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Sammanfattning 
I  en  traditionellt konservativ bransch  rör det  sig nu  snabbt. En  snabb 

ökning av andelen förnybar elproduktion gör att det uppstår en rad nya 

utmaningar  som måste  lösas. Den här  studien  är  en undersökning  av 

framtidens distributionsnät och har ett fokus på nätstationerna. 

Studien visar att en ökad mängd distribuerad generering kan göra att 

dagens  skydd  inte  fungerar  som  tänkt. Samtidigt ökar kraven på våra 

elnät.  Detta  medför  att  nya  skydd  kan  behövas.  Man  ser  också  att 

automation ökar vilket minskar avbrottstiderna. 

Det undersöks också vilka elenergilagringssystem som finns och kan vara 

aktuellt  i distributionsnätet. Studien visar att ett Li‐Jon batterilager kan 

fylla flera olika viktiga funktioner åt olika aktörer, detta öppnar för flera 

olika inkomstkällor samtidigt som kostnaderna sjunker. Detta gör att det 

kan bli möjligt att energilager blir en vanligt förekommande komponent 

i distributionsnätet.  

Nyckelord: Nätstation,  smarta nät,  smart grid,  elenergilagring,  skydd, 

reläskydd, lastfrånskiljare, distribuerad generering. 
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Abstract 
 
In a traditionally conservative industry, it is now moving fast. A rapid 
increase in the share of renewables causes a number of new challenges 
to be solved. This study is an investigation of the future distribution grid 
and focusing on the secondary substations.  

The study shows that an increased amount of distributed generation can 
make the protection of today not work as intended. At the same time, the 
demands on our power grids are increasing. This means that new 
protection may be required.  

It is also seen that automation increases, which reduces interruptions. It 
also examines which electrical energy storage systems that are available 
and may be relevant in the distribution grid. The study shows that a Li-Ion 
battery pack can fill several different key features for different actors, 
which opens up for multiple sources of income while reducing costs. This 
makes it possible for electrical energy storage to become a common 
component of the distribution grid. 

Keyword: Distribution grid, smart grids, smart grid, electrical energy 
storage, protection, relay protection, breaker, distributed generation. 
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1 Introduktion 
1.1 Bakgrund till arbetet 

Norrmontage  AB  är  ett  företag  som  tillverkar  stationer  för 

distributionsnätet.  I  det  här  arbetet  undersöks  vad  framtidens  elnät 

kommer  ställa  för  krav  på  stationerna.  Man  ser  snabb  ökning  av 

distribuerad generering  (DG)  av  el och  effektflöden kan gå  åt motsatt 

riktning  än  tidigare.  Vår  digitaliserade  värld  med  ständig 

kommunikation  och  uppkoppling,  både människor  och  prylar,  ställer 

högre krav på avbrottsfri elförsörjning. Tanken är att arbetet ska kunna 

ge värdefull information för att se var utvecklingen är på väg, dels för att 

planera  för  framtidens  nätstation  och  dels  för  att  kunna  göra  dagens 

nätstationer kompatibla och uppgraderingsbara. 

Arbetet kommer att ha viss fokus på hur DG påverkar skyddssystemen i 

nätstationen samt elenergilagring i distributionsnätet.  

 

1.2 Mål 
Att göra en analys av framtidens distributionsnät. 

1.3 Omfattning 
Studien kommer behandla vilken roll nätstationer spelar i smarta nät och 

vilka  tekniker  som  kommer  behövas.  Fokus  kommer  att  ligga  på  att 

behandla  skyddssystem  samt  undersöka  möjligheter  med 

elenergilagring.  

1.4 Frågeställningar 
Hur ser framtidens distributionsnät ut? 

Vad kommer att krävas av framtida nätstationer? 

Hur påverkar DG skydden i nätstationerna? 

Vilka möjligheter för elenergilagring i distributionsnät finns? 

Vilka nya marknadsmöjligheter finns för Norrmontage AB? 
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2 Metod 
Litteraturstudie  har  gjort  för  att  kunna  göra  en  analys  över  hur 

framtidens  distributionsnät  kommer  se  ut.  Förutom  de  refererade 

källorna  har  ett  antal  andra  artiklar  och  rapport  behandlats  under 

studien.  Sökningar  har  genomfört  både  i  primo  (Miun  bibliotek)  där 

framförallt databasen  IEEE Xplore. Sedan har också sökningar skett på 

”vanliga” internet. 

Samtal med personal på Norrmontage AB har bidragit med information 

om nätstationer.  

För att visa på ett exempel på hur småskalig produktion påverkar skydd 

gjordes beräkningar av ett enkelt elnät och ett överströmsskydd. Att 

nätet behövde vara enkelt beror på att beräkna felströmmar snabbt blir 

väldigt komplext. Felströmmar beräknas idag automatiskt i 

datorprogram när man ritar upp ett elnät. För denna studie användes 

dock Matlab för beräkning. Delvis för att kunna göra grafer och delvis 

för att få ökad förståelse för felströmmar och hur dessa beräknas. Metod 

för beräkning baseras på teori från [2]. 
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3 Teori 
I det här kapitlet behandlas den teori som har behövts för att kunna 

svara på mina frågeställningar. Viss teknisk förståelse och kunskap om 

elkraft underlättar för läsaren.  

 

3.1 Elnät 
Elkraftsystemet i Sverige består precis som på de flesta andra ställen i 

världen av ett elnät med stora elproducenter och ett växelströmsnät. 

Den stora fördelen med ett växelströmsnät är att man relativt enkelt kan 

minska ledningsförlusterna genom att transformera upp spänningen. 

Ökad spänning medför mindre ström och ström i kvadrat är 

proportionellt med överföringsförlusterna [1]. 

I Sverige varierar spänningen från 400V till 400kV, spänningen 

transformeras därmed med en faktor på 1000ggr. Vanligtvis delas 

elnätet in i:  
 Transmissionsnät eller stamnät: 400 och 220kV systemet, vilka förbinder 

produktion i norr med förbrukning i södra Sverige men också förbindelser 

mellan de nordiska länderna. Kontrolleras av Svenska Kraftnät. 

 Regionala nät eller subtransmissionsnät. 70‐130kV ägs och drivs av 

kraftföretag. 

 Distributionsnät. Kan delas i primärfördelning och sekundärfördelning där 

primär normalt är upp till 20kV och sekundärfördelning 230/400V [1]. 

Ett elkraftsystem måste mer eller mindre momentant producera det som 

förbrukas. Balanseringen av detta ansvarar Svenska Kraftnät för. 

Sveriges elproduktion består idag av till största del av mer eller mindre 

kontrollerbar produktion (förutom vindkraft ca 10 %), där det 

framförallt är vattenkraftverken som har reglerförmåga. Andel 

vattenkraft varierar efter tillgång, 2015 var ett bra år och stod då för 47 

% och 74TWh vilket var 10TWh mer än året innan [8]. 

 

Den här studien har sitt fokus på distributionsnätet dvs efter 

transformatorstationen HS/MS, kallad mottagarstation. Det är i 

dagsläget i mottagarstationen som man idag ser lite mer avancerad 

teknik, såsom automatiska lindningskopplare på transformatorn, 

reläskydd och effektbrytare.  
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3.2 Distribuerad generering (DG) 
DG är benämningen på elproduktion som ligger i distributionsnätet. 

Sverige har idag en relativt liten andel DG, när man idag talar om DG är 

det framförallt förnybar elproduktion såsom vind‐ och solkraft som 

avses, men även andra produktionssätt innefattas. För oss i Sverige är 

det största incitamentet att man vill öka andelen förnybar produktion. 

En annan fördel med DG är att man genom att ha produktion närmare 

förbrukning minskar lednings‐ och transformatorförluster. Förluster i 

vårat nät står idag för ca 7.5% av vår elförbrukning [13].    

  

 
Figur 1: Utveckling av vindkraftverk i Sverige [10] 

  

I figur 1 ser vi utvecklingen av vindkraften i Sverige och som synes har 

det varit en snabb utveckling och idag ger vindkraften ett betydande 

bidrag till Sveriges elförsörjning.  

 

 
Figur 2: Ökning av installerad effekt av solceller i Sverige [11] 
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I figur 2 ser vi att ökningen av solceller ökar snabbt i Sverige, dock ser vi 

att det fortfarande är en blygsam siffra.    

I Energiöverenskommelsen 2016, som är en överenskommelse mellan 

Socialdemokraterna, Moderaterna, Miljöpartiet de gröna, Centerpartiet 

och Kristdemokraterna, slås ett antal mål för framtiden fast. Bland annat 

att Sverige ska ha 100 % förnybar elproduktion till år 2040. Sedan slås 

fast att elcertifikatsystemet skall utökas med 18TWh till 2030 [12].  

 

3.2.1 Acceptansgränser 

Mängden ny produktion som kan anslutas till ett distributionsnät innan 

det gör för stor negativ påverkan på tillförlitlighet och elkvalité på 

elnätet.  

Som en första uppskattning på hur stor mängd ny produktion som kan 

anslutas kan följande ekvation användas 

 
 

 

Man kan ansluta samma mängd som nätet är dimensionerat att klara 

som mest, plus den minsta förbrukningen man har efter som den 

förbrukas lokalt. D.v.s. vid minsta last och maximal produktion fås 

samma påverkan på transformatorer osv fast effektflödet går åt motsatt 

håll. Detta är dock bara en enkel första uppskattning och tar t ex inte 

hänsyn till hur det påverkar skyddssystem vilket jag kommer behandla 

senare. 

 

3.3 Nätstationer 
Nätstationer är ett samlingsnamn för de stationer där sista 

transformeringen görs innan kund. Vanligtvis ner till 400V men andra 

spänningar förekommer. De kan variera en hel del i utseende och 

storlek. De kan vara gjorda i plåt eller betong, i andra byggnader. I 

landsbygdsnät är det vanligt med stolpanläggningar. 

En nätstation innehåller någon form av skyddssystem samt en 

transformator.  

Traditionellt har nätstationer på högspänningssidan utrustats med 

säkring och lastfrånskiljare. Reläskydd och brytare förekommer också. 

Ofta benämns högspänningssidan som mellanspänning vilket motsvarar 

1kV‐50kV dock benämns spänning över 1kV enligt elsäkerhetsverket 

som högspänning. 
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3.3.1 Skyddskomponenter: 

Brytare 

Brytare används precis som namnet antyder för att bryta en ström. En 

brytare är konstruerad så att den skall släcka den uppkommande 

ljusbåge som uppstår vid brytningen. Brytaren skall vara dimensionerad 

så att den skall klara av att bryta maximal kortslutningsström samt 

såklart klara av drift med märkström. 

För att släcka ljusbågen används olika släckmedier. Vanligt 

förekommande är: 
 SF6 gas 

 Vakuum 

Finns också: 
 Olja 

 Tryckluft 

 CO2 [6] 

SF6 gas har egenskaper som gör att det lämpar sig väldigt bra som släck‐ 

och isolationsmedium. Det möjliggör kompakta brytare. Dock är SF6 gas 

en av de gaser som påverkar växthuseffekten allra mest. Runt 23000 CO2 

ekvivalent. Detta gör att det finns goda anledningar att se på andra 

alternativ som vakuum eller CO2. Vid nyinvestering får man också väga 

in att SF6 kan bli förbjuden att använda vilket kan försvåra framtida 

bruk.  

För att minska ljusbågen vill man bryta snabbt samt i strömkurvans 

nollgenomgång, d.v.s. så när som möjligt där strömmens sinuskurva 

passerar nollgenomgången. Vid 50Hz passerar kurvan 

nollgenomgången en gång var 10:e ms. 

 

Frånskiljare  

Apparaten skiljer anläggningen mot spänningsförande delar och ska 

vara designad så att det blir tydligt att anläggningen inte är inkopplad 

mot spänningsförande delar. Detta för att säkerhetsställa att det är 

säkert för personal vid underhåll. Frånskiljaren klarar inte av att bryta 

varken kortslutström eller märkström utan manövreras med mycket 

låga strömmar [1]. 

 

Lastfrånskiljare 

Lastfrånskiljare är ett mellanting mellan brytare och frånskiljare. 
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Lastfrånskiljaren klarar av att bryta märkström dock inte 

kortslutningsströmmar, därför kompletteras de med 

högeffektssäkningar [1]. Denna lösning är det som är vanligast 

förekommande i nätstationer av den enkla anledningen att det är en 

billig lösning. 

 

3.4 Reläskydd 
Allmänt om reläskydd 

Filosofin bakom reläskydd baseras på en avvägning mellan 

tillförlitlighet, selektivitet, enkelhet, hastighet och ekonomi. 

Reläskyddet övervakar och detekterar ett fel och ser sedan till att 

komponenter som brytare bryta strömmen vid behov. Övervakningen 

sker genom att mäta ström, spänning, effekt eller frekvens. Eller 

kombination beroende på ändamål. Olika fel ger mätvärden av en viss 

karaktär och ett rätt inställt reläskydd kan därmed bestämma typ av fel 

och felläge. I mätningen av fel förekommer transienter och övertoner. 

Reläskyddet måste därmed kunna filtrera ut den användbara 

informationen.[1] 

Reläskydd kan agera momentant eller ha en tidsfördröjning. 

Funktionstiden för momentana reläskydd är runt 2‐40ms  

Reläet ingår i ett system där allt måste fungera. I systemet är sensorer 

och strömtransformatorer exempel för att kunna mäta. Brytare eller 

lastfrånskiljare och batteri är andra komponenter som finns i systemet.  

 

3.4.1 Exempel på skyddsfunktioner 

Kortslutningsskydd: Ofta används ett överströmsskydd. Det fungerar 

helt enkelt så att man mäter strömmen och reläfunktionen aktiveras när 

strömmen nått given inställning. Genom att räkna ut den minsta 

kortslutningsströmmen i nätet fås en gräns på när reläet måste trippa. 

Sedan har man alltid en gräns när reläet inte får lösa ut. Den får ju t ex 

inte lösa ut för vanlig lastström. Detta gör att man har en viss 

inställningsmarginal. 

Implementation av DG påverkar kortslutningsströmmen vilket måste 

tas hänsyn till vid inställning av skyddet.  

 

Riktade skydd: Riktade skydd gör att skyddet verkar i önskad riktning 

av effektflödet. (Vinkeln mellan spänning och ström) 
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Distansskydd: (impedansrelä): Uppskattar avstånd genom att dela 

spänning med ström vilket ger impedans och med impedans kan man 

uppskatta avståndet till felet (eftersom ledningens impedans är känd). 

Vilket kompletteras med någon form av riktingselement. Marginaler 

behövs, ca 85 % av ledningslängder används. Detta leder till att nätet 

delas upp i olika skyddszoner och de fördröjda utlösningarna fungerar 

som sekundärskydd. Exempel: 

 Zon 1:  0.85	 : Momentan utlösning 

 Zon 2:0.85	 1.5 : Fördröjd utlösning 

 Zon 3: 1.5	 2.25 : Dubbelt fördröjd utlösning 

 

Ändringar i nätet påverkar. Adaptivskydd finns dock men används 

sällan. Ny produktion påverkar och kan göra att skydd ej fungerar som 

de ska 

 

Jordfelsskydd: 

Nollföljdsimpedansen är annorlunda än plus‐ och 

minusföljdsimpedansen. 

 

Intermittenta jordfel: 

Jordfel som tänds och släcks. Kan orsakas av dåliga kabelskarvar eller 

sprickor i isolatorer. Med ökad mängd kablar istället för luftledningar 

ökar de intermittenta jordfelen. 

 

Strömmar under jordfel: 
 Direkt jordat: Ungefär samma som vid kortslutning 

 Låg resistans jordat: Något större än märkström, 2‐3gr 

 Hög resistans jordat: Några 10tals ampere 

 Isolerad nollpunkt: Några ampere 

 Reaktansjordat(Pedersenspole): Nära noll. 

 

Detektering och selektiv bortkoppling av jordfel 
 Direktjordat: Samma skydd som för kortslutningar men kan kräva andra 

inställningar. 

 Låg resistansjordat: Samma typ som för kortslutningar fast med andra 

inställningar. 

 Hög resistasjordat: Riktade överströmsskydd i nollföljd 
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 Isolerad nollpunkt: Bara detekting av jordfel genom nollföljdspänning eller 

riktade överströmsskydd 

 Reaktansjordat nät: Bara detektering av jordfel genom nollföljdspänning eller 

transient jordfelsskydd  

 

 

Gasvakt 

Fel i en transformator innebär nästan alltid ljusbåge eller överhettning. 

Detta medför en gasutveckling av transformatoroljan vilket kan 

detekteras och utlösa brytare. Ett bra komplement till reläskydden som 

blivit standard vid större transformatorer. [1] 

 

3.4.2 Fördelar och nackdelar med reläskydd 

Fördelar och nackdelar med reläskydd och brytare jämfört med säkring 

och lastfrånskiljare. 

 

Fördelar 

Brytaren har den stora fördelen att den kan bryta 

kortslutningsströmmar. Vilket gör det möjligt att ha högre selektivitet i 

nätet. Reläskyddet klarar även låga kortslutningsströmmar. Dagens 

reläskydd har väldigt många inställningsmöjligheter vilket möjliggör t 

ex riktade skydd och tidsfördröjda utlösningar. 

I nätstationer är det vanligt att 800kVA och 2*800kVA transformatorer 

används. Detta för att större transformatorer med säkringar ger problem 

med att få till selektivitet mot fördelningsstationerna [3]. Effektbrytare 

har inte denna begränsning och transformatorn kan därmed 

dimensioneras som man önskar. 

 

Nackdelar med reläskydd 

Den stora nackdelen är att det är dyrare med reläskydd Att det är mer 

avancerad teknologi har också sina nackdelar, ställer högre krav på den 

som ska ställa in reläskyddet, komponenter som kan fela, reläskydd 

behöver också rutinmässigt provas så att funktion upprätthålls. Här kan 

man ju tillägga att det också är en fördel då man faktiskt kan kontrollera 

att det fungerar som det ska dvs löser ut på rätt strömmar under de 

tidsramar man satt upp. En säkring går ju inte att göra prov på utan där 

får man helt enkelt lita på att den fungerar.   
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3.5 Fjärrstyrning/kommunikation i nätstation 
Att kunna fjärrstyra en nätstation från en central är något som man ser 

ökar. Av de nätstationer Norrmontage levererar har idag ca 20 % 

fjärrstyrning och de senaste 3 åren har det ökat med faktor 3. 

Man vill ha in relevanta mätningar samt kunna kontrollera 

lastfrånskiljare. Detta leder dels till besparing i form av bemanning och 

besparing av tid. Det ger också mer kontroll och överblick av hela 

systemet.   

SCADA (Supervisory Control and Data Aquistion) är ett system för 

fjärrmanövrering. Tre huvudfunktioner kan identifieras: 

 
 Samla in data från anslutna stationer och överföra data till central samt kunna 

skicka kommandon från central till stationer  

 Ha en komplett databas över systemet vilken automatiskt hålls uppdaterad. 

 Att insamlade data blir presenterat på ett enkelt sätt så att operatören kan 

utföra korrekta handlingar därefter. 

Kollar man de artiklar som publicerats de senaste åren på IEEE som har 

med nätstationer att göra handlar en stor del av dem om 

kommunikation och mätning. Det finns många problem att lösa för att 

kommunikation skall fungera. Produkter från olika tillverkare skall 

kommunicera och dessutom via kommunikationsmedier. Standarden 

IEC 61850 sätter upp ett ramverk för hur detta skall kunna genomföras 

 

3.6 Framtidens elnät, smarta näta 
Smarta elnät är ett något vagt begrepp och har lite olika betydelse för 

olika aktörer. Det bygger på ett antal funktioner som man vill att 

framtidens elnät skall ha. Här listas funktioner som är vanligt 

förekommande. 

 
 Elnätet skall vara automatiserat. Det skall vara självläkande vid fel men också 

självoptimerande och kunna vidta åtgärder för att minimera effekter av 

störningar. 

 Hög tillförlitlighet och elkvalitét. Överliggande nät skall kunna minimera risk 

för avbrott. 

 Hantera DG.  

 Ökad insamling av data och kommunikation. Skydd och kontroll är 

integrerade. 

 Minimera kostnader för drift och underhåll 
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Ett automatiserat elnät kommer kunna lokalisera och isolera ett fel 

snabbt och automatiskt vilket kommer minska avbrott. Insamling av 

data, kontrol och kommunikation av varje nod i elnätet gör att man 

kommer kunna upptäcka störningar snabbt och kan förhindra att fel 

uppstår. Detta medför dels högre tillförlitlighet men också besparing i 

att man minskar skador på utrustning. 

I projektet smart grid Gotland har man infört och studerat ett antal olika 

lösningar inom begreppet smarta nät. Projektet visade att man kunde 

öka maximala andelen vindkraft från 195MW till 200MW, dessutom 

minskade man avbrottstider hos kunder med 20 % (SAIDI) [21].   

 

 

3.6.1 Nya problem 

Utvecklingen går mot ökad automation och underhållsfria stationer. Ny 

teknik som implementeras i nätstationerna kräver dock en ny typ av 

underhåll, mjukvaror som måste uppdateras. Dels säkerhetsmässigt 

men också för att olika versioner ska vara kompatibla med varandra. [3] 

 

Tabell 1: Tidsintervall för uppdatering   

Komponent  Livscykel/uppdatering 

Servrar för industri  5år 

Antivirusprogram  1mån 

Operativsystem, PC‐

baserade 

1mån 

Rotrar/switchar  6mån 

Numeriska reläskydd  2år 

 

I tabell 1 ser vi tidsuppskattningar på när olika komponenter i en 

nätstation behöver uppdateras. Ny teknik kommer inte heller att ha 

samma livslängd som de traditionella komponenterna har haft. 

Eftersom det är just ny teknik saknas data på livslängd på många 

komponenter. Dock har numeriska (digitala) reläskydd funnits på 

marknaden nu sedan runt 1990 och även om de första nu börjar ge upp 

har de haft en längre livslängd än vad som var beräknat [4] 
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Varje komponent i ett system har en viss sannolikhet att fungera på ett 

felaktigt sätt. Därmed kan ett framtida elnät med fler komponenter 

orsaka sämre tillförlitlighet. Dessutom vill elnätsbolag se till att kapa 

kostnader så mycket som möjligt. Därmed behövs beräkningar som 

visar maximal tillförlitlighet per investering. Studier visar att man kan 

kapa antal komponenter och samtidigt behålla tillförlitligheten i nätet 

[5]. 

 

3.7 Minskning av förlusterna 
Ledningar och transformatorer innebär alltid en viss förlust. Förluster är 

negativt ekonomiskt och ur miljösynpunkt då all elproduktion mer eller 

mindre är negativt för miljön. Miljöskälet är en stark drivkraft till 

effektiviseringar då de flesta företag har någon form av plan på hur de 

ska minska miljöpåverkan. 2015 började EU:s ekodesigndirektiv för 

transformatorer gälla i vilken det ställs krav på hur mycket förluster en 

transformator får ha (gäller transformatorer över 1kVA). 2021 skärps 

reglerna ytterligare med 10 %. [16].  

Ett relativt enkelt sätt som behandlas i ett examensarbete [7] är att vid 

de fall som dubbla transformatorer används koppla bort ena 

transformatorn när inte behov av den finns. Enligt studien kunde man 

göra besparingar på ca 7.5MWh/år för en 2*800kVA transformator. 

 

3.8 Minska avbrott och avbrottstider 
Att fel kommer inträffa är oundvikligt. Det man däremot kan göra är att 

se till att minimera antal fel samt att konsekvenserna av ett fel blir så 

små som möjligt. Byta ut luftledningar mot kabel minskar risk för att 

träd eller liknande orsakar fel. Med hjälp av fjärrstyrning kan man korta 

ner avbrottstider väsentligt. Med automation kortar man ner 

avbrottstiden ännu mera [1].  

Man har länge isolerat fel genom att dela in områden med reläskydd 

och ha selektivitetsplaner, detta sker dock vanligtvis lite längre upp i 

näten och nedanför mottagarstationerna finns inte någon större finess i 

systemet, d.v.s. alla kunder nedströms mottagarstationen blir strömlösa. 

ABB har jobbat fram ett koncept de kallar för zonkoncept. Tanken är att 

vid ett fel isoleras den zon där fel inträffat, precis som högre upp i nätet 

fast nu delar man i zoner längre ner. Mellan zonerna finns brytare och 

frånskiljare vilka alla kan fjärrstyras.  Man menar att ”Det inte är 

ändamålsenligt att ha brytare i alla avgreningar.” [9]. Detta eftersom det 
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inte är kostnadseffektivt och inte heller nödvändigt att ha dyra 

avancerade skydd i alla noder.  

    

3.9 Elenergilagring 
Det finns olika skäl till att energilagring behövs och olika tekniker av 

energilagring har olika egenskaper att ta hänsyn till. Här listas 

egenskaper och ges exempel på användbara områden. 

Verkningsgrad: Förhållandet av ut/in. Man strävar såklart alltid efter så 

hög verkningsgrad som möjligt. Verkningsgraden måste dock vägas 

mot de andra parametrarna. Om t ex ett lagringssystem med lägre 

verkningsgrad innebär mindre miljöpåverkan och har lägre kostnad per 

kWh kan det var det bättre alternativet. 
 Energitäthet: Mängd energi/volym. Om behovet är att lagra stor mängd 

energi på relativt liten yta behövs hög energitäthet.  

 
 Energidensitet: Mängd energi/kg. Som ovan fast i kg istället för volym 

 
 Effekttäthet: Effekt/volym. I vissa fall är inte behovet att lagra stora mängder 

energi utan snarare att leverera stor effekt under kort tid t ex UPS och för att 

stabilisera elnätet.  

 
 Kostnad/kWh: Väldigt avgörande när de gäller att lagra stora mängder energi. 

Viktigt här att ta hänsyn till livslängd då det kan variera mycket. Vid t ex UPS 

och lagringstekniker för att stabilisera elnät kan kostnaden per kWh vara 

mindre viktigt då få kWh används. 

 
 Laddningscykler/livslängd: Hur många gånger som man kan ladda upp och 

ladda ur med rimlig verkningsgrad är såklart av stor vikt.  

 
 Miljöpåverkan: Självklart något som man måste ta hänsyn till. 

Pumpkraftverken kräver t ex stor yta. Batterier innehåller tungmetaller. Här 

ingår även möjligheter till återvinning. 

 



Framtidens distributionsnät 

Gabriel Gåsste 

3 Teori

2017‐06‐26

 

14 

3.9.1 Lagringstekniker  

3.9.2 Pumpkraft 

Detta är den vanligaste formen av energilagring, nästan 99% av 

installerad lagringskapacitet  som används idag [17]. Över 120GW 

installerad effekt.  Den fungerar helt enkelt så att när överskott på 

elproduktion råder så pumpar man upp vatten i ett magasin som vid 

behov släpps genom ett vanligt vattenkraftverk. Pumpraft har en 

verkningsgrad på 70‐85% [17]     

För ställen där naturliga höjdskillnader inte finns är det möjligt att ha 

den nedre dammen under jord, t ex i gamla gruvschakt. Även 

havsbotten går att använda som höjdskillnad.  

Nackdelar: Kräver stora ytor. Krävs höjdskillnad mellan dammarna 

Fördelar: Lång livstid.  

 

3.9.3 Tryckluft 

När överskott råder trycks luft in i någon form av tank. När behov finns 

släpps luften ut genom en turbin och genererar el.  

Nackdelar: Att stora mängder värme bildas vid komprimeringen. För att 

öka verkningsgrad kan man vid behov blanda luft med naturgas, man 

kan också använda värmen. 

Fördelar: Möjlighet till att lagra stor mängd energi [17] 

 

3.9.4 Svänghjul 

En motor driver runt en metallskiva som snurrar. När el behövs 

används skivans rörelsehastighet för att driva en generator och därmed 

producera el. Man vill såklart att så lite energi som möjligt ska gå åt för 

att driva skivan. Man vill med andra ord minska motståndet så mycket 

som möjligt. Detta görs genom att använda magnetiska kullager och 

vakuum. Ju snabbare skivan roterar, ju mer rörelseenergi finns. Att 

uppnå hög rotationshastighet ställer höga krav på material, t ex 

kolfiberförstärkningar. Högpresterande svänghjul kan ha 

rotationshastighet på 20000‐50000rpm. Tekniken är dyr men att tekniken 

har snabb svarstid gör att den lämpar sig bra som i t ex UPS och 

elkvalité sammanhang. 

Nackdel: Dyr 

Fördel: Pålitlig. Snabb, svarstid på 4 ms. Hög effekttäthet 
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3.9.5 Batterier 

Batterier består av celler som sammankopplas. Varje cell består av två 

material som har olika, kemiska reaktioner gör att elektroner går via 

elektronerna från ena ämnet till det andra.  

 

Tabell 2: Olika batterityper och egenskaper [18] 

Batterityp  Energidensitet 

Wh/kg 

Antal cykler SEK/kWh 

(2014) 

Natriumsvavel  60  4500  4800 

Blysyra  50  <500  2000‐4000 

Lithium jon 85‐200  200‐25000  1680‐15400 

 

Av batterityperna i tabell 2 är Natriumsvavel och blysyrabatterierna 

beprövade tekniker. Blysyrabatterierna har nackdelen att de har få 

laddningscyker. Nya typer av blysyrabatterier har dock visat på 

betydligt bättre egenskaper. [18] 

Lithium‐jon batterierna har hög energidensitet, hög effekttäthet och hög 

verkningsgrad 80‐95%. Li‐jon batterier finns i flera olika kemiska 

sammansättningar vilket ger stor spridning på dess egenskaper och 

kostnader som synes i Figur 3.    

Ett problem med Li‐jon batterierna är säkerheten då de kan överhettas 

och börja brinna. En annan stor utmaning är kostnaden. Kostnaden har 

dock gått ned mycket sista åren och förväntas fortsätta sjunka se Figur 3 

Kombinationen av hög energidensitet och effekttäthet gör att Li‐jon 

batterier lämpar sig bra för fordon, men även elkraftsammanhang när 

mycket effekt behöver tas ut snabbt. 

 
Figur 3: Tabell över kostnaden för olika Lithiumbatterier. [18] 
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3.9.6 Flödesbatterier 

 
Figur 4: Schematisk vild över ett flödesbatteri [19] 

 

Flödesbatteri är ett batteri med flytande elektroder. Som synes i figur 4 

lagras elektroderna i tankar utanför battericellen . Detta gör att 

flödesbatterier är lämpliga för storskalig lagring. Energitätheten är låg i 

flödesbatterier, men i elnätssammanhang har man ofta tillgång till 

relativt stor yta.  

Eftersom det flytande är det teoretiskt möjligt att ladda snabbt genom 

att helt enkelt byta ut vätskan mot en laddad vätska. För fordon hade 

detta varit av stor nytta. Tyvärr är energitätheten fortfarande för låg för 

att det ska vara användbart. 

 

3.9.7 Vätgas 

Vätgas produceras av el via elektrolyt. Vätgasen kan sedan lagras i 

tankar under tryck. Även kallat Power to Gas. Via en bränslecell får man 

sedan el från gasen. Man kan även använda gasmotorer eller 

gasturbiner. Gasturbiner kan byggas storskaligt, flera hundra MW och 

användas som reglerkraft. Verkningsgraden ligger på runt 62‐82% enligt 

[18] samt runt 40% enligt [17]. Förmodas att verkningsgraden på 40% 

avser gasturbinsystemet. Det är även möjligt att tillverka metangas från 

vätgas. Detta görs i en sabatierreaktion från den producerade vätgasen.  
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Fördelar: Har inga speciella geografiska krav. Möjlighet att lagra stora 

mängder energi, kan därmed användas för lagring över längre tid 

Nackdelar: Dyr teknik 

 

3.9.8 Superkondensatorer 

Möjlighet att lagra och urladda mycket snabbt. Mycket hög 

energidensitet samt effekttäthet. Väldigt många laddningscykler under 

en livstid, upp till en miljon. Dessutom hög verkningsgrad. Däremot är 

de dyra och lämpar sig dåligt för längre lagringsperioder på grund av 

självurladdning. 

Superkondensatorer är lämpligt i elkvalitésammanhang och 

UPStjänster. Men även som komplement till annan lagring för att t ex 

kunna få ut mer effekt. Även för att snabbt kunna ladda upp batterier 

till fordon kan superkondensatorer vara lösningen. 

 

3.9.9 SMES 

Superconductiong Magnetic Energy Storage (SMES), är en lagringstyp 

som utnyttjar den supraledande egenskapen att ström kan flyta utan 

motstånd. Energin lagras i magnetfältet som skapas när en DC ström 

flyter genom den supraledande spolen. För att få supraledande 

egenskaper behöver man komma ner i väldigt låga temperaturer, i 

dagsläget finns material som blir supraledande runt ‐170C˚. I dagsläget 

finns kommersiella produkter i lite skala och används då för förbättring 

av elkvalité och när kraven på elkvalité är väldigt höga. Större 

SMESsystem, upp till 10MW används i partikelacceleratorer.  

Tekniken i sig har inga förluster, förlusterna som finns är energin som 

krävs för att kyla ner spolen samt vid AC/DC omvandlingen. Ett system 

har i dag en verkningsgrad på runt 90% 

Fördelar: Den stora fördelen med tekniken är att den har väldigt snabb 

svarstid. 

Nackdelar: Dyra och tunga material gör det i dagsläget svårt att skala 

upp systemet [18] 

 

3.9.10 Jämförelser mellan teknikerna  

Tabell 3: En sammanfattning av egenskaper hos olika lagringstekniker 
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Tabell 3 är en sammanfattning av de olika egenskaperna hos olika 

lagringstekniker. Som synes är det bara power to gas som har en tänkt 

lagring någon längre tid. Dock används dessa inte i kommersiellt syfte 

än vilket syns i figur 5.  

 
Figur 5: Diagram över lagringsteknik, nominell effekt, grad av 

utveckling [17] 
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I figur 5 ser vi dels i vilket effektområde olika lagringstekniker är 

verksamma i samt i vilken grad de är utvecklade. Även om t ex 

blysyrebatterier (LA) är en teknik som funnits länge på marknaden så 

utvecklas den fortfarande och nya tekniker kan komma. Men 

diagrammet ger ändå en bild över hur olika tekniker ligger till. 

 
Figur 6: Fördelning av tekniker baserade på effekt. [17] 

 

I Figur 6 ser vi hur olika tekniker är fördelade när man kollar på 

installerad effekt i världen. Som synes är 99% pumpkraft. Vid behov av 

att kunna lagra stor mängd energi är det den teknik som används. Det 

som hindrar är lokala förutsättningar. 

  

3.9.11  Framtid   

Hur mycket behovet av lagring av elenergi kommer öka i framtiden 

beror till stor del på hur mycket intermittent produktion vi installerar. I 

Tyskland som redan har stor del intermittent produktion och förväntas 

fortsätta öka har man räknat på ellagringsbehovet vid fortsatt ökning av 

intermittent produktion till år 2030. Men kom då fram till att 

ellagringsbehovet i Tyskland skulle bli: [17] 
 Timvis  16GWh 

 Daglig  170GWh 

 Veckovis  3.2TWh 

 Månadsvis   5TW 

 Total    8.4TWh     
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Detta är en rejäl ökning från dagens 40GW. För att kunna täcka behovet 

för vecko‐ och månadslagring krävs tekniska framsteg (och lönsamhet) i 

tryckluftslagring, vätgaslagring samt lagring av syntetiska gaser. 

 

 
Figur 7: Förväntad utveckling av marknaden för elenergilagring [18] 

 

I figur 7 ser vi en förväntad utveckling av marknaden. Som synes är det 

en rejäl ökning, över 400% på 15år. 

 

3.9.12 Lagringsstationen i Falköping 

Den första batterilagringsstatoinen i Sverige ligger i Falköping. 

Anläggningen är från ABB och har en lagringskapacitet på 90kWh, 

effekt på 80kW och lagringen görs i Li‐jon batterier. Lagret är placerat 

efter en 20/0.4kV transformator. Lagrets primära uppgift är att kunna 

lagra energi för att sedan kunna kapa effekttoppar. Men lagret har också 

elkvalité funktioner. Lagret kan användas som reaktiv 

effektkompensering. Eftersom man med mikroprocessor kan styra DC‐

AC omvandlingen kan man fasa in den mot nätets ström för att 

åstadkomma önskad effektkompensering. Lagret fungerar även som ett 

aktivt filter mot övertoner.  

  

Lagret invigdes 2011, fram till 2014 har ett antal tester utförts vilket 

sammanfattas i en rapport från ELFORSK [16]. Sammanfattning av 

resultat från rapporten: 
 Att det är fördelaktigt att ha energilager i lokalnät för effektutjämning. Storlek 

på överliggande transformator inte behöver vara lika stor då den måste 

dimensioneras efter effekttopparna vilka kan kapas med ett energilager. 

 Energilagret kan användas som reaktiv effektkompensering.  

 Den av tillverkaren utlovade kapaciteten efter 10års drift bedöms kunna 

uppfyllas. 
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Anläggningen saknar adaptiv styrning (förmågan att svara på händelser 

i nätet automatiskt) vilket sätter begränsning på vad man kan använda 

lagret till. Dock gjordes tester på reglersystem för att styra med 

frekvensen. 

I dagsläget saknas efterfrågan (och marknad) på den här typen av 

elkvalitétjänster. Man har undersökt möjliga affärsmodeller för att 

kunna få någon lönsamhet. Där kommer man fram till att energilagret 

kan leverera flera olika tjänster och därmed ha flera olika intäktskällor. 

Även om storleken på lagret inte är enorm kan man tänka sig att ett 

system med flera lager som samkörs ökar användningsområden. I 

Tyskland pågår försök med hemmabatterilager, man upplåter helt 

enkelt en del av kapaciteten som styrs av ett företag som därmed kan 

sälja effekt på balans och frekvensmarknaden. Detta öppnar upp för en 

ny aktör utanför den traditionella elbranschen. 

Behovet av att snabbladda elbilar ökar kraftigt men många nät är inte 

dimensionerade för så höga effektuttag. Energilager kan bidra med 

effekt för att möjliggöra en snabbstation i svaga nät. Även i starka nät 

kan energilager behövas för att kunna ladda flera bilar samtidigt. 

 

3.9.13 Laststyrning 

Laststyrning (Demand Respons, DR) är tekniker som gör det möjligt att 

styra  förbrukning  vilket  gör  att  man  kan  minska  ner  effekttoppar. 

Laststyrning  kan  genomföras med  hjälp  av  energilager  vilket  då  inte 

påverkar  kunder  alls  eller  genom  styrning  av  vissa  apparater.  De 

apparater  som  styrs  är  då  sådana  som  i  så  liten  grad  som  möjligt 

påverkar,  exempel  är  att  värmesystem  kan  sänkas  temporärt  vilket 

innebär en knapp märkbar skillnad.   

 

3.10 Beräkningar med symmetriska komponenter 
Symmetriska komponenter används för att matematiskt beskriva 

osymmetriska förhållanden i ett trefassystem. Det görs genom att man 

delar in trefassystemet i plusföljd‐, minusföljd‐ och 

nollföljdskomponener. Vilka betecknas: 

Plusföljd: I1, U1, Z1 3st komponenter med samma amplitud, 120˚ 

fasförskjutning samt 240˚ fasförskjutning och fasföljd abc 

Minusföljd:  I2, U2, Z2 3st komponenter med samma amplitud, 120˚ 

fasförskjutning samt 240˚ fasförskjutning och fasföljd acb  
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Nollföljd: I0, U0, Z0 3st komponenter med samma amplitud och 0˚ 

fasförskjutning 

 

Figur 8: Visardiagram symmetriska komponenter [20].  

 

I visardiagrammen i figur 8 ser vi (a)‐ summan av plus, minus och 

nollföljdsspänningarna, (b) – plusföljd, (c)‐ minusföljd och (d) nollföljd. 

  

  

Operator a = 1/_120˚= sin120+jcos120 =
√
   a2 blir då 1/_240˚ 

1
3

1 1 1
1
1

 

 

IL1=I1+I2+I0 

IL2=a2*I1+a*I2+I0 

IL3=a*I1+a2*I2+I0 

 

Vid normal drift finns så gott som endast plusföljd. Osymmetrier i nätet 

ger upphov till minus‐ och nollföljdskomponenter. Osymmetrier i nätet 

kan komma av flera olika anledningar, oskruvade ledningar, skillnader i 

belastning av faser ger upphov till olika spänningsfall. Mätning av 

minus‐ och nollföljdskomponenten gör det möjligt att detektera fel. 
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Fel och hur de påverkar symetriska komponenter 

Trefasig kortslutning    Plusföljdigt 

Tvåfasig kortslutning  Plus‐ minusföljd 

Tvåfasigt jordfel  Plus‐, minus‐ och nollföljd 

Enfasigt jordfel  Plus‐, minus‐ och nollföljd 

Seriefel  Plus‐, minus‐ och nollföljd 

 

I ett symmetriskt nät summeras fasspänningarna ihop till 0 

 
0˚ 120˚ 240˚ 0 

 

Nollföljdsspänningen fås genom att addera ihop spänningarna. Detta 

kan göras praktiskt genom att koppla ihop faserna innan jord, öppen D‐

koppling, och sedan ansluta spänningstransformator som man sedan 

avläser spänningen på.  

Minusföljd fås vid alla osymetriska fel och kan därmed detektera att 

sådant inträffat. Vanligaste användningsområdet är dock för att skydda 

generatorer som kan skadas vid snedbelastning. Minusföljd fås genom 

fasvridningsfilter [1] 

 

3.11 Standarder 
IEC 61850 / SS‐EN 61850 

Svenska standarden (SS‐EN) stämmer överens med den internationella 

(IEC). Standarden har blivit en viktig del i övergången till smarta nät. 

Standarden behandlar kommunikation och automation. Genom 

standarden ser man till att kommunikation fungerar mellan olika 

system och tillverkare.  

Exempel på funktioner och hur de betecknas i biblioteket. 

PIOC  Momentant överströmsskydd 

POCM  Fördröjt överströmsskydd 

PEFM  Fördröjt jordfelsskydd 

POVM  Fördröjt överspänningsskydd 

PUVM  Fördröjt underspänningsskydd 

PTUF  Underfrekvensskydd 

PTTR   Överbelastskydd 

RBRF  Brytarfelskydd 

PDIS  Distansskydd 

PDIF  Differentialskydd 
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RSYN  Synkrocheckfunktion 

RREC  Återinkoppling 

PTRC  Utlösningslogik 

GGIO  Utlösningsmatris 

RFLO  Fellokalisator 

RDRE   Störningsskrivare 

APC8  Apparatprotokoll för 8 objekt [1] 

 

SS‐EN 61970‐301 är en annan intressant standard för ett smart nät. 

Vilket bland annat behandlar CIM (Common Information Model) vilket 

är en gemensam informationsmodell. Modellen ska representera alla 

viktiga delar som behövs för att skapa en modell av elnätet och drift av 

elnätet [14]. 
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4 Analys och resultat 
4.1 Hur ser framtidens distributionsnät ut? 

Teknisk utveckling svårt att förutspå, de tekniker som tas upp i studien 

är teknik som finns idag och som bedöms kunna vara rimlig inom en snar 

framtid.  Elkraftbranschen  är  traditionellt  en  konservativ  bransch  där 

förändringar sker sakta och baseras på väl beprövad teknik. Vilket kan 

förklaras med  att det  ofta  rör  sig  om  väldigt  stora  investeringar med 

väldigt lång livstid för att det ska bli lönsamt. Nu ser vi dock förändringar 

som  sker  i  snabb  takt  med  införandet  av  förnyelsebar  intermittent 

elproduktion. Övergången  till ett smartare nät kommer  till stor del att 

styras av takten vi implementerar förnybar energi helt enkelt för att det 

kommer krävas för att hantera den intermittenta produktionen.  

Saker som talar för en snabb utveckling är: 

 Politisk drivkraft 

 Vilja att gå mot mer decentraliserad elproduktion  

 Avveckling av kärnkraftverk  

 Kostnad för förnybar elproduktion sjunker 

 Kostnad för lagringsmöjligheter sjunker 

 Många komponenter  i elkraftsystemen måste ändå bytas ut pga 

ålder 

 Teknisk  utveckling  går  snabbt,  sensorer,  kommunikation  och 

hanteringen av data blir allt bättre och billigare.  

Saker som talar emot en snabb utveckling: 

 Sveriges  elproduktion  är  redan  internationellt  sett  bra.  Både 

driftmässigt och låga CO2 utsläpp. 

 Förnybar produktion i stor skala ihop med den lagringskapacitet 

som  krävs  är  i  dagsläget  relativt  långt  ifrån  att  klara  sig  utan 

subventioner    



Framtidens distributionsnät 

Gabriel Gåsste 

3 Teori

2017‐06‐26

 

26 

4.1.1 Distribuerad generering 

Det mesta tyder på att DG kommer att fortsätta öka. För att kunna öka 

acceptansgränser  kan  nätförstärkande  åtgärder  behövas. 

Nätförstärkande åtgärder är dock förknippade med höga kostnader och 

vill därmed undvikas. Lösningar  som  ingår  i  smarta nät möjliggör att 

man  öka  andel  DG  utan  att  behöva  göra  nätförstärkande  åtgärder. 

Lösningar  innefattar: Ökade mätningar ger ökad kontroll. Bättre skydd 

och möjlighet  att  isolera  fel,  vilket minskar  avbrott  och  avbrottstider. 

Laststyrning, vilket kapar effekttopparna. 

 

4.2 Vilka skyddssystem krävs i framtidens nätstationer? 
Beräkningsexempel på DG påverkan av överströmsskydd: 

Hela uträkningen ligger som matlabkod i Appendix A, metod för 

beräkning är baserad på teori från Integration of Distributed Generation  

[2].  

 

 
Figur 9: Nät som felströmsberäkningarna baseras på.  

 

Nät 39MVA 

Transformator 800kVA 

Linjeimpedans 0.28Ω/km 

Avstånd linje 1  2km 

Avstånd från brytare till DG 1km   
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Beräkningarna utgår från från 2st felställen. Ett längst ut på linje 1, figur 

10 och ett fel precis efter brytare 2, figur 11. De ställena är de som ger 

värsta scenario. För respektive felställe beräknas sedan enfasig jordfel, 

trefasig kortslutning, tvåfasig kortslutning och tvåfasigt jordfel.  

 

 
Figur 10: Illustration över felställe 1 

 

Figur 10 visar ett fel längst ut på linjen vilket ger högsta 

kortslutningsimpedans och därmed minsta kortslutningsströmen. Felet 

blir delvis matat av DG vilket gör att strömmen som Brytare 1 ser blir 

mindre ju större DG som finns. Vid felaktigt inställt reläskydd finns risk 

att Brytare 1 inte löser ut och fortsätts matas av DG. Detta är såklart ett 

väldigt allvarligt scenario och kan innebära livsfara utan att man vet om 

att felet finns. 
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Figur 11: Illustration över felställe 2 

 

I Figur 11 ser vi ett fel som uppkommit precis efter Brytare 2. Felet skall 

enbart brytas av brytare 2, den övre linjen är ju felfri. Vid DG kommer 

dock att mata felet och även Brytare 1 kommer se en felström vilket kan 

innebära att felaktigt bryter. Denna felutlösning innebär att kunder på 

linjen blir utan ström vilket såklart inte är önskvärt, dock ett mindre 

allvarligt problem än det första scenariot.  

 

I beräkningsexemplet används DG synkronmaskin vilket är värsta fallet 

samt att nätet är direktjordat. En DG har eget skydd som skall lösa ut så 

att inte backmatning som vi ser i figur 10 ska kunna inträffa. Detta tas 

inte med i beräkningarna då det är ett skydd som inte är elnätsbolagets 

ansvar. 

 

Tabell 4: Resultat av felströmsberäkning, 40kVA DG 

Typ av fel  Uppströms (A)  Nedströms (A) 

Trefasig 

kortslutning 

214  342 

Enfasigt jordfel  183  280 



Framtidens distributionsnät 

Gabriel Gåsste 

3 Teori

2017‐06‐26

 

29 

Tvåfasig 

kortslutning 

207  290 

Tvåfasigt 

jordfel 

201  318 

I tabell 4 ser vi de olika felströmmarna som kan uppstå i nätet och vilken 

storlek de har i punken där brytare 1 sitter.  

Brytare  1  skall  bryta  för  fel  nedströms  övre  linan  och  brytare  2  för 

nedströms på nedre linan (vilket blir uppströms brytare 1). Därmed vill 

man att brytare 1 inte bryter för den högsta strömmen uppströms, 214A 

men måste bryta den minsta felströmmen nedströms, 280A. Detta ger en 

marginal på 66A. Aningen lågt men kan vara en acceptabel marginal  

Tabell 5:  Resultat av felströmsberälning, DG=60kVA 

Typ av fel  Uppströms (A)  Nedströms (A) 

Trefasig 

kortslutning 

284  318 

Enfasigt jordfel  239  266 

Tvåfasig 

kortslutning 

270  267 

Tvåfasigt 

jordfel  

265  297 

Som synes i tabell 5 finns ingen marginal alls, högsta uppströmsfelet är 

till och med 18A högre är lägsta nedströmsfelet. I det här fallet måste man 

titta på andra lösningar som tidsfördröjd utlösning eller riktade skydd.  
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Figur11X: Graf över felströmmar 

I  figur  11  ser  vi  samma  nät med  en  plottning  av  hur  DG  påverkar 

felströmmarna.    

 

4.2.1 Skyddssystem i framtida distributionsnät: 

Beräkningsexemplet  bekräftar  övrig  teori  att  DG  påverkar  skydden. 

Implementation av DG kommer ställa nya krav på skydden. I vissa fall 

kommer  det  rent  säkerhetsmässigt  vara  nödvändigt  att  ha  mer 

avancerade skydd. I andra fall kan det vara ett sätt att öka automation 

samt  få  färre  och  kortare  avbrott.  I  dessa  fall  blir  det  en  fråga  om 

lönsamhet.  Troligt  scenario  tycks  vara  att  skydd  kommunicerar med 

varandra och  fungerar  som ett  system  tillsammans  som kan  lokalisera 

och isolera fel. Av ekonomiska skäl kan det mycket väl vara så att det inte 

kommer finnas brytare i varje nod, lastfrånskiljare eller frånskiljare kan 

användas för isolering av fel samt för att skapa nya vägar i nätet. Dessa 

kan såklart fjärrstyras och till slut även skötas helt automatiskt. 
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4.3 Vad kommer att krävas av framtida nätstationer? 
Beräkningsexempel, DG påverkan av transformator  

Nätstationens transformator är dimensionerad för en viss last. 

Transformatorn klarar samma effekt även om den går åt andra hållet. En 

800kVA transformator klarar därmed 800kVA DG. Vid 

solcellcellsanläggningar på tak kan det vara intressant att se hr mycket 

de kan installera per kund. Om man försummar den reaktiva effekten 

och antar man att totala lasten är 0W (värsta scenario) så fås maximala 

DG 800kW. Om nätstationen matar 50st kunder får de med andra ord 

maximalt installera 16kW DG/kund. Oftast är det bara en viss % av 

kunderna som bidrar med DG, följande ekvation kan användas för att 

räkna fram % andel.  

	
∗ 	 	 	  

 

 
 

Figur 12: Andel % av kunderna vid olika mängd DG. Vid 800kVA 

transformator och 50 kunder. 
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Som synes i figur 12 så klarar transformatorn av en relativt stor del DG. 

Anledningen till att grafen går till 43kW är att det är gränsen för 

mikroproduktion i Sverige. Nu är en 16kW solcellsanläggning relativt 

stor och att 100% skulle installera det känns ej troligt. Med 150W/m2 

innebär det 107m2 solceller. Med andra ord blir transformatorn mer än 

tillräcklig för 50st villakunder. Men säg att ett företag eller förening 

skulle vilja producera lite mer, en större solcellsanläggning, vind eller 

vatten. Då kommer man snabbt upp i de 800kW som transformatorn 

klarar av och inte man måste ersätta mot en större eller komplettera 

med en till nätstation. Dock skall tilläggas att det förmodligen inte är 

troligt att det är 0W i förbrukning och 100% DG produktion. Detta ger 

utrymme för ytterligare plats för produktion.  

 

4.3.1 Automation:  

Utvecklingen går mot ökad automation. Detta ger dels besparingar i att 

inte behöva skicka ut personal samt att man kortar ner avbrottstider. För 

att  åstadkomma  automation  krävs  mätningar,  kommunikation  samt 

styrbara komponenter  (SCADA). Komponenterna  i nätstation bör  följa 

standarder som IEC 61850. 

 

4.3.2 Energieffektivisering  

Energieffektivisering kommer bli allt viktigare och det ställs hårdare krav 

på t ex transformatorer från EU håll. Men även krav från kunder då näst 

intill  alla  företag  har  någon  plan  för  att  energieffektivisera. Att  köra 

dubbla  transformatorer och koppla bort ena när  inte behov  finns är en 

enkel lösning för att minska förluster i nätstation  

 

4.4 Vilka möjligheter för elenergilagring i distributionsnät 
finns? 
I  takt med utbyggnad av  intermittent produktion kommer behovet av 

energilager  att  öka.  I  dagsläget  görs  bedömningen  att  det  inte  är 

ekonomiskt försvarbart med batterilager men när behoven ökar kommer 

även möjligheter  för  inkomst  att  öka.  Samtidigt  väntas  pris  på  Li‐Jon 

batterier fortsätta att sjunka. Om vi antar att utvecklingen fortsätter som 

idag kommer det  troligtvis att  finnas  lönsamhet  i energilager  inom en 

relativt  snar  framtid  och  då  väntas  energilager  bli  en  vanligt 

förekommande komponent i distributionsnätet. 
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Flera  olika  tekniker  är  tänkbara  men  för  distributionsnätet  bedöms 

lagring  med  Li‐Jon  batterier  vara  den  teknik  som  har  störst 

framtidspotential.  Den  kan  leverera  hög  effekt  snabbt,  och  har  hög 

energitäthet.  

Tänkbara nyttor och inkomstkällor: 

 Kapa  effekttoppar:  Elnätsbolag  kan  komma  undan  med 

nätförstärkande  åtgärder,  gör  det  också  möjligt  att  minska 

förluster i transformationer då de måste vara dimensionerade för 

att klara effekttopparna. 

 Höga effektuttag: Företag för laddning av elbilar kan möjliggöra 

laddstationer där annars elnätet hade varit för svagt. Eller göra det 

möjligt att ladda flera bilar samtidigt. 

 Effektutjämning: Elnätsbolag 

 Aktivt övertonsfilter: Elnätsbolag 

 Reaktiv effektkompensering: Elnätsbolag 

 Lagring av förnybar: Vind och solkraftsproducenter 

 Frekvens/balansmarknad:  Svenska  Kraftnät/balansansvarige 

köper balanskraft. Även möjligt med många små energilager som 

styrs tillsammans.  

 

4.5 Möjliga nya marknader för Norrmontage AB 
Brytarstation  1:  För  att  minska  områden  som  påverkas  vid  fel. 

Bedömningen är att brytarstationer kommer vara aktuellt i viktiga noder 

i nätet där man har behov av mer avancerade skydd, exempelvis vid en 

vindkraftsanläggning.  

 

Brytarstation 2: En enklare variant där enda funktionen är en fjärrstyrd 

brytare, ett alternativ till stolpbrytare. 
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Lagringsstation: Att  ha  lagringsstationer  i  distributionsnätet  fyller  ett 

flertal  viktiga  funktioner,  särskilt  vid  införandet  av  intermittent 

elproduktion  i  distributionsnäten.  Om/när  det  blir  mer  ekonomiskt 

försvarbart att implementera lagring i distributionsnätet är bedömningen 

det  att  det  kommer  ske.  Den  lagringsteknik  som  bedöms  vara mest 

aktuell för Norrmontage är Li‐Jon batterier. Det är inte lagringskapacitet 

för någon längre period som är aktuellt utan mer för att kapa effekttoppar 

och förbättring av elkvalité. 

En kombinerad transformatorstation/lagringstation är en tänkbar modell. 

Ett annat alternativ är  separata  stationer men de är  förberedda  för att 

enkelt kunna kopplas ihop.  

  

Solcellstation: För att pressa ner anläggningskostnaderna för en 

solcellspark är det troligt att man har någon form av standardiserade 

paketlösningar med solcellerna, trefasomriktare, skyddssystem samt 

energilager. Det kommer då behövas en station för komponenterna. 

 

Nätstation med ökad automation: Elnätet går mot ökad automation, 

genom att följa utvecklingen noga kan man se till att göra nätstationer 

uppgraderbara för ökad automation. Av de stationer som idag säljs utan 

fjärrstyrning (ca 80 %) bör man se över vilka möjligheter det finns för att 

uppgradera senare. Sannolikt finns en vilja hos kunder att betala lite 

extra för denna möjlighet. Även se över vilka möjligheter det finns för 

att förenkla bortkoppling av ena transformatorn för att minska förluster.  
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5 Diskussion 
Mycket pekar på  att vi  står  inför  stora  förändringar  av vårt  elsystem. 

Utvecklingen  pekar  på  att  vi  kommer  att  ha  en  relativt  stor  andel 

intermittent förnybar produktion och produktion i våra distributionsnät. 

Det gör att nätbolagen ställs inför svåra utmaningar. Utvecklingen till ett 

”smart nät” kommer att vara något man är tvungen att göra för att kunna 

implementera förnybar produktion i större utsträckning. 

När det kommer  till hur  avancerade  skydd distributionsnätet  skall ha 

eller hur små zoner det ska delas in i blir det till stor del en ekonomisk 

fråga.  Kunder  vill  minimera  avbrott  men  vill  heller  inte  ha  dyrare 

elräkningar. Det måste råda en god balans däremellan. Den försämring 

av  elkvalité  som  intermittent  elproduktion  kan medföra  kommer  att 

kräva åtgärder, men samma resonemang gäller även här, kunder vill ha 

tillgång till stabil el men vill samtidigt betala så lite som möjligt.  

 

Att  lagra  el  i  distributionsnätet  har många  fördelar  och  öppnar  upp 

många spännande möjligheter. Man kan också tänka sig att intermittent 

elproduktion får krav på effektförändringar (vid start och stop), då kan 

energilager fungera för mjukare effektförändringar.    

 

Elbilsutvecklingen  går  snabbt  och  väntas  fortsätta.  Effekttoppen  som 

redan  finns  när  folk  kommer  hem  från  sina  arbeten  kommer  att  öka 

väsentligt  när majoriteten  också  skall  koppla  in  sina  elbilar.  Kunder 

kommer  vilja  säkra upp  sina  elabonnemang. Detta måste mötas  lösas 

antingen med laststyrning, energilager eller nätförstärkningar. Troligt är 

att vi kommer se alla lösningar beroende på förutsättningar.  

 

Precis som alla modeller som man som ingenjör har för att beskriva en 

fysikalisk verklighet bygger de på förenklingar. I mitt beräkningsfall är 

det  relativt många och  stora  förenklingar.  I mitt  fall  tycker  jag att det 

förenklingarna är godtagbara för att visa det jag ville visa. Dock hade jag 

gärna haft med en uppskattning av sannolikheten, dvs inom vilka ramar 

ligger mina beräkningar i förhållande till verkligheten. Detta har jag dock 

inte lyckats med.  
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Även  beräkningarna  om  sker  i  de  simuleringsprogram  som  använd  i 

verkligheten bygger  såklart på modeller. En  intressant  fråga  som dykt 

upp under arbetets gång är om de beräkningsmodeller som används idag 

räcker  till  för  att  göra  beräkningar  på  framtidens  elnät.  Snabb 

kommunikation, bättre och billigare sensorer gör det möjligt att mäta och 

hantera data på ett annat sätt än tidigare.    

Att modellerna  är  standardiserade  gör  också  att  olika mjukvaror  kan 

hantera  samma modeller vilket  är  en klar  fördel  inför  framtidens nät. 

CIM‐Common Information Model är en sådan standard. 

 

Om Förnybar elproduktion 

Diskussionen  om  förnybar  energi/kärnkraft  är  en  het  fråga  där 

spaltmetrar  har  skrivits  och  ytterligare  spaltmetrar(mil)  på  diverse 

forum.  Jag  vill  förtydliga  att  jag  i  denna  rapport  inte  lägger  någon 

värdering i varken för eller emot. Att studien tar upp problem och inte 

fördelar med förnybar produktion är helt enkelt för att det är de tekniska 

lösningarna på de problem som framtida nät står inför som är av intresse 

för studien. 

 

Längre fram 

Den här studien har valt att titta på utveckling inom relativt kort tid 

samt med existerande tekniker. Vill man vara lite mer visionär kan man 

såklart spekulera i tekniker som eventuellt kan komma längre fram, 

exempel på sådana är: 

Blockkedjor skulle kunna användas för att småproducenter ska kunna 

sälja direkt till konsumenter och därmed kapa bort elbolag. 

Kombinationen av big data och maskininlärning skulle kunna bli ett 

kraftigt verktyg för att upptäcka och åtgärda fel innan de inträffar.  

Helt nya tekniker för både elproduktion och lagring av el skulle kunna 

upptäckas och skapa helt nya förutsättningar.   

 

5.1 Sociala och etiska aspekter 
All elproduktion  innebär en negativ påverkan av miljön. Det  ligger ett 

stort ansvar på att den  typ av elproduktion man använder har så  liten 

påverkan som möjligt.  

Ett  elkraftsystem  med  ökad  kommunikation  och  uppkoppling  mot 

internet  innebär  en  säkerhetsrisk  då  risken  för  intrång  eller  ”hacker” 

attacker  ökar.  Eftersom  elkraftsystemet  är  ett  mål  för  militära 
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cyberangrepp  samt  att  konsekvenserna  kan  bli  så  stora  är  det  extra 

känsligt. Därmed är det väldigt viktigt att säkerhetsarbetet sköts.  

Den  ökade  digitaliseringen  gör  att  konsekvenserna  blir  större  för 

elavbrott. Många viktiga samhällsfunktioner är beroende av avbrottsfri 

elförsörjning.  I  stadsnäten  kan  fel  åtgärdas  snabbt  jämfört med  fel på 

vissa landsbygdsnät vilket gör att utvecklingen kommer slå hårdare mot 

landsbygden. Ökad selektivitet och kortare  tid  innan åtgärder kommer 

att krävas för att möta kraven. 



Framtidens distributionsnät 

Gabriel Gåsste 

6 Slutsats

2017‐06‐26

 

38 

6 Slutsats 
Studien visar att mycket pekar på stora förändringar i 

distributionsnätet. En snabb ökning av förnybar elproduktion vilket 

leder till att skyddssystem måste anpassas efter nya förutsättningar.  Ett 

troligt scenario är en kombination av avancerade reläskydd och enklare 

skydd vilka avgränsar nätet i mindre zoner. Kommunikation och 

mätningar gör det möjligt med fjärrstyrning och öppnar sedan upp för 

helt automatiserade nät. 

Studien visar att energilager i dagsläget inte är lönsamt men har 

potential att bli inom snar framtid detta för att behovet kommer att öka. 

Lönsamhet kan realiseras genom att leverera flera olika tjänster och 

därmed flera olika inkomstkällor. 

Förändringarna kommer leda till att nya marknadsmöjligheter öppnas 

för Norrmontage AB. Nya marknader som presenteras är: 

lagringsstation, brytarstation, solkraftsstation samt stationer med ökad 

automation. 

 

6.1 Framtida Studier 
Hela den  här  studien  skall  ses  som  en  början  till  fortsatta  studier,  en 

överblicksanalys.  Lämpliga nästa steg är t ex: 

Att  studera  ekonomiska  aspekter.  Jämförelser  av  kostnader  för  olika 

skydd kontra kostnader för avbrott. Titta närmare på prisutveckling av 

olika tekniker. 
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Appendix A: Uträkning av 
felströmmar 

 
Sgrid=39*10^6;  %Skenbar effekt ovanliggande nät 
St=800000;      %Skenbar effekt transformator    
Zt=0.04;     %Transformator impedans i procent      
V=400;       %Spänning på sekundärsidan  
Sgen=linspace(1,100000);  %Skenbar effekt DG     
Zg=0.2;      %Generatorimpedans i procent 
Zl=0.28;      %ledningsimpedans 
Dg=1;         %Avstånd fr brytaren till generatorn i km  
Df=0;         %Avstån fr nätstation till felställe 
Dg2=1;        %Avstånd linjen nedströms fr gen 
  
Z1=V^2/Sgrid+Zt*V^2/St; %Impedans överliggande nät samt trafo 
Z4=Dg*Zl;               %Linjeimpedans fr nätstation till DG 
Z3=Df*Zl;               %Avstånd nätstation till felställe 
Z5=Zg*V^2./Sgen;         %DG impedans 
Z6=Dg2*Zl;              %Linjeimpedans nedströms DG 
  
Z1p=Z1; 
Z3p=Z3; 
Z4p=Z4; 
Z5p=Z5; 
Z6p=Z6; 
  
al=0.60;   %ratio 0+ nät 
B=0.75;     %ratio -+ gen 
y=1.80;     %ratio 0+ ledning 
  
a=-1/2+1i*sqrt(3)/2; %Operator till symetriska komponenter 
  
Z1n=Z1; 
Z3n=Z3; 
Z4n=Z4; 
Z5n=B*Z5; 
Z6n=Z6; 
  
Z1z=al*Z1; 
Z3z=y*Z3;  
Z4z=y*Z4; 
Z5z=10^45; %oändlig ska det vara 
Z6z=y*Z6; 
  
%Trefasfel Uppströms 
I3fasfel=(V/sqrt(3))./(Z4+Z5+Z1*Z3/(Z1+Z3)); 
  
%Enfasfel 
%Förenkling 
Zp1f=Z1p*(Z4p+Z5p)/(Z1p+Z4p+Z5p);  
Zn1f=Z1n*(Z4n+Z5n)/(Z1n+Z4n+Z5n); 



Framtidens distributionsnät 

Gabriel Gåsste 

Appendix A: Uträkning av 

felströmmar

2017‐06‐26

 

43 

Zz1f=Z1z; 
  
If1f=(V/sqrt(3))/(Zp1f+Zn1f+Zz1f); 
  
%strömmen genom CB1 
Ip1f=If1f*Z1p./(Z1p+Z4p+Z5p); 
In1f=If1f*Z1n./(Z1n+Z4n+Z5n); 
Iz1f=0; 
  
%Fasströmmarna 
Ia1f=Ip1f+In1f+Iz1f; 
Ib1f=a^2*Ip1f+a*In1f+Iz1f; 
Ic1f=a*Ip1f+a^2*In1f+Iz1f; 
  
%Fas till fasfel uppströms 
  
Ifff=(V/sqrt(3))./((Z4p+Z5p)*Z1p./(Z1p+Z4p+Z5p)+Z3p+(Z4n+Z5n)*Z1
n./(Z1n+Z4n+Z5n)+Z3n); 
  
%strömmen genom CB1 
Ipff=Ifff.*Z1p./(Z1p+Z4p+Z5p); 
Inff=-Ifff.*Z1n./(Z1n+Z4n+Z5n); 
Izff=0; 
  
%Fasströmmarna 
Iaff=Ipff+Inff+Izff; 
Ibff=a^2*Ipff+a*Inff+Izff; 
Icff=a*Ipff+a^2*Inff+Izff; 
  
%Tvåfas till jord 
%förenkling 
Zp2=Z1p.*(Z4p+Z5p)./(Z1p+Z4p+Z5p);  
Zn2=1/(1/Z1n+1/Z1z+1/(Z4z+Z5z)); 
Zz2=1/(1/Z1n+1/Z1z+1/(Z4z+Z5z)); 
  
Zf2fj=Z1p.*(Z4p+Z5p)./(Z1p+Z4p+Z5p)+1./((1/Z1n)+1./(Z4n+Z5n)+1./
Z1z+1./(Z4z+Z5z)); 
If2fj=(V/sqrt(3))./Zf2fj; 
  
%strömmen genom CB1 
Ip2fj=If2fj.*Z1p./(Z1p+Z4p+Z5p); 
In2fj=-If2fj.*Zn2./(Zn2+Z4n+Z5n); 
Iz2fj=-If2fj.*Zz2./(Zz2+Z4z+Z5z); 
  
%Fasströmmarna 
Ia2fj=Ip2fj+In2fj+Iz2fj; 
Ib2fj=a^2*Ip2fj+a*In2fj+Iz2fj; 
Ic2fj=a*Ip2fj+a^2*In2fj+Iz2fj; 
  
%Trefasfel Nedströms 
I3fasfeln=(V/sqrt(3))*Z5./((Z5+Z6)*(Z1+Z4)+Z5.*Z6); 
%3fasfel=samma amplit i faserna 
  
%Enfasfel nedtröms 
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Zf1fn=(Z1p+Z4p)*Z5p./(Z1p+Z4p+Z5p)+(Z1n+Z4n)*Z5n./(Z1n+Z4n+Z5n)+
(Z1z+Z4z)*Z5z./(Z1z+Z4z+Z5z)+Z6p+Z6n+Z6z; 
If1fn=(V/sqrt(3))./Zf1fn; 
  
Ip1fn=If1fn.*Z5p./(Z1p+Z4p+Z5p); 
In1fn=If1fn.*Z5n./(Z1n+Z4n+Z5n); 
Iz1fn=If1fn.*Z5z./(Z1z+Z4z+Z5z); 
  
%fasströmmarna 
Ia1fn=Ip1fn+In1fn+Iz1fn; 
Ib1fn=a^2*Ip1fn+a*In1fn+Iz1fn; 
Ic1fn=a*Ip1fn+a^2*In1fn+Iz1fn; 
  
%Fas-Fas fel nedströms 
Ifffn=(V/sqrt(3))./((Z1p+Z4p)*Z5p./(Z1p+Z4p+Z5p)+Z6p+(Z1n+Z4n)*Z
5n./(Z1n+Z4n+Z5n)+Z6n); 
  
Ipffn=Ifffn.*Z5p./(Z1p+Z4p+Z5p); 
Inffn=-Ifffn.*Z5n./(Z1n+Z4n+Z5n); 
Izffn=0; 
  
%Fasströmmarna 
Iaffn=Ipffn+Inffn+Izffn; 
Ibffn=a^2*Ipffn+a*Inffn+Izffn; 
Icffn=a*Ipffn+a^2*Inffn+Izffn; 
  
%Fas-fas till jord, nedströms 
Zpffjn=Z6p+Z5p.*(Z1p+Z4p)./(Z5p+Z1p+Z4p); 
Znffjn=Z6n+Z5n.*(Z1n+Z4n)./(Z5n+Z1n+Z4n); 
Zzffjn=Z6z+Z5z.*(Z1z+Z4z)./(Z5z+Z1z+Z4z); 
  
Iffjn=(V/sqrt(3))./(Zpffjn+Znffjn.*Zzffjn./(Znffjn+Zzffjn)); 
  
Ipffjn=Iffjn.*Z5p./(Z1p+Z4p+Z5p); 
Inffjn=-Iffjn.*Zzffjn./(Zzffjn+Znffjn).*Z5n./(Z1n+Z4n+Z5n); 
Izffjn=-Iffjn.*Znffjn./(Zzffjn+Znffjn).*Z5z./(Z1z+Z4z+Z5z); 
  
Iaffjn=Ipffjn+Inffjn+Izffjn; 
Ibffjn=a^2*Ipffjn+a*Inffjn+Izffjn; 
Icffjn=a*Ipffjn+a^2*Inffjn+Izffjn; 
  
%Avgörande strömmar uppströms, högsta avgörande 
Upp3fas=I3fasfel;    %högsta 
Uppenfas=Ia1f; 
Uppfasfas=abs(Ibff); 
Uppfasfasjord=abs(Ib2fj); 
%nedströms lägsta avgörande 
Ned3fas=I3fasfeln; 
Nedenfas=Ia1fn;     %lägsta 
Nedfasfas=abs(Ibffn); 
Nedfasfasjord=abs(Icffjn); 
  
Setmarg=(Nedenfas-Upp3fas); 
  
hold on 
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plot (Sgen, Ned3fas) 
plot (Sgen, Nedenfas) 
plot (Sgen, Nedfasfas) 
plot (Sgen, Nedfasfasjord) 
plot (Sgen, Upp3fas) 
plot (Sgen, Uppenfas) 
plot (Sgen, Uppfasfas) 
plot (Sgen, Uppfasfasjord) 
 


