information lagras sen enligt följande 

två exempel med olika primärspänningar: 

1) 400\137±9×1,67 % 

2) 220\137±9×1,67 % 

Observera att dessa tabeller antar tomgångseffekt på transformatorn vilket med största 

sannolikhet inte kommer vara fallet vid Starta Sverige, med undantag för precis vid 

uppstarten efter avbrottet. Det kan därför hända att detta läge avviker något från det 

faktiska värdet.  
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Figur 6.2 Femte utkastet på översiktsbilden. 

Då översiktsbilden uppdaterades, reviderades även exempellarmen. Då översiktsbilden 

kommer utvecklas vidare förklaras dessa exempelfall istället i ett senare skede av rapporten, 

se kapitel 7.1 Exempel på larm till översiktsbilden. Dessa larm bifogas nu istället som 

bilaga D: Exempellarm till femte utkastet på översiktsbilden. 

6.3 Driftoperatör B uppföljningsintervju 

Driftoperatör B var fundersam till varför LK-läget visades i procent. Han hade dock inga 

klagomål mot det mer än att det kändes ovant. Han kommenterade också att larmet som 

går när driftoperatören kopplar in mer än ± 5 Mvar kan kännas onödigt. Detta eftersom 

det i många fall är svårt att hålla sig inom gränsen vilket resulterar i att den alltid lyser rött. 

Driftoperatör B blev lite konfunderad över att det saknades någon typ av indikator för 

höga frekvenser (som löses med att minska produktion eller koppla in mer last). 
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Driftoperatör B var noga med att en enkel översiktsbild är det allra viktigaste. Det absolut 

viktigaste för honom är att visa hur mycket last som kopplats in respektive hur mycket last 

som är kvar att koppla in. Vidare ansåg driftoperatör B att det inte alls var några problem 

att ha alla stationer i en lista. Detta eftersom längden enligt honom inte var ett stort 

bekymmer. Skulle det bli ett problem kan det lösas med t.ex. större skärmar för 

driftoperatörer. Angående flytande diagram tyckte han att det verkade bra, eftersom det blir 

en mer balanserad effektuttagning.  

Vad gäller frågeformuläret (se Figur 6.1). gav driftoperatör B högsta betyg till fråga 3 samt 

5. Övriga frågor på frågeformuläret fick betyget 4/5 då han anser att de kan förbättras eller 

förtydligas. Detta illustreras också i Bilaga B: Frågeformulär till driftoperatörer i 

uppföljningssyfte. Driftoperatör B avslutar med att påpeka att bilden ser bra ut men kan 

se bättre ut. Han menar att med en större budget kan flertalet begräsningar lösas.  

[37] 

6.4 Driftoperatör D uppföljningsintervju 

Driftoperatör D menade att de kan vara en fördel att visa larm som inte motverkar 

pålastning (t.ex. om LK-läget är i topp eller botten) med en annan färg än larm som faktiskt 

aktiverar varningstexten ”Lasta ej”. Detta eftersom varningstexten faktiskt blinkar är det en 

fördel att se vad som är en prioritet att åtgärda innan pålastning rekommenderas. Att texten 

blinkar är ett annat förslag från driftoperatör D. Eftersom övriga larm enbart lyser drar 

texten till sig uppmärksamhet vilket förtydligar driftsituationen. Vidare menar Driftoperatör 

D att det är en fördel om driftoperatören också kan se LK-läget tillsammans med det 

procentuella läget för att öka förståelsen. Istället för att skriva exempelvis ”LK-läge 0 %” 

kommer det att stå ”LK-läge 1 motsvarar 0 %”. Flytande diagram var han positivt inställd 

till.  

Till frågeformuläret i Figur 6.1 gav han toppbetyg till fråga 3, 4 och 5 samt betyget 4/5 till 

fråga 1 och 2. Driftoperatör D:s svar på frågeformuläret bifogas i Bilaga B: 

Frågeformulär till driftoperatörer i uppföljningssyfte.  

[39] 

6.5 Analys av samtliga uppföljningsintervjuer 

Driftoperatörernas svar till frågeformuläret som angavs i Figur 6.1 sammanfattas i 

nedanstående Figur 6.3: 
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Figur 6.3 Sammanfattning av frågeformulär i uppföljningssyfte. 

Av diagrammet framgår att driftoperatören gav mycket höga betyg till översiktsbilden. Alla 

medelvärden ligger mellan 4 och 4,75 vilket kan ses som oerhört positivt. Det kan dock bli 

bättre. Lägst betyg fick överskådlighet och mest fokus kommer därför läggas på att 

optimera denna aspekt. Översiktsbilden blev dock positivt bemött vilket bevisades med 

ovanstående sifferbetyg. Då andra respektive tredje frågan behandlade samma aspekt ur 

ISO 9126 (användarbarhet) är det av intresse att beräkna medelvärdet på dessa. Detta visas 

i Figur 6.4 som visar hur huvudsektionerna av ISO 9126 kvalitetsaspekter var uppdelade: 
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Figur 6.4 Diagram enligt huvudsektioner efter ISO 9126. 

Driftoperatörerna är ovana med att visa LK-läget med en procentsats. Trots detta kommer 

den visas upp eftersom den ger en överblick över hur stora manövreringsmöjligheter som 

finns i transformatorn i stamnätspunkten. För att förenkla kommer även sifferläget att visas 

för driftoperatörerna vilket tillsammans ger ut all nödvändig information om LK-läget. 

Att visa det reaktiva effektuttaget och visa om det överskrider ± 5 Mvar var en annan 

aspekt som driftoperatörerna var lite osäkra till. Driftoperatören kan fortsätta pålastningen 

trots denna påminnelse som enbart kommer lysa gult. Driftoperatören stoppas alltså inte 

från pålastning. Detta fungerar mer som en anmärkning än ett larm då driftoperatören 

endast kommer åtgärda problemet när de mer akuta problematikerna redan har bearbetats. 

Inga larm kommer att aktiveras vid höga frekvenser, bara vid låga. Detta eftersom det är 

Svk som sköter frekvensregleringen. Är frekvensen för hög kan Svk beordra en minskning 

av effektbörvärden. Det finns inte heller några krav i Starta Sverige mot inkoppling vid 

höga frekvenser men som tidigare nämnts kommer frekvensen sjunka vid stora 

lastinkopplingar varpå det rekommenderas om möjligt. 

Likväl gavs konstruktiv kritik angående direktkopplade EK-batterier och reaktorer. Att 

istället sortera dessa med närliggande stationer gör att driftoperatören lättare skaffar sig en 

översikt hur tillkopplingen påverkar närområdet.  
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7 Slutgiltiga översiktsbilden 

Till den slutgiltiga översiktsbilden har endast ett antal småjusteringar gjorts från den femte 

översiktsbilden, se 6.2.1 Femte utkastet på översiktsbilden, efter driftoperatörers 

synpunkter. Att göra översiktsbilden mer lättöverskådlig har varit prioriterat. För att uppnå 

detta kommer endast varningstexten ”Lasta ej” blinka. Övriga larm kommer att lysa med 

röd färg om det är ett larm som aktiverar varningstexten. Är det ett larm som inte aktiverar 

varningstexten lyser det berörda området gult istället. Detta eftersom driftoperatören lättare 

ska få en överblick över vad som är akut i de fallen som flera larm visas på översiktsbilden. 

LK-läget kommer nu visas med sifferform tillsammans med en procentsats vilket leder till 

att driftoperatören direkt kan få en god uppfattning om i vilket läge som 

lindningskopplaren är i.  

Genom att trycka på den tillkopplade aktiva effekten kommer visas det upp en tabell vilken 

innehåller mängden av den tillkopplade aktiva effekten under varje minut inom 

tidsintervallet. Detta är oförändrat från tredje översiktsbilden, se Tabell 5.1.  

Den slutgiltiga översiktsbilden visas i Figur 7.1: 
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Figur 7.1 Den slutgiltliga översiktsbilden. 

Vidare har larmlistan från kapitel 5.4 Fjärde utkastet på översiktsbilden uppdaterats 

något. Eftersom LK-läget kommer stå på 0 % i min-läget (oavsett antal lägen) larmas det 

endast då LK-lindningen är på just 0 %. Se Tabell 7.1. Liksom tidigare har siffervärdena 

från tabell 5.1 använts för att förtydliga, och det är även dessa värden som sedan används 

till exempellarmen. 
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Tabell 7.1 Den slutgiltiga larmlistan. 

 

7.1 Exempel på larm till översiktsbilden 

Då översiktsbilden blivit uppdaterad är det av intresse att kunna studera exempellarm 

också. Tre exempel kommer att uppvisas med olika larm och trafikljus. Notera att alla 

siffervärden i kommande exempel är fiktiva och syftar enbart till att illustrera hur 

översiktsbilden kommer fungera när den driftsätts. Larmen som exempelbilderna hänvisar 

till angavs i Tabell 7.1.  

Det första exemplet i Figur 7.2 uppvisar att en röd signal från trafikljuset blivit vald av 

driftoperatören. I stamnätspunkt A är det en godtagbar spänning och frekvens för 

trafikljuset med ett tillhörande EK-batteri som fortfarande har EXA i drift, och dessutom 

är det reaktiva effektuttaget i punkten något för långt ifrån nollutbytet. Inget av dessa larm 

hade varit nog för att aktivera varningstexten ”Lasta ej” men vid rött ljus bör inte 

driftoperatören pålasta nätet ytterligare. Tre tillhörande stationer (A, D och E) är också 

spänningssatta. Stamnätspunkt B har en normalspänning på 220 kV och har i exemplet 

nedan bara ett gult larm som talar om att LK-läget står i max-läge. Detta tyder på att det 

var låg spänning innan avbrottet. Liksom i stamnätspunkt A hade detta larm i övriga 

trafikljus inte triggat varningstexten. Stationerna till denna stamnätspunkt är dock inte 

spänningssatta. Stamnätspunkt C har spänningssatt en del stationer och har acceptabla 

värden från trafikljuset. Ett gult larm lyser dock för att meddela om att en EXA på en 

reaktor fortfarande är i drift. 

Tillkopplat Kvarstående Spänning Frekvens Reaktiv LK-lindning
Reaktiv- 

aggregat
Total effekt

EXVA 

EK&X

Stationers 

spänningsnivå

Larm X X X X Q>±5MVAr
N%=0% eller 

N%=100%
X X På X

"Lasta ej" ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔ ✔

Larm P1>10% P2≤0 U1<90% F1<49,6 Hz Q>±5MVAr
N%=0% eller 

N%=100%
X Pt>20% På X

"Lasta ej" ✔ ✔ ✔ ✔ X X X ✔ X X

Larm P1>15% P2≤0 U1<90% F1<49,7 Hz Q>±5MVAr
N%=0% eller 

N%=100%
X Pt>50% X X

"Lasta ej" ✔ ✔ ✔ ✔ X X X ✔ X X
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Gemensamt för ovanstående exempel är alltså att de inte hade några larm som förhindrade 

driftoperatören från pålastning. Istället blev pålastning förhindrad av det röda trafikljuset. 

Vid gul signal med samma övriga värden hade driftoperatören kunnat pålasta nätet trots 

övriga larm. 
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Figur 7.2 Exempel vid röd signal. 
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I följande exempel i Figur 7.3 visas hur det ser ut med gul signal på översiktsbilden. 

Stamnätspunkt A har acceptabel spänning, frekvens och inkopplad last enligt Starta 

Sveriges anvisningar. Ett rött larm kommer däremot visas då den tillåtna lasttillkopplingen 

inom tidsperioden har överskridits och varningstexten kommer därför synas till dess att 

tidigaste inkopplingen av last försvunnit från tidsperioden. För stamnätspunkt B däremot 

ser det annorlunda ut. LK står i min-läge och den reaktiva effekten överskrider den 

rekommenderade gränsen. Trots detta tillåts eller rent av rekommenderas pålastning 

eftersom den totala effekten är under det rekommenderade värdet. Noterbart är här också 

spänningen. Inget larm kommer att aktiveras då spänningen blir hög för denna 

stamnätspunkt. Driftoperatören måste själv lösa detta med t.ex. inkoppling av reaktorer 

alternativt bortkoppling av stamnätsstationer om inte lindningskopplare har någon 

ytterligare manövreringsmöjlighet. För den sista stamnätspunkten i exemplet är det en stor 

mängd aktiv effekt kvarstående att inkoppla, spänningen är acceptabel för trafikljuset och 

den reaktiva effekten ligger nära noll. Dessutom ligger LK i normalläget och den totalt 

tillkopplade effekten är inom tillåtna gränser men ingen ytterligare pålastning tillåts då 

frekvensen är för låg.  

För gul signal var felen mer spridda vilket effektivt uppvisar hur larmen från larmlistan i 

Tabell 7.1 är tänkta att fungera. Stationernas spänningar bör också tas hänsyn till. Av 

prioritet är stationer med höga spänningar eftersom dessa kan orsaka stor skada på 

komponenter i systemet. Flertalet stationer i exemplet nedan börjar få höga spänningar och 

stiger de ytterligare måste driftoperatören vidta åtgärder, t.ex. prioritera lasttillkoppling på 

stationer med hög spänning, beroende på hur driftsituationen ser ut. 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

 83 

 

 

Figur 7.3 Exempel vid gul signal. 

I det slutgiltiga exemplet uppvisat i Figur 7.4 visas en zon med grön signal. Det avråds från 

att koppla in mer last till stamnätspunkt A då spänningen är för låg. Nästföljande 

stamnätspunkt ser acceptabel ut enligt målvärden från Starta Sverige med undantag för den 

totala effekten som överskrider det begränsade värdet vilket aktiverar texten ”Lasta ej”. 

Den sista stamnätspunkten har istället kopplat in aktiv effekt under den rekommenderade 

gränsen för total last men avråds trots detta från att koppla in mer då frekvensen är för låg. 

Stationernas spänningsnivåer ser acceptabla ut enligt Starta Sveriges anvisningar. 

Inget exempel uppvisas för grå signal då det inte är relevant. Detta eftersom vid grå signal 

kan driftoperatören återgå till normal spänningssituation och behöver inte längre följa 

Starta Sverige anvisningarna. 
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Figur 7.4 Exempel vid grön signal.  
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8 Diskussion 

Ingen vet exakt när nästa stora avbrott kommer ske vilket gör att det kan ta år innan det 

praktiskt framgår hur meningsfull översiktsbilden är. Det är också detta som är det största 

validitetshotet. Först efter att ha nyttjat en översiktsbild vid avbrott framgår det tydligt vad 

som kan förbättras. Vidare kommer det i snabbaste fall ta månader innan översiktsbilden är 

implementerad. Det är sannolikt att översiktsbilden reviderats ytterligare i takt med att 

driftsystemets tekniska förutsättningar förbättras. Eftersom översiktsbilden uppvisar 

sekretessbelagd information kommer uppföljningsarbetet vara svårt att följa. 

Önskvärt hade varit att intervjua fler driftoperatörer som gått utbildningen Starta Sverige. 

Vad som syns på översiktsbilden är ju baserat på deras förslag. Mest optimalt hade varit att 

intervjua alla driftoperatörer på Vattenfall inom regionnät som gått utbildningen Starta 

Sverige. Ovanstående är dock inte realistiskt för ett 10-veckors arbete varpå ett fåtal 

driftoperatörer på regionnät som gått utbildningen och arbetade på Vattenfall i Trollhättan 

valdes ut.  

Då översiktsbilden är något som kontinuerligt förändras användes Shewart-cykeln, ibland 

betecknat PDSA-cykeln [44]. Det finns fyra grundstenar i denna metod; planera, gör, 

studera och lär. Idéer diskuterades, bilder skapades som visades för berörda, deras 

synpunkter noterades och en planeringsfas påbörjades med utökade kunskaper. Efter ett 

framtida större avbrott är det relevant att påbörja ytterligare en PDSA-cykel, där hela 

processen med att ta fram en översiktsbild klassificeras inom de två första faserna.  

Nätavbrott är något som sker hela tiden i hela världen. Dock har det valts att avgränsa oss 

mot de senaste två stora avbrotten i Sverige. Genom att studera återuppbyggnaden efter 

dessa avbrott fås en ökad förståelse kring vad som behöver göras i en krissituation, men 

även varför det är av yttersta betydelse att återställa driftsituationen snarast möjligt. Att 

studera återuppbyggnad efter avbrott ännu längre bak i tiden är inte önskvärt då både 

tekniken men också metoderna som används för att återställa nätet är helt förändrande. 

Som ett exempel kommer ett avbrott vid rapportens skrivning skilja sig mot avbrott 2003, 

bl.a. då Vattenfall numera har endast en driftcentral och tydligare anvisningar. Två 

internationella exempel uppmärksammades också då det är av intresse hur andra 

transmissionsnätsoperatörer har avhandlat liknande, men större, avbrott. Dessa valdes av 

olika anledningar. Avbrottet i Indien 2012 är intressant då det är det avbrott som vid 

rapportens skrivning påverkat flest människor. Europaavbrottet 2006 är intressant då det är 

avbrottet i Europa som påverkat flest europiska länder. Det är också intressant att det är 

olika felorsaker till vartdera avbrottet vilket tyder på att större stamnätsavbrott är ytterst 

avancerade. Arbetet med att förebygga dessa avbrott är därför en oerhörd komplex 

utmaning. 

En realtids-simulator som använts sedan 80-talet är Aristo. I Aristo kan en operatör 

simulera hur elsystemet skulle klara av olika typer av fel och vad konsekvenserna av detta 

fel skulle bli. I dessa typer av simulationer kan flertalet observationer göras kring hur 
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systemet är uppbyggt. Tack vara detta program kan utbildning ges till driftoperatörer innan 

avbrott sker och övningar kan göras med översiktsbilden innan den används vid nästa 

nätåteruppbyggnad.  

När översiktsbilden används är den framme på en skärm för driftoperatören. Operatören 

själv har kontakt med Svk och matar in vilket trafikljus det är på zonen, eftersom det kan 

beräknas vara minst en driftoperatör per zon. I de fallen är det fler än en driftoperatör 

kommer de att kommunicera muntligt med varandra innan ändring av trafikljuset. 

Driftoperatören kan sedan påbörja inkoppling av laster efter vad översiktsbilden visar. 

Mycket av informationen i elbranschen är sekretessbelagd, och det stämmer även för 

informationen i denna rapport. Mycket av arbetets inledande del kretsar kring Starta 

Sverige, vars huvudaktör är Svenska kraftnät. Det framkommer därmed som naturligt att 

till stor del utnyttja informationen framställd av Svenska kraftnät. Många källor är helt eller 

delvis sekretessbelagda varpå de klassificeras som opublicerat material i referenslistan. Starta 

Sverige är ett projekt från Svenska kraftnät, varpå källan [2] används mest – I denna pärm 

finns allting som Svk ansåg vara nödvändigt för att kunna förstå projektet i sin helhet. Källa 

[16] är ett officiellt, publicerat utdrag från [2]. 

Många av källorna i denna rapport är listade som privat kommunikation. Detta eftersom en 

stor del av metodiken var intervjuer. Vidare var en annan del av informationen 

svårtillgänglig i skriftlig form varpå en muntlig källa utnyttjades istället. Ett exempel på 

detta är den rekommenderade effektuttagningen i stamnätspunkter inte bör överskrida ± 5 

Mvar. 
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9 Slutsatser 

Det är fullt möjligt att implementera en översiktsbild att användas vid nätsammanbrott, 

även om den begränsas något av tekniska och underhållsmässiga begränsningar. Ett 

exempel lades in i driftsystemet för att visa hur det kommer att se ut. Notera att 

informationen (siffervärdena) i driftsystemet är sekretessbelagd och kommer därför inte 

kunna visas i denna rapport. 

Arbetet med att föra över översiktsbilden till driftsystemet beräknas påbörjas samma år 

som denna rapport är publicerad. 

Det är av intresse att ta hänsyn till driftoperatörernas egna kunskapar och talanger. En del 

information har av denna anledning valts bort. Ett exempel är styrkan i stamnätspunkten 

eller om vissa typer av automatiker är inkopplade. Driftoperatören har redan innan 

kännedom om styrkan i stamnätspunkten och vet också precis vilka automatiker han/hon 

bör kontrollera innan driftsättning. 

Observera att varningstexten ”Lasta ej” på översiktsbilden inte stoppar driftoperatören från 

att lasta på. Finner han/hon det nödvändigt att inkoppla last trots denna varning är det 

möjligt. Driftoperatörens omdöme kommer alltid att väga tyngre än någon översiktsbild 

eftersom att bilden inte är kapabel till att se helheten på samma sätt som en person. 

Översiktsbilden existerar endast för att vara ett hjälpmedel till fullföljning av Starta Sverige 

och inte för att beordra driftoperatören hur eller i vilken ordning pålastning skall ske. 

Översiktsbilden kommer inte heller vara manövrerbar. Detta framförallt eftersom 

manövreringar aldrig skall göras från en översiktsbild. 

Den slutgiltiga översiktsbilden i detta arbete visas i Figur 7.1 

9.1 Förslag till fortsatt arbete 

Vidare förbättringar kan göras för att ytterligare förbättra översiktsbilden. Dessa valdes 

dock bort då de inte var tekniskt möjliga eller då underhållsarbetet övervägde nyttan. 

Driftsystemet uppdateras kontinuerligt och det är därför sannolikt att dessa kan 

implementeras inom en snar framtid. Att kunna storlekssortera spänningar på 

regionnätsstationer är något som valdes bort på grund av systemets tekniska begränsningar. 

Det är dock oklart om detta kommer visas i en perfekt översiktsbild eftersom det skulle 

hindra stationer från att sorteras efter geografiskt närliggande stamnätspunkter. Att endast 

storlekssortera stationer efter spänningar tillhörande en stamnätspunkt är omöjligt eftersom 

en station kan matas från flera olika stamnätspunkter beroende på driftsituationen. Därför 

är det inte möjligt att exakt avgöra till vilken stamnätspunkt en station tillhör. Däremot kan 

en förenkling ske med hjälp av diagram. Med hjälp av diagram får driftoperatören en snabb 

översiktsbild utan att fördjupa sig i enskilda nummer. Diagram visar också på ett enkelt sätt 

historik från tidigare lastinkopplingars uttagna aktiva effekt och blir ett bra komplement till 

att uppvisa hur mycket aktiv effekt som är kvar att hämta ut respektive hur mycket som har 
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pålastats inom den senaste tidsperioden. En annan önskvärd förbättring som inte är möjlig 

i dagsläget är automatisk uppdatering av trafikljuset.  

Vattenfall Eldistribution AB har tillgång till flertalet olika system att presentera 

översiktsbilden i. Att göra en förundersökning på om det är praktiskt att implementera 

översiktsbilden i andra system rekommenderas därför. 

En driftoperatör önskade bättre översikt över Stockholms 220 kV nät till driftsystemet. Att 

ge alla Sveriges driftoperatörer bättre översikt underlättar nätåteruppbyggnad varpå detta 

läggs fram som ett förbättringsarbete.  

Att utbilda underliggande nätabonnenter i Starta Sverige är av intresse då ett komplext 

större stamnätsavbrott även kommer påverka dem. Framförallt hur olika automatiker bör 

nyttjas under nätåteruppbyggnad men också hur pålastning inom lokalnät skall pågå under 

nätåterbyggnad. 

Ett sista förbättringsförslag läggs kring prioriterade laster. Driftoperatörerna på regionnät 

har i dagsläget svårt att pålasta efter prioritet då inget system för detta återfinns i 

driftsystemet. Det finns ett system för MFK men ännu inget för pålastning.  
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A: Intervju av driftoperatör A  

Observera: Följande intervju har omarbetats för att öka förståelsen. Frågor som inte gav relevanta svar eller 

svar som inte besvarade frågan har klippts ut. Likväl har meningsuppbyggnad redigerats något för att öka 

förståelsen eller för av grammatiska skäl. 

Följande intervju tog plats på Vattenfall Eldistribution AB:s kontor i Trollhättan den 21 november 

2017. Intervjuare var Iman Emami och Martin Pilqvist. 

Kan du berätta lite om avbrottet 1983?  

Det som skiljer mycket från 83 är dels den utrustning vi har då, särskilt 

fjärrkommunikation. Inte alls på nåt sätt som vi har idag. Betydligt flera driftcentraler då 

också, mycket mer utspritt.  

Det gör jobbet svårare eftersom det behövs mer kommunikation?  

Ja, var och en gör ju sitt. Vi körde på Västsverige, fanns inte samma översikt. Det andra är 

att vi hade DUBA (Drift UppByggnads Automatik) då. Det var ett elände, gillar inte den 

överhuvudtaget. Den är ju att programmerad att slå till brytaren om det finns spänning på 

samlingsskenan. Har det väl kommit spänning på ngt ställe så är den och jobbar. 

Översikten som vi har idag ledde till att Västsverige fick ström väldigt fort. Jag har en teori: 

eftersom vi är anslutna till Norge (i Skogssäter) så vi har det ganska stabilt här. DC 

[Driftcentralen] här har 130 kV och 400 kV nätet. Svk [Svenska kraftnät] existerade inte då. 

Det var ju kan man säga en del av Vattenfall.  

Så ni hade produktion och nätuppbyggnad samtidigt?  

Ja. Västra Sverige gick fort delvis p.g.a. DUBA men på bekostnad av Östra och Södra 

Sverige. Det andra problem med driftåteruppbyggnad som har visat sig både 03 och 83 är 

att spänningar blev höga på 400 kV nätet 

 På grund av tomgång?  

Ja, det genererar väldigt mycket reaktiv effekt.  Spänningarna blev så höga att ventilavledare 

började ge sig 1983. Vi kanske pratar 450 kV. Samtidigt så gick ju ventilavledarna av i 

Hisingen. Det fanns inte reaktorer på denna tid. I dagsläget däremot finns ju reaktorer där 

som är tillkopplade innan man börjar spänningssätta, för att undvika just detta problem.  

Dels dessa DUBA:rna som vi nu ställt av. Den spänningssätter och då fås pålastning. 

Programmerad att gå Norr och sen Söderut  

Men när DUBA spänningssätter och lastar på borde väl inte spänningarna bli så 

höga?  

Det kan ändå bli våldsamt höga. 2003 exempelvis så fanns en automatik i Alvestad i en 

reaktor på 400 kV som pumpade – det gick fram och tillbaka. På grund av den höga 

spänningen kopplades reaktorn in och eftersom det var ett svagt nät blev spänningen för 

låg, så den kopplades från och spänningen blev hög igen. Istället för 130 kV hade vi 155-
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160 kV, t.ex. i Jönköping. Jag tänkte ”var kommer den ifrån” men nästa gång jag tittade var 

spänning 135 kV. Eftersom det var ett svagt nät blev det kraftiga svängningar av 

spänningen när man till/från-kopplade reaktiv effekt. Första problemet är spänningen, men 

andra problemet är också spänningen. Så som man resonerar idag då så har man koll på 

pålastning.  

Vad hoppas du blir bättre med driftuppbyggnad till nästa gång? 

Just att veta var man ligger kring pålastning, det har vi egentligen ingen vidare koll på och 

vi hade inte den uppgiften löpande. Vid 2003 skedde väl… vi hade ju naturligtvis koll på 

frekvens men det är spänningen som förhindrar pålastningen mest. Så då fick man ta det 

försiktigt från det hållet. Sen tror jag att man måste komma med lasten, följa med lite för 

att hålla nere spänningen. Tror inte att någon söder har samma pålastning som längre 

norrut. Men det är bara vad jag tror. Men tidigare har det kommit spänningar som visats sig 

vara våldsamt höga.  

Hur gör ni med stationer som har dödnätsstartförmåga?  

Tror inte hela Sverige kan bli avstängt, det delar sig någonstans. 1983 så delade det sig norr 

om Stockholm. Någonstans rakt över det då så delar sig spänningen. 2003 var i grova drag 

Norrköping, Jönköping och Varberg.  

Alltså ett nät kommer dela sig någonstans och att allting försvinner hela vägen, inklusive 

Norge och Finland, har jag svårt att se. 

Men det finns vissa stationer som dödnätsförmåga, syns dem i systemet?  

Nä, inte detaljerat. I och med att vi inte kör produktion själv. Riktigt var dödnätsarbetet 

ligger vet jag inte riktigt.  

Hur funkar det med ö-drift? Är det ni eller Svk som avgör?  

Där är det nog frågan om lite lagar och regler men Svk måste ju beordra det. Vi kan inte 

själva avgöra, Svk är inblandade. Men denna bit kan jag inte riktigt…  

Beordrar Svk direkt till er?  

Ja, det sker härifrån. Mest naturliga scenariot är att man börjar någonstans vis stampunkter 

och sen bygger utifrån det. Detta hände både 83 och 2003.  

Är det relevant att veta hur många driftoperatörer som arbetar inom samma zon?  

Vi behöver nog ha en översiktsbild i hur det ligger till i området med effekter och sånt där. 

Tror att vi har bra koll på det här... tror inte detta är ett särskilt stort bekymmer.  

Berätta lite mer om DUBA, ÅI och AFK? 

DUBA har generellt sätt helt och hållet tagits ur drift. ÅI (ÅterInkopplingsautomatiker) är i 

drift. Spänningssätter man mot ett fel så märker man om den är igång, men behövs kanske 

bättre koll på AFK (Automat Frånkoppling) eller PFK (Produktions Frånkoppling) 
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Sitter dessa ÅI eller AFK vid stamnätspunkter? 

ÅI sitter på varje utdelningsstation. DUBA:n är lokalt avstängd. Här på vattenfall kommer 

alla brytare att lösa när det är spänningslöst på 130 kV. DUBA:n ska bort från alla stationer, 

inte bara stamnätstationer. DUBA:n är inget bekymmer, den är ett icke-problem. ÅI ställer 

inte heller till några problem, den gör ingenting själv. Vidare så använder vi U0-automatik 

på regionnätet vilket innebär att alla brytare löser ut vid spänningslöshet. 

Men Svk har krav att ÅI skall vara ur drift?  

Det känns väldigt konstigt. Men det är förmodligen mer relevant för Svk’s del att ÅI är ur 

drift.  

Kan man se om ÅI är ur drift?  

Ja, det kan man. 

Svk kräver att AFK skall vara i drift – hur funkar det?  

Det ser inte vi. Såvitt jag vet är det i drift. Det ligger med hela tiden, de är känsliga mot 

frekvensavvikelse. Det behöver vi alltså inte ta någon hänsyn till.  

En sak till – när det gäller EK-batterier och reaktorer som orsakar 

spänningshöjning: är det ni eller Svk som beordrar?  

Det bedömer vi själva. Men det är klart att Svk kan begära eller önska någonting och då 

kommer vi att följa. De har ju en bättre översiktsbild. Vi har ganska dåligt med reaktorer.  

Sen har Svk ett krav på ± 5 Mvar vid stampunkt. Är det relevant att kunna veta om 

stampunkten har tillgång till EK-batterier [kondensatorsbatterier] och reaktorer?  

Eftersom det är ett maskat nät så tillkoppling av EK-batterier eller reaktorer kan det ju 

påverka andra punkter också. EK-batterier har ingen automatisk till/från-koppling. Det 

finns fler EK-batterier än reaktorer inom regionnätet. 

Skulle det underlätta om man har delat upp EK-batterier efter zon?  

Det är aldrig fel naturligtvis. Kanske ännu hellre vilka stationer som hör till vilken zon, 

gränserna är lite vaga. Vi har bra information kring stamnätet, men inte över Stockholms 

220 kV-nät. Det skulle vi absolut behöva ha bättre information om. Detta har historiska 

orsaker. Innan Svk hade ju varje region kontroll över sitt eget stamnät, jag tror det var 

Hamra som hade över Svealand.  

Vissa stampunkter är starka och andra inte. Hur kan man avgöra vilka som är 

starka? 

Ju högre spänningar och fler ledningar, desto starkare bli stampunkten. Stationer med tre 

ledningar är oftast starkare än stationer med en ledning. Transformatorernas storlek spelar 

också stor roll.   

Stamnätspunkterna, är det bara 400 kV eller finns det på 220 kV också?  
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Ja, både 400 och 220 kV. Väldigt mycket 220 runt Stockholm och Västerås. Jag tror det 

beror på att de var ute tidigare, och senare kopplat till stamnätet.  

Ni kan alltså avgöra själva, det behövs ingen information kring styrkan på nätet?  

Ja, i vanliga fall så vet man ju vart det finns starka punkter. Men så hamnar man i ett helt 

annat läge vid avbrott.  

Behöver ni information kring prioriteten på laster?  

Med just MFK [Manuell FörbrukningfrånKoppling] har vi sekvenser i systemet som slår 

brytare beroende på vilken MFK som är prioriterad.  

Kommer det vara relevanta att veta hur mycket av den prioriterade respektive 

oprioriterade laster som blivit tillkopplad inom vardera zonen? 

Jag tror ändå att man måste bygga nätet rent tekniskt utgående från driftläget där. Men just 

i driftåteruppbyggnaden efter några timmars avbrott, till exempel avbrottet 2003 och 1983 

så kollade vi inte alls på prioriteten på laster. Kan även påpeka att man inte kollar alls på 

Händelselistan eftersom det kommer för mycket information, man får inte med allt. Man ser 

inte skogen för alla träden. Man får flera hundra händelser på bara ett par minuter. Beslut 

utifrån händelselistan eller larmlistan går inte alls, man får bygga utifrån hur driftbilden och 

effektuttaget ser ut i förhållande till det Svk har beordrat.  

Du pratade förut om DUBA och att den orsakade problem vid tidigare avbrott. Kan 

du utveckla? 

Det är det att DUBA ska spänningssätta skenan när det finns spänning på ledningen. När 

det finns spänning på spänningsskenan spänningssätter DUBA ledning nummer två. Då 

tappar man kontrollen.  

Så vad blev konsekvenser av detta?  

Västsverige fick tidig spänning, för vi [i Västsverige] hade spänning på några skenor tidigt. I 

kombination med att det inte fanns samma fjärr-möjligheter som idag började DUBA 

återuppbygga nätet själv.  

Vad var det som förhindrade att lasta på Södra Sverige 1983?  

Jag tror att det helt enkelt var dåligt med produktion. Vi hade inte den översiktsbilden som 

vi har nu. Vi lastade först Västra Sverige och sen var det inte tillräckligt med effekt till 

Östra Sverige.  

2003 hade Västra Sverige sin egen DC och Östra Sverige hade också sin egna DC. Öst 

hade mer frånkopplade [stationer] än vi i Väst. Men det var mer hanterbart i våra delar än i 

Öst.  

Fick ni order av Svk 2003 att lasta på? 

Ja, Svk bestämde. Det var enkelt att kommunicera via telefon.  
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Har ni förslag till vår översiktsbild, vilken information som behöver synas på den? 

När vi körde Starta Sverige i Aristo var det svårt att veta vad jag egentligen fått. Har jag 

lastat på det jag får lasta på? Kanske ett löpande diagram på uttaget? Det är kanske en 

MFK-fundering men det är inte stor skillnad. Visa Svk’s trappa, se hur mycket man kan 

lasta på.  

Det finns spänningsgräns för varje stamnätspunkt - behöver man kunna se 

spänning?  

I varje stämnätspunkt, spänningen varierar ju mellan zoner.  

Bättre info om stamnät däremot hade varit väldigt användbart.  

Frekvens vid ö-drift kan avvika mellan delar av nät, behöver den frekvensen synas? 

Det skulle väll ha varit på några ställen då. 

 

Det var allt vi behövde, tack för oss!  
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B: Frågeformulär till driftoperatörer i uppföljningssyfte 
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C: Exempellarm till fjärde utkastet på översiktsbilden 

 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

Bilaga C:2 

 

 

 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

Bilaga C:3 

 



Implementering av översiktsbild för att hjälpa driftoperatörer bistå anvisningar 

från Starta Sverige 

Bilaga D:1 

 

D: Exempellarm till femte utkastet på översiktsbilden 
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