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Förord  

Examensarbetet är utfört i LKABs verksamhet i Malmberget där jag undersökt 

faskompenseringen, jag har försökt förbättra den och kommit med förslag för 

investering i faskompensering. Jag vill tacka min handledare på Luleå tekniska 

universitet, Lars Abrahamsson för responsen under arbetets gång och jag vill 

framförallt tacka min handledare på LKAB Jan-Erik Rosenling som tagit sig mycket 

tid för att pedagogiskt förklara uppbyggnaden av elnätet inom LKAB och hur allt från 

reläskydd till kopplingsbekräftelser mot vattenfall fungerar. Tack för en väldigt 

lärorik tid. 

 



Sammanfattning 

Arbetet har resulterat i en uppdatering av styrningen för de kondensatorfilter som 

finns i 400/690 V ställverken. Det är även framtaget kretsscheman för att kunna ta i 

drift två kondensatorfilter som ej varit i drift sedan tidigare. Det är framtaget ett 

förslag för styrning av 5 stycken kondensatorfilter på 6 kV-nätet men det är ej 

implementerat. Det är även framtaget ett förslag att installera de 3 kondensatorfilter 

som blivit inköpta efter ställverksbranden 2008 men som inte blivit installerade. 

Investeringen skulle kosta 550 tusen kronor och minskar teoretiskt den årliga 

kostnaden med 160 tusen kronor. 

 

Abstract 

The work proposes an update in the maneuvering of the capacitator filters in the 

400/690 V substations. Two of the capacitator filters are not in operation due to 

missing control circuits which we have constructed electrical schematics for. Also I 

have constructed a draft for the maneuvering of 5 capacitator filters on the 6 kV 

electrical grid but it´s not commissioned. The work also resulted in a proposition that 

the three capacitator filters which were bought after the substation fire in 2008 are 

installed for a cost of 550 thousand Swedish kronor, the proposition will theoretically 

yield a yearly decrease of outlay by 160 thousand Swedish kronor.  
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1 Beteckningar 

Symbol Storhet (enhet) 

kVAr Kilo voltampere reaktiv 

MVAr Mega voltampere reaktiv 

MVArh Mega voltampere reaktivtimmar 
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2 Inledning 

2.1 Bakgrund 

Faskompenseringen inom LKABs industriområde i Malmberget har styrts manuellt 

via styrsystemet. Det är elkraftingenjören eller informerad personal som har slagit på 

eller slagit av kondensatorfiltrena. Eftersom det är något som har gjorts manuellt och 

inte per automatik har det uppstått problem, främst vid det stora underhållsstoppet i 

maj månad. Underhållsstoppet varar i 11 dagar så inför stoppet slås 

kondensatorfiltrena av för att inte skicka ut reaktiv effekt på elnätet eftersom det inte 

är tillåtet för LKAB. När produktionen sedan ska startas upp slås kondensatorfiltrena 

till men de gånger då det blivit problem i produktionen och den har tvingats stängas 

ner har det skickats ut reaktiv effekt på elnätet då det inte är någon som sitter och 

kollar på faskompenseringen utan det är något som oftast görs på morgonen. Ett annat 

problem med att det är manuellt är att man haft kompenseringen på den säkra sidan så 

man inte har riskerat att överkompensera ifall förbrukningen varierar. 

 

2.2 Syfte och mål 

Syftet med arbetet är att ta fram ett förslag för en automatiserad styrning och att svara 

på följande frågeställning 

 

• Vad finns det för risker med automatiskt till- och frånslag av 

kondensatorfilter? 

• Kan det bli självsvängning? 

• Kan det bli problem med att batterierna inte hinner laddas ur innan det slås till 

igen? 

• Finns det behov av utökad kompensering? 

• Blir det någon vinst av detta arbete? 

 

2.3 Avgränsningar 

Jobbet kommer avgränsas till sovringsverket, anrikningsverket, bandugnsverket och 

MK3. Det som hamnar utanför avgränsningen är industriområdet och gruvan. 

Anledningen till avgränsningen är att det finns en SVC (Static Var Compensator) på 

den grenen av elnätet och den arbetar mot att hålla spänningen stabil när bergspelen 

varierar sin förbrukning och för att hålla den reaktiva effekten balanserad.  
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3 Teori 

Den reaktiva effekten kan antingen förbrukas eller tillverkas, har man en elmotor så 

kommer induktansen i spolen göra så att motorn förbrukar reaktiv effekt. För att 

tillverka reaktiv effekt använder man exempelvis sig av kapacitanserna i 

kondensatorfiltren, vilket är fallet i LKABs elnät. De främsta förbrukarna inom 

LKABs elnät är elmotorer och eftersom reaktiv effekt kostar att förbruka och för att 

det blir mer överföringsförluster har man installerat kondensatorfilter. 

 

Kondensatorfiltrerna har en egenskap som behöver beaktas vilket är att de påverkar 

spänningsnivån, kopplar man in ett kondensatorfilter kommer spänningen att höjas 

och vid frånslag sjunker spänningen. Sambandet beskrivs av formeln nedan. 

Spänningshöjning/spänningssänkning vid till/frånslag av kondensatorbatterier 

 

𝑈(%) = 𝑈𝑧(%)
𝑄𝑐

𝑆𝑛
         (1) 

U(%)=Spänningshöjning/sänkning i procent 

𝑈𝑧(%)=Relativa kortslutningsspänningen 

𝑄𝑐=Kondensatoreffekt 

𝑆𝑛=Transformatorns märkeffekt 

 

 

  



3 

 

4 Metod 

Metoden för arbetet har varierat men främst har det varit att samla in och leta 

information. Till en början var det främst inventering om vad vi har, sedan en 

inventering om vad det finns för olika risker. Med den informationen togs det sedan 

fram ett förslag för en styrning och det beställdes det som saknades för att kunna styra 

allting med den tänkta styrningen. Efteråt blev det igen att leta information om det 

behövdes extra kompensering, vart den kunde tänkas placeras och vad det skulle 

kosta.  
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5 Resultat 

5.1 Inventering 

Figur 1: Kartläggning av kondensatorfilter 

 

Förklaring figur 1: 

Strecken är antingen kabel eller skenstråk, är den streckad är det en redundant 

matning som i vanligt driftläge ej används. Kartläggningen innehåller inte alla 

ställverk utan endast de som är relevanta för automatiseringen av kondensatorfilter. 

På kartläggningen är SJxxx ställverk, BUV 6 kV ställverket i bandugnsverket, Rökgas 

är 6 kV ställverket i rökgasreningen, Bangård är 6 kV ställverket på bangården. MK3 

är 6 kV ställverket i MK3 (ett verk för att göra järnpellets). 

 

De 6 gröna rektanglarna i nederkant av figur 1 är kondensatorfilter som är monterade 

inne i ställverket, antingen som ett ställverksfack eller som två ställverksfack. 

 

Resterande har ingen logik i sin namnsättning men KB004, KB12, KB6, KB14, KB15 

och KD301 är också kondensatorfilter men de är fristående från ställverket och är 

monterade i egna rum. De styrs från ställverket de tillhör via motorbrytare och är 

sammankopplade med kablar mellan filter och brytare. 

 

I mitt examensarbete ingår det totalt 12 stycken kondensatorfilter varav 6 stycken är 

på 400/690 V och 6 stycken är på 6 kV. 
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5.1.1 MVA00SJ431 

I ställverket MVA00SJ431 (längst ner och första från vänster i figur 1) finns det ett 

enkelfacks kondensatorfilter på 250 kvar. Det är inkopplat på kraftsidan men den 

saknar manöverkrets, den har ingen koppling till styrsystemet och det finns ingen 

styrning för den. 

 

Tillsammans med en konsult är det konstruerat ett kretsschema (Bilaga A) för 

manöverkretsarna och den kommer ha samma styrning som resterande lågspännings 

kondensatorfilter vilket finns under rapportdelen om automatiseringen. 

5.1.2 MVL07SJ401 

I ställverket MVK07SJ401 (längst ner och andra från vänster i figur 1) finns det ett 

dubbelfacks kondensatorfilter med 300 kvar i vartdera facket. Det är inkopplad på 

kraftsidan men den saknar manöverkrets, den har ingen koppling till styrsystemet och 

det finns ingen styrning för den. 

 

Även på denna är det framtaget ett kretsschema, se Bilaga B, för manöverkretsen i 

samarbete med en av våra konsulter och den kommer få samma styrning som 

resterande lågspänningskondensatorfilter, vilket presentera i Avsnitt 5.3.2 

 

5.1.3 MVK00SJ401 

I ställverket MVK00SJ401 (längst ner och tredje från vänster i figur 1) finns det ett 

dubbelfacks kondensatorfilter på 300 kvar i vartdera facket. Det är inkopplad på 

kraftsidan, den har manöverkretsen och den hade en styrning som blev omgjord under 

detta examensarbete, mer om det kommer i rapportdelen om automatiseringen. 

 

5.1.4 MVK00SJ403 

I ställverket MVK00SJ403 (längst ner och fjärde från vänster i figur 1) finns det ett 

dubbelfacks kondensatorfilter på 300 kvar i vartdera fack. Det är inkopplad på 

kraftsidan, den har manöverkretsen och den hade en styrning som blev omgjord under 

detta examensarbete, mer om det kommer i rapportdelen om automatiseringen. 

 

5.1.5 MVK00SJ405 

I ställverket MVK00SJ405 (längst ner och andra från höger i figur 1) finns det ett 

enkelfacks kondensatorfilter på 150 kvar. Den är inkopplad på kraftsidan, den har 

manöverkretsen och den hade en styrning som blev omgjord under detta 

examensarbete, mer om det kommer i rapportdelen om automatiseringen. 
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5.1.6 MVK00SJ409 

I ställverket MVK00SJ405 (längst ner och första från höger i figur 1) finns det ett 

enkelfacks kondensatorfilter på 300 kvar. Den är inkopplad på kraftsidan, den har 

manöverkretsen och den hade en styrning som blev omgjord under detta 

examensarbete, mer om det kommer i rapportdelen om automatiseringen. 

 

5.1.7 MVA00KB004 

I ställverket MVA00SJ309 finns det en brytare som styr kraftmatningen till 

MVA00KB004 (längst till vänster på röda delen i figur 1), den har en storlek på 7,1 

Mvar och den styrs manuellt från styrsystemet. 

 

5.1.8 MVA00KB012 

I ställverket MVA00SJ303 finns det en brytare som styr kraftmatningen till 

MVA00KB012 (andra från vänster på röda delen i figur 1), den har en storlek på 4,5 

Mvar och den styrs manuellt från styrsystemet. 

 

5.1.9 MVK30KB006 

I ställverket MVK30SJ301 finns det en brytare som styr kraftmatningen till 

MVK30KB006 (mitt i bild på röda delen i figur 1). Den har en storlek på 5 Mvar, den 

har en trasig reaktor och det går inte att ta den i drift i dagsläget. 

 

5.1.10 MVB26KD301 

I ställverket MVB30SJ301 finns det en brytare som styr kraftmatningen till 

MVB26KD301 (mitt i bild under KB006 på röda delen i figur 1). Den har en storlek 

på 4,5 Mvar och den styrs manuellt från styrsystemet. 

 

5.1.11 MVK00KB014 

I ställverket MVK00SJ301 finns det en brytare som styr kraftmatningen till 

MVK00KB014 (mitt i bild längst till höger på röda delen i figur 1). Den har en storlek 

på 3,1 Mvar, den styrs manuellt från styrsystemet och den är i dagsläget en reserv ifall 

det andra kondensatorfiltret inte är igång. 

 

5.1.12 MVK00KB015 

I ställverket MVK00SJ301 finns det en brytare som styr kraftmatningen till 

MVK00KB015 (Mitt i bild längst till höger under KB14 på röda delen i figur 1). Den 

har en storlek på 6,4 Mvar och den styrs manuellt från styrsystemet. 
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5.2 Riskanalys 

Det finns en del risker med kondensatorfilter och en del risker som uppkommer på 

grund av kondensatorns egenskaper, jag listar de risker vi har i vår anläggning här 

nedan. 

5.2.1 Urladdningstid 

Efter frånslaget av kondensatorfiltrena tar det en viss tid innan den laddats ur, slår 

man till innan de urladdat nog mycket kan kondensatorerna ta skada. 

 

För att undvika denna risk finns det två åtgärder, i dagsläget är det redan i 400/690 V 

kondensatorfiltrena tidsrelän som gör att den inte kan slås till inom 5 minuter efter 

frånslag men det är även inlagt i styrsystemet att de måste ha varit avslagna 15 

minuter innan det kan slås till. Enligt märkplåtarna på filtren behöver de 3 minuter på 

sig för att ha laddats ur till en säker nivå men eftersom det inte är någon 

snabbreglering valdes det att ha en högre tid för att vara på den säkra sidan. 

 

På 6 kV-sidan finns även där två åtgärder men endast en som är i drift. Den åtgärd 

som är i drift är att det är inlagt en tid i reläskyddet som förhindrar tillslag en viss tid 

efter frånslag, tiden varierar beroende på storleken på kondensator delen i filtret. Den 

andra åtgärden som inte är i drift i dagsläget är med i den föreslagna styrningen där 

det kommer vara en fördröjning på 15 minuter efter frånslag. Kondensatorfiltret med 

längst urladdningstid har en på 380 sekunder, dvs 6 minuter och 20 sekunder, men 

även här väljer jag att lägga mig på den säkra sidan då det kommer vara en långsam 

reglering. 

 

5.2.2 Spänningsändring 

En kondensator höjer spänningen på nätet, hur mycket beror på 

kortslutningsspänningen, kondensatoreffekten och matande transformators 

märkeffekt. Det fungerar även tvärtom, vid frånslag kommer spänningen att sjunka. 

Kondensatorfiltrena i 400/690 V-ställverken är för små för att göra en märkbar 

ändring men de i  6kV ställverken gör en märkbar skillnad, samtliga kontrolleras med 

hjälp av ekvation (1) från Avsnitt 3 Teori. 

 

Spänningshöjning/spänningssänkning vid till/frånslag av kondensatorbatterier 

 

𝑈(%) = 𝑈𝑧(%)
𝑄𝑐

𝑆𝑛
    [1] 

 

U(%)=Spänningshöjning/sänkning i procent 

Uz(%)=Relativa kortslutningsspänningen 

Qc=Kondensatoreffekt 

Sn=Transformatorns märkeffekt 
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KB004= 𝑄𝑐 7 𝑀𝑉𝐴𝑟, 𝑈𝑘 12%, 𝑆𝑛 30 𝑀𝑉𝐴 

𝑈(%) = 12 ∗
7

30
= 2,8% 

 

KB12=𝑄𝑐 4,6 𝑀𝑉𝐴𝑟, 𝑈𝑘 12%, 𝑆𝑛 40 𝑀𝑉𝐴  

𝑈(%) = 12 ∗
4,6

40
= 1,38% 

 

KD301=𝑄𝑐 4 𝑀𝑉𝐴𝑟, 𝑈𝑘 11,8%, 𝑆𝑛 15 𝑀𝑉𝐴 

𝑈(%) = 11,8 ∗
4

15
= 3,15% 

 

KB14=𝑄𝑐 3,1 𝑀𝑉𝐴𝑟, 𝑈𝑘 12%, 𝑆𝑛 40 𝑀𝑉𝐴  

𝑈(%) = 12 ∗
3,1

40
= 0,93% 

 

KB15=𝑄𝑐 6,4 𝑀𝑉𝐴𝑟, 𝑈𝑘 12%, 𝑆𝑛 40 𝑀𝑉𝐴  

𝑈(%) = 12 ∗
6,4

40
= 1,92% 

 

Figur 2: EIFS 2013:1 Kortvarig spänningssänkning [2] 

 

Enligt EIFS 2013:1 får de kortvariga spänningssänkningarna ej vara i område C och 

om det är i område B ska det åtgärdas om åtgärderna är rimliga i förhållande till de 

olägenheter som det orsakar för elanvändarna. Eftersom största spänningsändringen 

blir 3,15% av kondensatorfiltrena kommer det krävas fler faktorer innan det hamnar i 

något område. 
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Eftersom det är på ett industriområde är det vi själva som är elanvändarna och de 

olägenheter som skulle kunna orsaka att det är något som måste åtgärdas är om 

exempelvis elmotorerna stannar på grund av för låg spänning och enligt 

elkraftingenjören i LKAB Malmberget är det inget problem om spänningen håller sig 

inom området 215-250 V. Tar vi den som ändrar spänningen mest är det 

kondensatorfiltret i rökgasreningen B26KD301 vilket ändrar spänningen med 3,15%, 

om fasspänningen är 230 V ändras spänningen med. 

 

230𝑉 ∗ 0,0315 = 7,2 V 

 

Spänningsändringen på fasspänningen kan då bli mellan 222,8-237,2 V. Det är såklart 

inte säkert att spänningen är prick 230 V vid till- och frånslag men om vi räknar med 

en största ändring på 7,2 V kan spänningen utan kondensatorfiltrets inblandning 

ändras mellan 222,2-242,8 V. 

 

 

 

5.2.3  Parallell koppling 

Spänningen ändras vid till och frånslag av kondensatorfiltrena men spänningsnivån 

ändras till rätt nivå på 6 kV sidan med hjälp av linningskopplare på transformatorerna 

mellan 130/6 kV. Det som är risken med detta är att vi har möjligheten att parallell 

koppla några av våra 6 kV ställverk för att säkerställa vår drift. Som ett exempel på 

risken kan jag ta MK3 och BUV från figur 1. Vanligt driftläge är att de matas från 

varsin transformator från 130 kV-nätet. Om behovet finns kan man parallell koppla de 

två verken och sedan slå av ena transformatorn så all förbrukning går via en 

transformator. Problematiken blir om exempelvis MK3 har i båda sina 

kondensatorbatterier och överkompenserar den reaktiva effekten, då trycks 

spänningen upp och linningskopplaren ändras för att hålla spänningen vid rätt nivå. 

Om BUV i samma läge inte har igång någon kompensering kommer spänningen vara 

låg och linningskopplaren kommer ha ändrat läge åt motsatt håll jämfört med MK3 

för att hålla spänningen vid rätt nivå. 

 

Om man i detta fall parallell kopplar de två verken kan en strömvandring mellan de 

två transformatorerna uppstå och mer effekt kommer gå igenom en av 

transformatorerna på grund av skillnaden i linningskopplarlägena. 

 

För att undvika denna risk har vi beställt konstruktion så att linningskopplarlägena ska 

komma in i styrsystemet så att både den som gör omläggningen från styrsystemet och 

den ute på plats i ställverken ser läget och kan ändra kompenseringen innan parallell 

koppling. 

 

Parallell kopplingen är enbart i några minuter så risken är liten för att ett problem ska 

uppstå men risken finns. 
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5.3 Automatisering 

5.3.1 MVA00SJ431 

Kondensatorfiltret i detta ställverk har ingen styrning ännu då det inte finns någon 

manöverkrets för att styra den ännu men när det finns en så är förslaget att man lägger 

in följande. 

 

Kondensatorfiltret slår till om förbrukningen är över 0,2 MW i mer än 15 minuter och  

om det har gått mer än 15 minuter sedan den slogs av. 

 

Kondensatorfiltret kommer slå av om förbrukningen är under 0,1 MW i mer än 2 

timmar. Anledningen till tiderna är att vi vill att filtret ska vara tillslaget så mycket 

som möjligt då den filtrerar bort övertoner och kompenserar den reaktiva effekten. 

Det är därför tiden för tillslag är kort samtidigt som tiden för frånslag är längre. 

5.3.2 MVL07SJ401 

Kondensatorfiltret i detta ställverk har ingen styrning ännu då det inte finns någon 

manöverkrets för att styra den ännu men när det finns en så är förslaget att man lägger 

in följande. 

 

Kondensatorfiltret slår till om förbrukningen är över 0,2 MW i mer än 15 minuter och 

om det har gått mer än 15 minuter sedan den slogs av. 

 

Kondensatorfiltret kommer slå av om förbrukningen är under 0,1 MW i mer än 2 

timmar.  

5.3.3 MVK00SJ401 

Kondensatorfiltret i detta ställverk hade en styrning där den skulle slå till om något av 

flera större drifter varit igång över 15 minuter och om inte dieselgeneratorn var i drift. 

 

Det är nu ändrat till att den kommer slå till om förbrukningen är över 0,2 MW i mer 

än 15 minuter och om inte dieselgeneratorn är i drift. Den kommer slå av om 

förbrukningen är under 0,1 MW i mer än 2 timmar. 

 

Det är även omgjort i visningen av driften, i början visades endast driftordern för 

driften på skärmen så enligt skärmen var kondensatorfiltret i drift men ute i fält hade 

manöversäkringen löst ut av någon anledning. Det gjorde vi om så att det blev ett 

objekt så att om den inte får svar från driften att den är i drift efter att driftordern har 

skickats kommer ett larm in till styrcentralen. 
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5.3.4 MVK00SJ403 

Kondensatorfiltret i detta ställverk hade en styrning där den skulle slå till om någon 

av flera större drifter varit igång över 15 minuter och om inte dieselgeneratorn var i 

drift. 

 

Det är nu ändrat till att den kommer slå till om förbrukningen är över 0,2 MW i mer 

än 15 minuter och om inte dieselgeneratorn är i drift. Den kommer slå av om 

förbrukningen är under 0,1 MW i mer än 2 timmar. 

 

Även på denna är det omgjort så att det syns tydligare och larmar ifall det är något fel. 

Detta eftersom att ett av tidsreläerna hade slutat fungera och ett av facken inte gick 

igång trots att systemet visade att det var i drift. 

 

5.3.5 MVK00SJ405 

Kondensatorfiltret i detta ställverk hade en styrning där den skulle slå till om någon 

av flera större drifter varit igång över 15 minuter och om inte dieselgeneratorn var i 

drift. 

 

Det är nu ändrat till att den kommer slå till om förbrukningen är över 0,2 MW i mer 

än 15 minuter och om inte dieselgeneratorn är i drift. Den kommer slå av om 

förbrukningen är under 0,1 MW i mer än 2 timmar. 

 

Visningen är gjord likadan som de två tidigare. 

 

5.3.6 MVK00SJ409 

Kondensatorfiltret i detta ställverk hade en styrning där den skulle slå till om någon 

av flera större drifter varit igång över 15 minuter och om inte dieselgeneratorn var i 

drift. 

 

Det är nu ändrat till att den kommer slå till om förbrukningen är över 0,2 MW i mer 

än 15 minuter och om inte dieselgeneratorn är i drift. Den kommer slå av om 

förbrukningen är under 0,1 MW i mer än 2 timmar. 

 

Visningen är gjord likadan som de tre tidigare. 
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5.3.7 MVA00KB004 

Figur 3: Styrningsförslag MVA00KB004 

> är en jämförelse, om mätvärdet som kommer in till ett sådant funktionsblock 

överskrider det värde som är inskrivet kommer den skicka vidare en etta. 

< är som den ovan en jämförelse men den här skickar vidare en etta om mätvärdet 

underskrider det inskrivna värdet. 

 >=- är ett ELLER block, om någon av signalerna in till funktionsblocket är en etta 

skickar den vidare en etta. 

& är ett OCH block, om alla signaler in till funktionsblocket är en etta skickar den 

vidare en etta. 

t0n är ett timer block, om signalen in till det timern är en etta kommer den börja räkna 

ner den inställda tiden. Om signalen in till timern är en etta ända tills tiden går ut 

kommer timer blocket skicka vidare en etta tills den får en reset signal (reset signalen 

är ej inritad men den ska få en reset signal när objektet har slagits av.) 

 

Förslaget för styrningen är gjord så att någon av inkommande effektmätare till 

ställverket måste ha en reaktiv effekt över 4,6 Mvar för att den ska slås till och att 

inkommande till LKAB ska ha en reaktiv effekt över 7,7 Mvar i 2 timmar innan den 

slår till. 
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Vid frånslag finns det 3 olika vilkor för frånslag. 

 

Villkor 1: 

Båda inkommande har en reaktiv effekt under -0,1 Mvar och inkommande till LKABs 

elnät är under 0 Mvar i 14 minuter. 

 

Villkor 2: 

Inkommande till LKABs elnät är under 0 Mvar i över 24 minuter. 

 

Villkor 3:  

Någon av de två inkommande till ställverket måste ha en reaktiv effekt under -4Mvar 

i 34 minuter. 

 

Anledningen till att de tre olika alternativen för avslag är följande: 

Alternativ 1: Kondensatorfiltret som överkompenserar i sitt ställverk ska vara den 

som slår av först så inte ett kondensatorfilter slår av där det behövs kompensering 

med tiderna satta så att den minsta kommer slå av först så det inte slås av mer 

kompensering än vad som är nödvändigt. 

Alternativ 2: Det minsta kondensatorfiltret ska slå av i första hand, detta alternativ 

kollar enbart på inkommande till LKABs elnät vilket jag har med ifall det skulle bli 

något fel på effektmätarna till respektive ställverk. 

Alternativ 3: Om det överkompenseras för mycket i ett ställverk kommer det minsta 

kondensatorfiltret att slå av först. 

 

Gränserna för till och frånslag är satt med 0,5-1 Mvar mer och mindre än filtrets 

storlek för att undvika självsvängning vid reglering. 

MVA00KB012 
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Figur 4: Styrningsförslag för MVA00KB012 

 

Samma styrning som för MVA00KB004 men tiderna är 12, 22 och 32 minuter för de 

olika alternativen och gränserna är ändrade då KB012 är det tredje minsta 

kondensatorfiltret. 

 

5.3.8 MVK30KB006 

Det är inte gjort någon styrning för denna då arbetet visade att denna är överflödig 

och kan demonteras. Anledningen till att den är överflödig är att det fungerande 

kondensatorfiltret KD301 har nog mycket reaktiv kompensering för att täcka upp för 

behovet för BUV ställverket och Rökgas. 
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5.3.9 MVB26KD301 

Figur 5: Styrningsförslag för MVB26KD301 

 

Samma styrning som för MVA00KB004 men tiderna är 11, 21 och 31 minuter för de 

olika alternativen och gränserna är ändrade då KD301 är det näst minsta 

kondensatorfiltret. 
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5.3.10 MVK00KB014 

Figur 6: Styrningsförslag för MVK00KB014 

 

Samma styrning som för MVA00KB004 men tiderna är 10, 20 och 30 minuter för de 

olika alternativen och gränserna är ändrade då KB014 är det minsta 

kondensatorfiltret. 
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5.3.11 MVK00KB015 

Figur 7: Styrningsförslag för MVK00KB015 

 

Samma styrning som för MVA00KB004 men tiderna är 13, 23 och 33 minuter för de 

olika alternativen och gränserna är ändrade då KB015 är det näst största 

kondensatorfiltret. 

 

5.4 Utökad faskompensering 

Tidigt under examensarbetet visade det sig att det finns behov för utökning av 

faskompenseringen, momentan-värdet för den reaktiva effekten vi förbrukar har 

vandrat mellan 0 och 25 Mvar.  

 

5.4.1 Inventering kostnader 

LKAB betalar årligen 280 tusen kronor för reaktiv effekt för 14 000kvar för ett pris av 

20kr/kvar. 
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5.4.2 Inventering kondensatorfilter 

Efter ställverksbranden i anrikningsverket 2008 där 100 meter ställverk brann upp och 

ett kondensatorfilter blev förstört beställdes det in 3 nya kondensatorfilter som aldrig 

har blivit installerade på grund av platsbrist. Dessa 3 kondensatorfilter står än idag i 

trälådor. 

 

Storlekarna är följande: 

Kondensatorfilter 1: 

6,2 MVAr vid 6,3kV. 

Bandpass filter 

Avstämd till n=4,5 

 

Kondensatorfilter 2: 

6,2 MVAr vid 6,3kV. 

Bandpass filter 

Avstämd till n=2,9 

 

Kondensatorfilter 3: 

4,85 MVAr vid 6,3kV 

Bandpass filter 

Avstämd till n=4,8 

  

n står för vilken ordning av övertonen de är avstämda mot 

 𝑛 ∗ 𝑛𝑜𝑚𝑖𝑛𝑒𝑙𝑙𝑎 𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠𝑒𝑛 = 𝐴𝑣𝑠𝑡ä𝑚𝑛𝑖𝑛𝑔𝑠𝑓𝑟𝑒𝑘𝑣𝑒𝑛𝑠  

5.4.3 Behov av kompensering 

Det finns 4 ställverk som står ut när det kommer till behov av faskompensering, de 

finns ej med i figur 1 då det här tillkom som ett extra arbete men de matas från SJ305  

och SJ306. De ställverk som är i behov av extra kompensering är MVA00SJ307 som 

matar sektion 1 i anrikningsverket som har 3 stycken kvarnmotorer. Det ställverket 

har en förbrukning av reaktiv effekt som hade krävt ett av de större 

kondensatorfiltrena på 6,2 MVAr. 

 

Det andra ställverket är MVA00SJ310 som matar sektion 5 i anrikningsverket som 

har 3 stycken kvarnmotorer Det ställverket har en förbrukning av reaktiv effekt som 

hade krävt en av de större kondensatorfiltrena på 6,2 MVAr. 

 

Det tredje ställverket är MVA00SJ308 som matar sektion 3 i anrikningsverket som 

har 3 stycken mindre kvarnmotorer men som producerar en säsongsprodukt och går 
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därmed inte året runt. Men det ställverket har en förbrukning av reaktiv effekt som det 

räcker med det mindre filtret på 4,85 MVAr till. 

 

Det fjärde ställverket är MVA21SJ301 som matar bland annat sovringsverket som har 

ett flertal olika motordrifter, bandtransportörer, krossar, siktar och pumpar. Det verket 

går året runt och har en förbrukning av reaktiv effekt som det räcker med det mindre 

filtret på 4,85 MVAr till. 

 

5.4.4 Förslag kondensatorfilter 1 

Jag föreslår att man kopplar in kondensatorfilter 1 antingen i MVA00SJ307 eller 

MVA00SJ310 beroende på vad vi har för övertoner i de två ställverken då de två 

filtrena är avstämda mot olika övertonsfrekvenser, se Avsnitt 5.4.2 Inventering 

kondensatorfilter. Jag föreslår samma placering av kondensatorfiltret oavsett vilket 

ställverk den hamnar i. 

 

Placeringen jag föreslår är anrikningsverket, våning 6 sektion 4 i ställverket 

Figur 8: Placering av kondensatorfilter 1 

 

Kondensatorbatterierna är inköpta med en kapsling så den behöver inte byggas in men 

reaktorn måste byggas in då den inte är kapslad men jag föreslår att man bygger in 

både kondensatorbatterierna och reaktorn för att separera 6 kV från resterande del av 

ställverket som är 400 V. 

 

För att kunna installera kondensatorfiltret i MVA00SJ307 behöver det bli en brytare 

ledig då hela ställverket är fullt men det finns redan en plan att sätta upp ett extra 
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ställverk och flytta matningar till 400 V-ställverken från bland annat MVA00SJ307. 

Mitt förslag är att man kan göra färdigt så långt det går men kabeldragningen och 

inkopplingen av kondensatorfiltret får vänta tills det finns en ledig plats i 

MVA00SJ307. I MVA00SJ307 behöver reläskyddet bytas ut då den nuvarande inte är 

tillräcklig som skydd för ett kondensatorfilter. 

 

Placeringen är i ställverksutrymmet MVA00RM064 där det har frigjorts plats då 6 kV 

ställverket är flyttad till ett nytt utrymme och två obsoleta ställverk är utbytta mot nya. 

 

5.4.5 Förslag kondensatorfilter 2 

Jag föreslår att man kopplar in kondensatorfilter 2 antingen i MVA00SJ310 eller 

MVA00SJ307 beroende på vad vi har för övertoner i de två ställverken. Jag föreslår 

att kondensatorfilter 2 placeras bredvid kondensatorfilter 1 och sedan dras det kabel 

till respektive brytare i ställverken de ska matas från 

Figur 9: Placering av kondensatorfilter 1 och 2 

 

För att installera kondensatorfiltret i MVA00SJ310 behövs det inget nytt reläskydd då 

det redan finns en ledig brytare som är förberedd med ett reläskydd som klarar av att 

skydda ett kondensatorfilter. 

5.4.6 Förslag kondensatorfilter 3 

Jag föreslår att kondensatorfilter 3 placeras i MVA21SJ301 eftersom den används året 

runt och har större användning av kompensering än MVA00SJ308 som körs delar av 

året. Det finns lediga brytare men reläskyddet måste bytas ut och det finns inte lika 

mycket plats över för att installera kondensatorfilter 3 som för de andra två. Men jag 

har tagit fram 3 olika förslag för alternativa placeringar. 
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De första förslagen bygger på att man placerar kondensatorfiltret i förgården till 

MVA21SJ301. 

Figur 10: MVA21SJ301 förgård 

 

Mitt första förslag är att man delar upp reaktor och kondensatorbatterierna och 

placerar dem på varsin sida av dörren till trappen som är en nödutgång från 

kabelkällaren. 

 

 

 



22 

 

Figur 11: MVA21SJ301 förslag 1 

Förslaget bygger på att man låter kondensatorbanken stå med kapslingen på och inte 

bygger in den men att man bygger in reaktorn som står på andra sidan nödutgången 

och gör en kabelväg mellan dem. 
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Figur 12: MVA21SJ301 förslag 2 

Det andra förslaget, se Figur 12, är mer omfattande, det som krävs för att genomföra 

det är att nödutgången flyttas och vänds åt rätt håll. Gångvägen förlängs så att man 

kommer åt den nya nödutgången och både kondensatorbanken och reaktorn byggs in i 

samma rum. 
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Figur 13: MVA21SJ301 förslag 3 

 

Utanför MVA21SJ301 i verkshallen är tredje förslaget att kondensatorfiltret placeras 

(se Figur 13) och ett rum byggs upp runt det. Det här förslaget kräver mer 

undersökning om det skulle bli aktuellt då det kan behövas egen ventilation och 

övertryck i rummet för att hålla ute den dammiga luften från verkshallen. 
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5.4.7 Installationskostnader 

Installationskostnaderna har jag fått ungefärliga kostnader för av min handledare som 

är tagna av erfarenhet. De installationskostnader som kommer är, kabel, 

kabelförläggning, reläskydd, ändavslut, konstruktion, byggnationer, övrigt och 

oförutsedda kostnader. Jag sammanställer kostnaderna i tabellen nedan. 

 

Tabell 1: Sammanställning installationskostnader 

Objekt Pris Kostnad filter 1 Kostnad filter 2 Kostnad filter 3 

Alt. 1 

Kabel 300kr/m 18 000 12 000 9 000 

Kabelförläggning 300kr/m 18 000 12 000 9 000 

Reläskydd 40 000kr/st 40 000 0 40 000 

Ändavslut 5000kr/ände 20 000 20 000 20 000 

Konstruktion 900kr/h 36 000 36 000 36 000 

Byggnation  50 000 50 000 50 000 

Övrigt 5% av 

ovanstående 

9 100 6 500 8 200 

Oförutsedda 

kostnader 

10% av 

totalen 

19 100 13 650 17 220 

Summering  210 200 150 150 189 420 

 

5.4.8 Lönsamhet 

Inom LKAB ska en investering av det här slaget räknas in på sju år för att det ska vara 

aktuellt att genomföras. Om kondensatorfilter på 400/690 V-nätet repareras och 

kompletteras med manöverkrets för de som saknar det och om kondensatorfilter 1, 2 

och 3 installeras kommer det finnas 19 MVAr extra att kompensera med. Om den 

styrningen jag tagit fram för resterande 6 kV kondensatorfilter även implementeras på 

de tre nya och om tiderna i styrningen anpassas för respektive kondensatorfilter borde 

förbrukningen sjunka från 0-25 MVAr ner till 0-6 MVAr. Eftersom vi inte har 

möjligheten att simulera vårt egna elnät är det svårt att komma fram till vad den 

reaktiva effekten kommer vara men om vi räknar med en maximal reaktiv effekt på 6 

MVAr kan abonnemanget ändras till 6000 kVAr. LKAB betalar 20kr per abonnerad 

kVAr 

6000 ∗ 20 = 120 000𝑘𝑟 

Den årliga kostnaden minskar då med 

280 000 − 120 000 = 160 000𝑘𝑟 

På de sju åren som investeringen ska löna sig har kostnaden minskat med 

160 000 ∗ 7 = 1 120 000𝑘𝑟 

Tar man den summan minus investeringskostnaden (Tabell 1) och försummar 

kostnaden för att implementera styrningen får man ut vinsten efter sju år. 
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1 120 000 − 210 200 − 150 150 − 189 420 = 570 230𝑘𝑟 

6 Diskussion och slutsatser 

6.1 Diskussion 

För mig känns det som att kondensatorfiltrena är något väldigt få har haft kännedom 

om att de existerat och ännu färre om deras funktion i elnätet. De fem som finns på 6 

kV-nätet manövreras men främst av elkraftsingenjören eller utsedd personal en gång 

om året. Kondensatorfiltrena på lågspännings nätet (400/690 V) är det inte många 

som känt till att de existerar, det märktes extra tydligt då två av de sex 

kondensatorfiltrena aldrig har blivit installerade och har då aldrig varit i drift på över 

10 år. Av de fyra som varit i drift var två ej igång för att det var enkla fel som 

förhindrade tillslag. Det är inte stora i jämförelse med kondensatorfiltrena på 6kV-

nätet men det är ändå 1,75 MVAr som ej har varit inkopplat fast det har funnits behov 

av det vilket är lite över 35 tkr per år som enkelt hade kunnat sparats in och då är det 

inte medräknat att förlusterna i elnätet eventuellt hade minskat. 

 

Förslaget för styrningen är väldigt enkel då det bara är tider och uppmätta effekter 

som styr i vilken ordning kondensatorfiltrena ska gå igång (största möjliga slår till 

först och minsta möjliga slår av först) för att hålla den konsumerade reaktiva effekten 

så låg som möjligt utan att nettoproducera reaktiv effekt över 0 i timmedelvärde. 

Eftersom det är en så pass långsam reglering som krävs räcker den styrningen till. 

 

Det jag i efterhand anser att var viktigast i examensarbetet var att räkna på utökad 

faskompensering, se Avsnitt 5.4 men det var även det som det fanns minst tid till då 

det var tänkt som ett extra arbete ifall det fanns tid över. Det är anmärkningsvärt hur 

mycket pengar det fanns att spara in med relativt enkla åtgärder, att kunna ge ett 

investeringsförslag som är lönsamt efter tre och ett halvt år kändes bra. 

 

6.2 Slutsatser 

Slutsatserna som detta examensarbete har visat på angående frågeställningen är 

följande 

• Vad finns det för risker med automatisk till och frånslag av kondensatorfilter? 

Riskerna togs upp under Avsnitt 5.2 riskanalys och det finns några risker men inga 

stora risker som är sannolika att inträffa. 

• Kan det bli självsvängning? 

Som jag tog upp under Avsnitt 5.3.7 om styrningen för MVA00KB004 och resterande 

kondensatorfilter på 6kV nätet är det insatt 0,5-1 MVAr mer och mindre än filtrets 

storlek för att undvika självsvängning. Det är troligen mer än vad som är nödvändigt 

men eftersom det inte fanns möjlighet att simulera med olika värden ansågs det bättre 

att ha en mindre finkänslig reglering för att minska risken. 

• Kan det bli problem med att batterierna inte hinner laddas ur innan det slås till 

igen? 
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Även det här togs upp under Avsnitt 5.2 om riskanalys och det finns två olika 

säkerhetsåtgärder, både tidreläet i filtret eller tiden i reläskyddet och tiden i 

styrsystemet ifall exempelvis ett tidrelä skulle haverera, för att förhindra att det ska 

slås till innan det är urladdat. 

• Finns det behov av utökad kompensering? 

I Avsnitt 5.4 togs det upp att det finns behov för utökad kompensering och jag 

föreslog att det ska installeras 3 extra kondensatorfilter. 

• Blir det någon vinst av detta arbete? 

I Avsnitt 5.4.8 visar jag att det enligt de priser, informationen jag tillhandahållit och 

de antaganden jag gjort skulle kunna gå att minska kostnaderna per år med lite mer än 

160 tusen kronor. 

 

6.3 Fortsatta arbeten 

Under arbetets gång upptäcktes det ytterligare moment som behöver göras.   

 

• Övertoner 

Det kvarstår att kontrollera övertoner i MVA00SJ307 och 310 för att se vart 

kondensatorfilter 1 och 2 passar bäst. 

• Golvens hållbarhet 

Det kvarstår att kontrollera vad golvet klarar för arealaster och vad det klarar för 

punktlaster på de föreslagna placeringarna. 

• Simulering 

Simulera styrningen av kondensatorfilter för att säkerställa att den fungerar som det är 

tänkt i alla scenarion 

• Reläskyddsinställningar 

Reläskyddsinställningar till de nya kondensatorfiltrena behöver tas fram, det kan 

troligtvis använda liknande inställningar som resterande kondensatorfilter har men 

självklart anpassat efter de nya filtrenas storlek och tider. 

• Ventilation 

Kommer de tre nya kondensatorfiltrena behöva egen eller extra ventilation. 

• Översyn kostnader 

En översyn över elavtal och kostnader kring det bör undersökas för att minska 

abonnerad reaktiv effekt och få kunskap om kostnaderna. 
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7 Bilaga A: Kretsschema MVA00SJ431 

Figur 14: Bilaga A kretsschema kondensatorfilter MVA00SJ431 
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8 Bilaga B: Kretsschema MVL07SJ401 

 Figur 15: Kretsschema kondensatorfilter fack 1 MVL07SJ401 
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Figur 16: Kretsschema kondensatorfilter fack 1 MVL07SJ401 

 


