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Abstract

Possibilities for an intelligent railway power supply
system in Sweden

Anna Olsson

The aim of this thesis was to 
investigate the possibility and need 
of smart grids to the railway power 
supply system. The possibilities were 
investigated through a literature 
study and interviews, which resulted 
in a systems perspective of research, 
market and system, related to smart 
grids and intelligent transportation 
systems. The results then constituted 
a basis for a comparison between smart 
grids for the national grid and smart 
grids to the railway power supply 
system. The need of smart grids to the 
railway power supply system was 
investigated through a case study of 
statistical analysis. The case study 
was located to the most northern 
railway in Sweden between Stenbacken 
and Tornehamn. 

This thesis concludes that the 
research and market are focused on 
developing technical applications to 
create an intelligent railway 
transportation system but lacks a 
well-defined concept like the smart 
grid concept for the national grid. 
The owner of the railway power supply 
system, Trafikverket, is planning on 
increasing the amount of data 
collected from the system and has 
participated in a European 
collaboration to set standards for an 
interoperable energy management 
system. The case study indicates a 
need to make the railway power supply 
system more efficient or expand the 
power grid to be able to meet future 
requirements of more traffic. With 
regards to Trafikverkets method of 
making the system more efficient as a 
first option to increase capacity, 
this study suggests to do this with 
smart grids. 
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Populärvetenskaplig sammanfattning 

Trafikverket har genom en kapacitetsutredning och nationell plan fastslagit att de ska satsa på 

att möta framtida efterfrågeökning av transporter genom att effektivisera den befintliga 

infrastrukturen i första hand, eftersom utbyggnad är väldigt kostsamt och tar lång tid. För det 

allmänna nätet har begreppet och konceptet intelligenta elnät diskuterats sedan 2005 som ett sätt 

att effektivisera användningen av näten för att möta nya politiska krav som innebär en 

energiomställning samt ökad involvering från kunder. Då detta är ett vedertaget koncept för det 

allmänna nätet blev det relevant att undersöka hur förutsättningar och behov för ett liknande 

koncept till järnvägens banmatningssystem kunde tänkas se ut. Målet för studien är därför att 

identifiera potentialen i att utveckla ett liknande koncept för banmatningssystemet som 

intelligenta elnät är för det allmänna nätet, men också att föreslå lösningar från dagens 

tillgängliga intelligenta tekniker. För ÅF Infrastructure AB är målet med examensarbetet att 

utöka kunskapen på området.  

Av denna anledning blev syftet med examensarbetet att undersöka just förutsättningar och 

behov av intelligenta elnät till järnvägens banmatningssystem genom en jämförelse med det 

allmänna nätet samt en situationsanalys av norra malmbanan. Förutsättningarna beskrivs från en 

litteraturstudie av forskningen och marknaden samt intervjuer med representanter från 

systemägarna Trafikverket och Vattenfall. Behovet av intelligenta tekniker till 

banmatningssystemet beskrivs av en statistisk analys gjord på sträckan mellan Stenbacken och 

Tornehamn på norra malmbanan i Norrbotten.  

Resultatet från litteraturstudien visar att forskningen kring intelligenta banmatningssystem 

mestadels är applikationsinriktad och det beskrivs som ett kaos av applikationer som saknar en 

grundstomme i ett definierat ramverk. Det finns dock en studie som definierat funktioner till ett 

koncept kring intelligenta järnvägssystem som tar ett helhetsgrepp om järnvägssystemet och 

föreslår funktioner som forskningen kan tänkas fokusera på.  

På marknaden har det uppstått tvärvetenskapliga samarbeten mellan IT-bolag och järnvägsbolag 

för att ta fram integrerade intelligenta tekniker. Idag finns exempel på energieffektiva tåg, aktiv 

kompensering av övertoner och reaktiv effekt samt lagringsenheter som hanterar återmatning av 

effekt. Övertoner, reaktiv effekt och återmatning av effekt är alla parametrar som gör 

banmatningssystemet ineffektivt idag.  

Resultatet från intervjuerna visar att Vattenfall ser på intelligenta elnät som det framtida elnätet 

och har börjat implementera det. Trafikverket ser inte på det framtida banmatningssystemet 

inom ramen av ett koncept så som intelligenta elnät, men ökar informationsinsamlingen för att 

skapa förståelse kring systemet. Trafikverket var också del av ett europeiskt samarbete för att 

skapa ett intelligent energihanteringssystem med interoperabilitet mellan länderna och så har de 

infört överordnad styrning av effekt med goda resultat. De utvecklar alltså elnäten i samma 

riktning, där Vattenfall gör det inom ramen för intelligenta elnät medan Trafikverket inte har ett 

definierat koncept som framtidsscenario.   

Den statistiska analysen indikerar att den aktiva effekten mellan Stenbacken och Tornehamn 

slår i taket för maxgräns med dagens trafik, så om trafiken ska utökas som planerat behöver 

systemet effektiviseras eller byggas ut. Analysen visar också att återmatad effekt tas upp av 

andra tåg på sträckan, vilket leder till minskad utmatad effekt men högre ledningsförluster. 

Slutligen visar analysen hur viktigt det är att kvalitetssäkra insamlingen av data. Studien var 

svår att genomföra på grund av avsaknad av parametrar och osäkerheter kring hur de tagits 

fram.  



 
 

Sammanfattningsvis visar studien att det finns förutsättningar för ett intelligent 

banmatningssystem då forskningen efterfrågar ett konceptuellt ramverk i ett kaos av 

applikationsforskning, men som också börjat närma sig just detta. Dessutom finns intelligenta 

tekniker på marknaden samt en systemägare som utökar informationsinsamlingen och bidrar till 

utvecklingen via europeiskt samarbete. Den statistiska analysen visar att det finns ett behov av 

intelligenta tekniker för att kunna utöka trafiken på norra malmbanan samt ett behov av att 

kvalitetssäkra insamlingen av data. En föreslagen lösning återfinns inom ramen för intelligenta 

järnvägssystem med enheter som fångar upp återmatad effekt, vilket skulle minska 

överföringsförlusterna och osäkerheten kring var i systemet effekten tar vägen och hur systemet 

påverkas av den. Om trafiken kunde optimeras med hänsyn till effekttoppar skulle trafiken på 

norra malmbanan kunna utökas utan att taket för maxgräns slås i då denna gräns endast nåddes, 

eller var nära att nås, vid några få tillfällen.  
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Viktiga begrepp 

Det allmänna nätet – Beskriver hela det svenska elsystemet som ger elkraft till bland annat 

hushåll och industri. Elnätet består av stamnät, regionnät och lokalnät.  

Banmatningssystemet – Beskriver det elsystem som matar effekt till tågens drift. Elnätet består 

av omformarstationer och kontaktledningar för elkraftmatning till tågen, återledning av effekt 

samt på vissa sträckor matarledningar med den högre nominella spänningen 132 kV och 

frekvensen 50 Hz. Banmatningssystemet inkluderar normalt inte hjälpkraftledningarna som 

bland annat används till teknikhus, växelvärme och signalsystem. 

Intelligenta elnät – (def. Energimarknadsinspektionen) ”Intelligenta nät, eller smarta elnät, är 

samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverk på elmarknaden som på ett 

kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, 

leder till minskad elförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar 

förutsättningar för aktivare elkunder”.  

Intelligenta transportsystem – (def. Europaparlamentet direktiv 2010/40/EU) ”Intelligenta 

transportsystem definieras som system i vilka informations- och kommunikationsteknik 

tillämpas på vägtransportområdet, inklusive infrastruktur, fordon och användare, och för 

trafikledning och mobilitetshantering, samt för gränssnitt mot andra transportslag.” 

Elkvalitet – Elkvalitet kan brytas ned i begreppen leveranssäkerhet och spänningsgodhet. 

Leveranssäkerhet anger graden för vilken konsumenten kan lita på leveransens ständiga 

tillgänglighet och spänningsgodhet anger till vilken grad spänningen hålls inom det 

specificerade området (Berglund och Åkerlund, 2007, ss. 11-12). 
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Ordlista 

 Aktiv effekt – Energiomvandling per tidsenhet, mäts i watt [W]. 

 Reaktiv effekt – Inte verkligt förbrukad effekt, består av effekt som lagrats upp i 

magnetiska eller elektriska fält. Mäts i voltampere [VAr]. 

 Skenbar effekt – Vektorsumman av aktiv och reaktiv effekt. Sett i ett koordinatsystem 

är den aktiva effekten rent reell och den reaktiva effekten rent imaginär. Mäts i 

voltampere [VA]. 

 Fasskillnad – Vinkelskillnad som kan uppstå mellan spänning och ström. Mäts i 

radianer eller grader.  

 Energi – Produkten mellan aktiv effekt och tid, mäts ofta i kilowattimmar [kWh]. 

 Resistiv last – Effekten i en resisitiv last är aktiv effekt. 

 Induktiv/kapacitiv last – Effekten i induktiva och kapacitiva laster är reaktiv effekt. 

 Effektfaktor - Effektfaktorn är cosinus-värdet för vinkeln mellan den aktiva effekten 

och den skenbara effekten. Om effektfaktorn är lika med ett finns ingen vinkel mellan 

aktiv och skenbar effekt och alltså ingen reaktiv effekt. 

 Krafthalvledare - En krafthalvledare används i tyristorer som brytare eller likriktare. 

Dagens krafthalvledare består av kiselkarbid och det är denna komponent som 

möjliggör att omformaren är elektriskt skild mellan regionnät och banmatningssystem. 

 BIS (Baninformationssystem) - Trafikverkets datasystem för att lagra och hämta 

information om banrelaterade anläggningar.  

 GELD (Gemensamt eldriftledningssystem) - Trafikverkets applikation för styrning av 

eldriften. Systemet övervakar och styr ställverk och annan utrustning.  

 Opera – Databas som används av Trafikverket och järnvägsoperatörerna för att lagra 

och hämta vilken tågsammansättning, vikt och destination ett tåg har.  

 Primärsida – Regionnätssidan i en omformarstation där frekvensen fortfarande är 50Hz 

 Sekundärsida – Banmatningssidan i en omformarstation där frekvensen är sänkt till 

16.7 Hz 
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1. Inledning 

Enligt Trafikverkets kapacitetutredning står transportsystemet inför en kraftig ökning av trafiken 

de närmaste decennierna. Detta beror på att den svenska råvaru- och tillverkningsindustrin ska 

transportera sina produkter inom och utanför Sverige, att turismen beräknas öka samt ökad 

arbetspendling till storstäderna. För att detta ska fungera krävs ett robust och hållbart 

transportsystem (Trafikverket, 2012). Att möta kapacitetsbrist med nyinvesteringar är kostsamt 

och tar lång tid. Trafikverket menar därför att de måste möta utmaningarna genom att söka efter 

lösningar som utnyttjar den befintliga infrastrukturen och ökar kapaciteten bland annat genom 

ökad samverkan mellan trafikslagen. I den nationella planen för transportsystemet 2014 – 2025 

riktas stort fokus på lösningar som i första hand effektiviserar den befintliga infrastrukturen. I 

rapporten föreslår Trafikverket att effektivisera transportsystemet genom samverkande 

informationssystem. Detta är en prioriterad utveckling och handlar om att fordon ska 

kommunicera med varandra och infrastrukturen. För att detta ska kunna genomföras krävs bland 

annat justeringar i den fysiska infrastrukturen och sänkta kostnader för insamling av data 

(Trafikverket, 2013a). 

Järnvägens system för matning av el till tågen kallas banmatningssystem och i det ingår ett 

kontaktledningsnät och omformarstationer som omvandlar spänning och frekvens mellan 

banmatningssystemet och anslutande regionnät. Det finns några kända exempel på ineffektivitet 

i banmatningssystemet, men också i samverkan mellan banmatningssystemet och det anslutande 

regionnätet (Trafikverket, 2014a). Till exempel upplever banmatningssystemet intermittenta 

laster, i form av tåg, som rör sig i både tid och rum vilket är ovanligt för regionnäten och som 

skapar periodmässiga effekttoppar. Hur tågens elförbrukning påverkar effekttopparna samt hur 

stora förluster de står för finns idag endast approximationer kring. Trafikverket bedriver för 

tillfället ett arbete kring att uppdatera eller nyinstallera energimätare på alla tåg och i 

omformarstationerna för att få en bild av hur effektflödena i systemet ser ut. De nya 

energimätarna är också en grundpelare för utveckling av ett intelligent transportsystem som är 

en långsiktig tanke med processen (Ållebrand, 2016; Eriksson, 2016). 

Regionnät är tillsammans med stamnät och lokalnät det som utgör det allmänna nätet som bland 

annat förser industrier och bostäder med el. För det allmänna nätet är begreppet intelligenta 

elnät ett mer eller mindre vedertaget begrepp som innebär en effektivisering av infrastrukturen 

och anpassning av systemet till nya förhållanden från de energipolitiska målen om mer 

förnyelsebar elproduktion (Energimyndigheten, 2015) och en allt mer aktiv kundkrets 

(Söderström, 2016). Intelligenta elnät ska enligt Energimarknadsinspektionen underlätta 

introduktionen av förnyelsebar energi, minska elförbrukningen, reducera effekttoppar och skapa 

förutsättningar för aktivare kunder (Bollen, 2010). För transportindustrin är istället intelligenta 

transportsystem ett mer eller mindre vedertaget begrepp. Intelligenta transportsystem inkluderar 

bland annat informationssystem i fordon och längs med vägarna. Järnvägen får endast lite 

uppmärksamhet i konceptet, men eftersom en del av järnvägens system består av ett elnät skulle 

det vara intressant att undersöka hur begreppet intelligenta elnät kan komplettera begreppet 

intelligenta transportsystem (Bazzan och Klügel, 2013). 

För att effektivisera systemet krävs kunskap om vilka faktorer som påverkar systemet och hur 

systemet svarar på ändringar för att på detta sätt skapa algoritmer som den intelligenta tekniken 

kan styras av. Frågan är hur förutsättningarna och behoven ser ut för intelligenta elnät till 

järnvägens banmatningssystem, alltså intelligenta banmatningssystem. Genom att undersöka var 

forskningen, marknaden och infrastrukturen för intelligenta tekniker står kan studien i sin 

slutsats föreslå en lösning som kan innebära energieffektivisering och minskade 

investeringskostnader. 
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1.1 Syfte och frågeställning 

Denna studie undersöker om det finns förutsättningar och behov av att utveckla ett intelligent 

banmatningssystem, likt intelligenta elnät för det allmänna nätet. Förutsättningarna beskrivs 

från en jämförelse av forskning, marknad och system mellan järnvägens banmatningssystem 

och det allmänna nätet. Det allmänna nätet är ett stort system bestående av stamnät, regionnät 

och lokalnät. I studien representeras det allmänna nätet framförallt av regionnätet då det är detta 

som banmatningssystemet är anslutet till.   

Behovet av tekniker för ett intelligent banmatningssystem beskrivs genom en fallstudie på norra 

malmbanan. Fallstudien består av två delar: en paramtererstudie och en regressionsanalys. 

Fallstudiens data representerar banmatningssystemet och det anslutande regionnätet mellan 

Stenbacken och Tornehamn i Norrbotten. Parameterstudiens syfte är att undersöka hur tågens 

återmatning av effekt påverkar systemet samt hur nära systemet är sin maxgräns med avseende 

på effekttopparna, för att ta reda på potentiella effektiviseringsåtgärder. Regressionsanalysens 

syfte är att ta fram samband mellan effektflödena genom omformarstationerna i Stenbacken och 

Tornehamn samt från omformarstationerna och ut på kontaktledningarna till tågen. Från 

sambanden kan komponenternas verkningsgrader approximeras.  

Huvudfrågeställningar: 

 Hur ser förutsättningar och behov ut för ett intelligent banmatningssystem?  

 Vilka områden i dagens banmatningssystem kan potentiellt effektiviseras av intelligenta 

banmatningssystem? 

Arbetsfrågor: 

 Hur ser effektflödena ut i regionnätet på sträckan Stenbacken – Tornehamn vid 

tågpassage? 

 Hur ser effektflödena ut i banmatningssystemet på sträckan Stenbacken – Tornehamn 

vid tågpassage? 

 Vad händer med effekten när tågen återmatar effekt? 

 Vad har det studerade systemets komponenter för verkningsgrader? 

 Vilka intelligenta tekniker kan påverka banmatningssystemet positivt? 

1.2 Överblick av metodik  

Genom en litteraturstudie jämförs forskningen och marknaden för banmatningssystemet och 

regionnätet, vilket besvarar frågan om vilka förutsättningar som finns för ett intelligent 

banmatningssystem. För att förstå dagens situation för banmatningssystemet och det anslutande 

regionnätet har intervjuer med systemägarna Trafikverket och Vattenfall genomförts med fokus 

på hur de ser på intelligenta tekniker och huruvida de planerar för det.  

En statistisk analys med data från Trafikverket och LKAB ger en beskrivning av situationen för 

banmatningssystemet, vilken besvarar frågan om det finns ett behov av intelligenta tekniker till 

banmatningssystemet. Genom att studera effektflöden för ett avgränsat fall kan förståelse för 

vilka faktorer som påverkar systemet och hur systemet svarar på förändringar i tågens körsätt 

uppnås. Den statistiska analysen har också till syfte att analysera kvalitet av data.  
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1.3 Avgränsningar 

Den statistiska dataanalysen begränsar sig till det valda området mellan Stenbacken och 

Tornehamn på norra malmbanan i Norrbotten eftersom det är ett av få områden i Sverige där det 

mestadels kör en typ av tåg, malmtåg, som är utrustade med energimätare och GPS. På grund av 

begränsningar i dataunderlaget fokuserar studien framförallt kring systemets aktiva effekt.  

1.4 Rapportens struktur 

Rapporten inleds med en bakgrund och beskrivning av de två elnäten, en sammanfattning av 

skillnaderna mellan dem samt en beskrivning av energimätare i kapitel 2. I kapitel 3 beskrivs 

och motiveras studiens metodval. I efterföljande kapitel 4 redovisas resultatet av 

litteraturstudien och intervjuerna med en sammanfattning av forskningsläget, hur marknaden ser 

ut och var systemägarna Trafikverket och Vattenfall står i frågan. Rapporten går sedan vidare 

med att beskriva systemet och data för den statistiska fallstudien gjord på sträckan mellan 

Stenbacken och Tornehamn på norra malmbanan i kapitel 5. I kapitel 6 redovisas resultatet av 

denna statistiska analys. Rapporten avslutas med en diskussion, i kapitel 7, där resultaten från 

litteraturstudien, intervjuerna och den statistiska analysen vägs samman och avslutas med 

studiens slutsatser och rekommendationer i kapitel 8.  
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2. Bakgrund 

I detta kapitel presenteras både järnvägens banmatningssystem och det allmänna nätet. Kapitlet 

inkluderar också en beskrivning av energimätare och en sammanfattning av skillnaderna mellan 

elnäten.  

2.1 Banmatningssystemet  

Detta avsnitt ger en bakgrund till banmatningssystemet. Avsnittet inleds med en kort historik 

som ger förklaring till varför systemet har dagens utseende och fortsätter med att förklara 

aktörsstrukturen samt Trafikverkets prissättningssystem. Då omformarstationer är viktiga för 

denna studie förklaras deras egenskaper i närmare detalj.  

2.1.1 Historik 

Från de regionala elnäten matas elkraft in på järnvägens banmatningssystem. Detta sker via så 

kallade omformarstationer där spänning och frekvens anpassas till banmatningssystemets enfas, 

16,7 Hz system med den nominella spänningsnivån 16,5 kV (Trafikverket, 2014a). Anledningen 

till att banmatningssystemet ser annorlunda ut jämfört med det allmänna nätet återfinns i 

historien. Sveriges första elektrifierade järnväg stod klar år 1890 och det var i början av 1900-

talet som elektrifieringen fick en rejäl skjuts. Den tillgängliga tekniken för motorer vid den här 

tiden gjorde det svårt att konstruera reglerbara motorer som redan var anpassade för enfasig 

växelström. Lösningen var då att använda enfas banmotorer konstruerade för 15 Hz som 

matades med elkraft via en separat generator från Porjus vattenkraftstation i Norrland 

(Hasselstam, 2012).  

Lösningen ansågs vara ett gott exempel och samma system användes vid utbyggnad av flera 

banor. De nya banorna matades dock direkt från stamnätet som då har frekvensen 50 Hz och för 

att komma så nära 15 Hz som möjligt delades 50 Hz på tre och uppnådde 16,7 Hz. Tekniken har 

kommit långt sedan den första banan byggdes, men på grund av att det blivit ett stort och 

komplext komponentnätverk anpassat till enfas 16 2/3 Hz skulle det idag vara alldeles för 

kostsamt att byta till ett annat system (Hasselstam, 2012).  

”Elektrodriften räddade därför landet undan en förlamande transportkris med ytterst allvarliga 

återverkningar på folkhushåll och försvarsmöjligheter” (SJ, 1949, s. 10) skriver SJ vid tillfälle 

då elektrifieringen av järnvägen stod färdig. SJ syftar på att det för Sverige inte hade varit 

möjligt att importera den mängd kol och olja som behövts till ångloken och dieselloken och att 

det under tiden för andra världskriget inte varit möjligt att utföra det trafikarbete som 

elektrifieringen möjliggjorde (SJ, 1949).  

Det finns både för- och nackdelar med en elektrifierad järnväg. De främsta fördelarna är att det 

är ett energisystem som kan bli helt oberoende av fossilt bränsle, det ger således inga 

luftföroreningar från tågets drift och fordonen blir också effektivare och lättare eftersom ingen 

energiomvandling sker ombord. Elektrifierad järnväg kräver dock stora installationskostnader 

för fasta anläggningar och underhålls- och driftkostnaderna är också höga. Risken för störningar 

i driften på grund av nedrivna kontaktledningar eller fel i komponenter är högre i detta system. 

Spänningssatta ledningar och komponenter leder till en högre skaderisk för personalen och 

allmänheten (Andersson och Berg, 2003, s. 5:1).  
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2.1.2 Infrastrukturens uppbyggnad och aktörsstruktur  

Sverige har en öppen marknad för gods- och persontrafik på järnvägen. Det betyder att vem som 

helst kan ansöka till Trafikverket om att få köra ett tåg en viss sträcka vid en viss tidpunkt. 

Trafikverket, som är ansvariga för driften och underhållet av järnvägens komponenter, gör 

sedan en bedömning om vilka som får köra och när (Järnvägsnätsbeskrivning, 2015).  

Trafikverket har ansvar som elhandlare och balansansvarig kombinerat. De ska alltså se till att 

banmatningssystemet drivs och underhålls samtidigt som elen ska köpas in och balanseras mot 

vad trafiken efterfrågar. Trafikverket köper in elkraft från de stora kraftproducenterna som 

levereras som trefas 132 kV högspänning med frekvensen 50 Hz direkt från regionnätet. Denna 

elkraft täcker in både det som Trafikverket själva behöver samt det som järnvägsoperatörerna 

behöver (Trafikverket, 2014b).  

Trafikverket levererar drivmotorström till järnvägsföretagen baserat på en självkostnad för att 

tillhandahålla tjänsten. I självkostnaden ingår bland annat kostnaden för elcertifikat. Kostnaden 

för järnvägsoperatörerna består dels av en nätavgift och dels av en avgift för elförbrukningen. 

Underlaget baseras antingen på nettoförbrukning uppmätt av Trafikverkets energimätare som 

skickar uppgifter direkt till Trafikverkets server, järnvägsoperatörens energimätare som skickas 

in via deklaration eller på en schablonkostnad uträknad från tågens körda bruttotonkilometer. 

Beroende på tågtyp tillkommer även en kostnad för förluster som helt baseras på schabloner 

oavsett om loken har energimätare eller ej (Trafikverket, 2016a).  

Trafikverket publicerar det prognostiserade priset för drivmotorström på den egna webbplatsen. 

Detta ska endast ses som information kring prisnivån, den faktiska kostnaden grundas på den 

aktuella månadens elhandel. Trafikverket ska varken göra vinst eller förlust på elhandel, så efter 

årets slut korrigeras den eventuella volymdifferens som kan ha uppstått mellan deklarerad 

energimängd och den energimängd som Trafikverket matat ut på nätet (Trafikverket, 2016a).  

Järnvägens banmatningssystem består av enfas 16,7 Hz kontaktledningar, tvåfas matarledningar 

med 132 kV, återledning via räls och ledning samt omformarstationer (se figur 1). 

 

Figur 1. Översikt över järnvägens banmatningssystem. Källa: Trafikverket (2014a) 
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Tågen drivs vid en nominell spänning av 16.5 kV och får sin ström från kontaktledningen via 

strömavtagaren. Nästan all elkraft kommer från anslutande regionnät via omformarstationerna, 

men mellan Boden, Häggvik och Hallsberg finns ett matarledningssystem som är ett tvåfas 

högspänningssystem på 132 kV installerat mellan regionnätet och omformarstationerna. 

Utbyggnaden av matarledningssystemet påbörjades 1990 för att förstärka kraftmatningen samt 

minska antalet dyra installationer av omformarstationer på längre sträckor och även minska 

förlusterna. För att stationsbyggnader samt växelvärmare med mera ska få elförsörjning finns en 

trefas 50 Hz hjälpkraftledning längs med järnvägen, dessa ledningar inkluderas normalt inte i 

begreppet banmatningssystem (Lagos och Lukaszewicz, 2013).  

En del tåg har möjligheten av återmata ström. Det är dels på grund av detta men framförallt för 

att förhindra att störströmmar går genom marken till närliggande hushåll med mera som två 

återledningssystem utvecklats. Det första systemet kallas sugtransformatorsystem (eng. booster 

transformer system förkortas BT, se övre figur 2) och består av en 1:1 transformator ansluten 

mellan kontaktledningen och återledaren. På det här sättet tvingas lika stor ström i återledaren 

som i kontaktledningen. Det andra, och nyare, systemet kallas autotransformatorsystem (eng. 

auto transformer system förkortas AT, se nedre figur 2). Ett AT system ger mindre 

spänningsfall, högre effektkapacitet och möjligheten till längre avstånd mellan 

omformarstationerna jämfört med ett BT system. Ett AT system använder två faser där ena 

fasen är motriktad den andra fasen och tvingar på det sättet tillbaka en lika stor ström som 

producerats (Lagos och Lukaszewicz, 2013).  Figur 2 visar också hur effekterna flödar mellan 

omformarstation och tåg.  

 

Figur 2. Schematisk bild över BT-system (övre) och AT-system (nedre). Källa: Skoglund (2013)  

2.2 Omformarstationer 

Idag finns inte längre någon produktion av elkraft som matas ut med 16,7 Hz så 

omformarstationer är nödvändigt för att få el till banmatningssystemet (Abrahamsson, 2008). 

Omformarstationerna är placerade utmed järnvägen och deras syfte är att omforma frekvens och 

spänning från regionnätet till banmatningssystemet. I stationerna finns det huvudsakligen två 

typer av omformare som delas in som roterande omformare och statiska omriktare. De roterande 

omformarna består av en motor på primärsidan och en generator på sekundärsidan medan de 

statiska omriktarna byggs upp av styrbar kraftelektronik (Trafikverket, 2014a).  
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Roterande omformare kan skicka effekt i båda riktningar, alltså även regenererad effekt från 

tågen till regionnätet (Abrahamsson, 2008). Distansen mellan omformarstationer kan variera 

mellan allt från 40 till 160 km, detta beror på hur belastningen är på sträckan samt om det finns 

132 kV matarledning med transformatorstationer eller inte.  

När ett tåg befinner sig mellan två omformarstationer är det optimalt ifall de två stationerna 

delar på lasten proportionellt mot avståndet till respektive omformarstation. I detta fall 

minimeras överföringsförlusterna. Eftersom omformarstationerna i Sverige är av olika typ med 

olika inställningar finns det svagare och starkare omformarstationer och lastdelningen går inte 

alltid till på detta optimala sätt. Det kan också vara så att det inte bara är de närmsta två 

omformarstationerna som delar på lasten utan fler närliggande omformarstationer hjälper till 

(Lukaszewicz, 2016b). På grund av skillnader i fasvinkel mellan omformarstationerna finns det 

också ett problem med att aktiv och reaktiv effekt går mellan omformarstationerna även i 

tomgång, då inget tåg trafikerar sträckan. Detta ger upphov till onödiga förluster vilket är något 

som Trafikverket för tillfället arbetar med att minska (Eriksson, 2016). Detta arbete beskrivs 

ytterligare i avsnitt 4.3.4.  

Aktiv effekt omvandlas genom omformarstationen med en viss effektförlust. Reaktiv effekt kan 

däremot inte flöda genom omformarstationen. I ett växelspänningssystem går det att ändra både 

amplitud och fasläge. I ett system med normal högspänd kraftöverföring är ledningens 

induktans mycket större än ledningens resistans och då flödar reaktiv effekt från punkt A till 

punkt B om amplituden ändras medan aktiv effekt flödar mellan punkterna om fasläget ändras 

(se figur 3). I banmatningssystemet är induktansen och resistansen i ledningen ungefär lika stora 

vilket leder till flöden av aktiv och reaktiv effekt både när amplitud och fasläge ändras (se figur 

3) (Trafikverket, 2013b).  

 

Figur 3. Beskrivning av effektflöden vid ändring av amplitud och fasläge. För ett normalt 

högspänt kraftöverföringssystem gäller de heldragna pilarna. För banmatningssystemet gäller 

även de streckade linjerna. Källa: Trafikverket (2013b) 

2.2.1 Roterande omformare 

De roterande omformarna består i princip av en 50 Hz trefas synkronmotor som driver en enfas 

16,7 Hz synkrongenerator (se figur 4). Motorn har tre gånger så många poler som generatorn, 

vilket gör att frekvensen är tre gånger lägre på banmatningssystemet. De roterande omformarna 

är byggda för en låg nominell spänning på ca 6 kV för att spara på isolering av maskinerna. 

Detta medför att det behövs transformatorer både före och efter omformaren. Fördelar med de 

roterande omformarna är att de kan producera reaktiv effekt (strömmen före spänningen i fas) 

vilket kompenserar för en del av den induktiva last (spänning före ström i fas) som loken och 

ledningarna ger upphov till, men framförallt att de är tåliga för överlast jämfört med statiska 

omriktare. En ytterligare fördel är att dessa omformare ger en elektrisk separering mellan 
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regionnätet och banmatningssystemet, vilket gör att störningar i banmatningen ger en liten 

inverkan på regionnätet och vice versa. Att de roterande omformarna är långsamma att starta 

upp och ger upphov till effektförluster med sin låga verkningsgrad på cirka 84% talar däremot 

emot de roterande omformarna. Det är bland annat av dessa anledningar som de statiska 

omriktarna utvecklats och statts i bruk (Andersson och Berg, 2003, s. 5:14).  

 

Figur 4. Schematisk bild för roterande omformare. På vänster sida om motorn, M, är 

frekvensen 50 Hz, på höger sida om generatorn, G, har frekvensen omvandlats till 16.7 Hz. 

Även spänningen har sänkts. 

2.2.2 Statiska omriktare 

Tack vare utvecklingen av krafthalvledare (se avsnitt 0) finns det från 1970-talet en effektivare 

så kallad statisk omriktare. Det finns flera typer av statiska omriktare. En av dessa kallas 

direktomriktare där en krafthalvledare, även kallad tyristor, arbetar direkt för att göra om 50 Hz 

trefasspänning till 16,7 Hz enfasspänning (Andersson och Berg, 2003, s. 5:16). Denna typ finns 

i bruk på ett antal platser i Sverige, men har visat sig ge problem med elkvaliteten på de 

områdena och ett arbete pågår med att ta dessa ur bruk (Ållebrand, 2016). En annan typ av 

statisk omriktare kallas mellanledsomriktare och arbetar istället med ett mellanled av likström 

(se figur 5) från vilken den lågfrekventa spänningen alstras (Andersson och Berg, 2003, ss. 

5:14–5:16).   

Vid nyinstallation har idag statiska omriktare helt ersatt de roterande omformarna tack vare att 

de är snabba vid uppstart och har en verkningsgrad på 94% (jmf. 84% för roterande 

omformare). Däremot är de statiska omriktarna elektriskt sammankopplade med regionnätet 

vilket leder till störningar bland annat i form av att övertoner överförs från banmatningssystemet 

till regionnätet. De kan inte heller kompensera reaktiv effekt såsom de roterande omformarna 

gör (Andersson och Berg, 2003, s. 5:17). Till dessa båda problemen finns dock lösningar genom 

att låta övertonerna passera genom ett filter (Persson och Svanberg, 2014) och kompensera 

reaktiv effekt induktivt eller kapacitivt (se avsnitt 0) i ett extra steg (Lindén och Ågren, 2005).  

 

Figur 5. Schematisk bild över statisk omriktare med DC-länk.  
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2.3 Det allmänna nätet  

Detta avsnitt är uppdelat i två sektioner. Den första ger en sammanfattad bild av det allmänna 

nätets utveckling från slutet av 1800-talet fram till idag och den andra förklarar elnätets 

uppbyggnad, de aktörer som är involverade samt en kortfattad beskrivning av marknaden för 

elhandel.  

2.3.1 Historik 

Det svenska elnätet, även kallat det allmänna nätet, började byggas runtomkring på den svenska 

landsbygden redan på 1880-talet. Eftersom gasverken var etablerade i de största städerna 

Stockholm, Göteborg och Malmö konkurrerade elnätet med en redan etablerad marknad av gas 

och utbyggnaden till städerna kom av den anledningen först en bit in på 1900-talet (Högselius 

och Kaijser, 2007, s. 21).  

Under den inledande delen av 1900-talet byggdes vattenkraften ut i många av Sveriges regioner 

och blev de energikällor som försåg lokala elverk och industrier med el. Vid denna tidpunkt 

hade växelströmmen utvecklats vilket möjliggjorde att el kunde transporteras längre sträckor 

med mindre förluster såsom mellan ett vattenfall och en stad (Högselius och Kaijser, 2007, ss. 

22-23).  

Mellan åren 1935-1960 uppdagades potentialen i vattenkraften i Norrland, men en förutsättning 

för att utnyttja denna i södra Sverige var att bygga högspänningsledningar, eller stamlinjer som 

de också kallas. År 1961 stod ett enhetligt nät som täckte in större delen av Sverige färdigt 

(Högselius och Kaijser, 2007, ss. 28-29). Efter år 1960 hade utvecklingen av kärnkraft tagit fart 

och tanken var att kärnkraften skulle ta vid när vattenkraften i Norrland var utbyggd. Detta 

skulle skapa ett inhemskt svenskt energisystem som var oberoende av import från andra länder, 

något som vid tidpunkten var politiskt eftersträvansvärt (Högselius och Kaijser, 2007, s. 30).   

Genom alla dessa faser utvecklades också aktörsstrukturen till vad som stolt kallades ”det 

svenska systemet”. Strukturen kännetecknades av ett blandat statligt, kommunalt och privat 

ägande och således en blandning mellan samarbete och konkurrens (Högselius och Kaijser, 

2007, s.35). Från och med den 1 januari 1996 ändrades denna struktur genom ett politiskt beslut. 

Marknaden avreglerades, vilket innebar att konkurrens infördes för handel och produktion av 

elkraft, detta för att öka valfriheten för kunderna och skapa förutsättningar för en effektiv 

prissättning. Det råder dock fortfarande ett naturligt monopol för nätägarna. Sverige är idag del 

av en större gemensam marknad som sträcker sig över hela norden och en del av Baltikum, där 

målsättningen är att skapa en gemensam europeisk marknad (Thorstensson, 2015).  

2.3.2 Infrastrukturens uppbyggnad och aktörsstruktur 

Strukturen för allmänna nätet består idag av ett stamnät, regionnät och distributionsnät (se figur 

6). Idag byggs denna struktur upp av centraliserad produktion samt storskalig och hierarkisk 

distribution. Det är kraftproducenterna som står för produktionen av elen som når 

konsumenterna via en förgrening av de tidigare nämnda elnäten. De lokala eloperatörerna är de 

som äger och sköter drift samt underhåll av det lokala distributionsnätet. Till distributionsnäten 

kommer elen via transformatorstationer från regionnäten där elen transformeras ner från 100-

230 kV till cirka 10 kV. Regionnäten är i sin tur kopplade till stamnätet som är ryggraden i 

systemet. De stora kraftproducenterna Vattenfall, E.ON och Fortum levererar elkraft från 

framförallt vattenkraft och kärnkraft direkt in på stamnätet. Stamnätet har en spänningsnivå 

mellan 220-400 kV och det är Svenska Kraftnäts roll som balansansvarig att övervaka 

tillgången och efterfrågan på el (Larsson och Ståhl, 2011) (Einarsson och Svensson, 2014).  
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Figur 6. Det allmänna nätets struktur. Källa: E.ON (2016) 

Nästan all handel av el inom Norden och 90% av den svenska årliga elproduktionen går via den 

nordiska elbörsen Nord Pool där elpriset sätts timme för timme. Den oreglerade 

elprismarknaden gör att elhandelsföretagen själva sätter priset på el vilket vanligtvis sker med 

utgångspunkt från just marknadspriset på Nord Pool. Att så stor andel använder Nord Pool ger 

en trovärdighet till den nordiska marknaden enligt Svensk Energi (Thorstensson, 2016).   

Nord Pool är en tvådelad fysisk marknad. Den ena delen kallas Elspot och är en 24-

timmarsmarknad för kortsiktig handel. Den andra delen kallas Elbas och är en 

justeringsmarknad för kontinuerlig handel med timkontrakt. Där sker handel upp till en timme 

innan leverans under dygnets alla timmar. Via Nasdaq OMX Commodities finns en finansiell 

marknad där priset kan säkras mot variationer i det dagliga satta spotpriset. Detta kan 

exempelvis göras med terminer eller optioner och priset går att säkra upp till tio år framåt i tiden 

(Thorstensson, 2016).  

Figur 7 visar hur produktionen av energi skiljer sig åt mellan de nordiska länderna. Den 

nordiska elmarknaden och utbytet av el länderna emellan är en förutsättning för elförsörjningen 

i Sverige. Det nordiska samarbetet har länge utnyttjat ländernas olika produktionsmöjligheter 

och exempelvis kan Finland och Danmark under goda vattenår minska sin 

kondenskraftproduktion, och omvänt bidra med kondenskraft under torrår (Svensk Energi, 

2015).  
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Figur 7. Skillnaden i elproduktion mellan de nordiska länderna. Källa: Svensk Energi (2015) 

2.4 Energimätare 

Med hjälp av en energimätare lagras data om hur mycket elkraft som konsumerats av en kund 

och den 1 juli 2009 tog Regeringen ett beslut om att mätning måste ske åtminstone på 

månadsbasis. Idag är dessutom mätning på timbasis tillgänglig i vissa mätare och utvecklingen 

går mot en implementation av realtidsmätning. Att mäta elförbrukningen är nyttigt både för 

kund och elleverantör. För kunden innebär det en ökad medvetenhet och möjlighet till att själv 

påverka förbrukningen. Elleverantören får tillgång till information om deras kunders 

förbrukningsmönster och kan med det förbättra sin verksamhet (Norstedt et al, 2015).  

Ungefär 60% av tågtrafiken har år 2016 installerade energimätare som utgör grunden för 

tariffsystemet Trafikverket har mot tågoperatörerna. Denna mäter förbrukad energi baserat på 

tågets ström- och spänningsnivåer. Trafikverket håller för tillfället på med ett arbete att byta ut 

eller uppdatera energimätarna så att spänning, ström, effekt och fasvinkel mäts på alla tåg och 

omformare i järnvägssystemet, mer om detta i avsnitt 4.3.2 (Ållebrand, 2016). I 

banmatningssystemet saknas detaljerad information om hur mycket elkraft som blir nyttig 

elkraft i tåget jämfört med hur mycket som matas in via omformarstationerna. Enligt Ållebrand 

(2016) utförs denna åtgärd framförallt för att kunna debitera tågoperatörerna för det de faktiskt 

förbrukar istället för schablon, vilket också ska bli ett styrmedel för att minska sin förbrukning. 

Tanken är att dessa data också ska bidra med ett analysunderlag för att uppnå ökad förståelse 

om vad som händer i systemet (Biedermann, 2016). Energimätaren är en grundsten för 

implementation av intelligenta elnät (Persson och Svanberg, 2015). 

Diskussionen kring framtidens intelligenta energimätare kretsar framförallt kring två funktioner. 

Det handlar dels om att energimätaren ska kunna avläsa elförbrukningen i korta intervaller, allt 

från timbasis till realtidsuppdateringar. Det handlar också om att den smarta energimätaren ska 

möjliggöra tvåvägskommunikation mellan kund och elhandlare (Bollen, 2010). Energimätaren 

är en nödvändig komponent för att bygga ett intelligent elnät, men det krävs också en 

infrastruktur för kommunikation, datainsamling och databehandling (Larsson och Ståhl, 2011). 
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2.5 Skillnader mellan elnäten 

Det finns de som ser banmatningssystemet som ett specialfall av det allmänna nätet (Pilo de la 

Fuente et al, 2014). Detta är dock missvisande eftersom det finns ett antal viktiga aspekter som 

skiljer elnäten åt. Några av dessa aspekter sammanfattas i detta avsnitt. För att få en förståelse 

för hur sammankopplingen mellan näten ser ut ger figur 8 en schematisk bild av detta. I figuren 

visas kopplingen mellan stamnät och regionnät som sedan kopplas samman med 

banmatningssystemet. Till höger i figuren visas matarledningssystemets sammankoppling 

mellan regionnät och banmatningssystemet och till vänster i bild visas hjälpkraftledningarna.  

Till skillnad från det allmänna nätet som mestadels upplever statiska laster upplever 

banmatningssystemet intermittenta laster (tåg) som rör på sig i både tid och rum. Däremot är det 

enklare att förutspå lasten för banmatningssystemet eftersom det finns en tidtabell som tågen 

följer. För det allmänna nätet används istället meteorologiska data samt användningsmönster för 

att förutspå efterfrågan på elkraft, vilka i sig innehåller stora osäkerheter.  

Tågen som last kan dessutom regenerera ström vid bromsning och tåget kan snabbt gå från att 

agera som en last till att agera som en generator. På några få sekunder kan tågen gå från att 

konsumera 10 MW till att generera 8 MW (Pilo de la Fuente et al, 2014), något som det 

allmänna nätets laster inte kan.  

För det allmänna nätet finns ett ledningssystem för att styra och kontrollera eldriften. För 

banmatningssystemet finns ett liknande ledningssystem, men detta måste också samexistera 

med ett icke-integrerat ledningssystem för trafiken (Einarsson och Svensson, 2014). Detta beror 

delvis på att målsättningen med ledningssystemen skiljer sig åt för systemägarna. Målet för 

aktörer såsom Vattenfall är att förse slutkonsumenterna med elkraft av god kvalitet. Målet för 

Trafikverket är främst att transportera människor och gods enligt en tidtabell, men också att 

säkerställa drivmotorström till tågoperatörerna (Pilo de la Fuente et al, 2014).  

 

Figur 8. Visar sammankopplingen mellan regionnät och banmatningssystem. 

Hjälpkraftledningar är inkluderade i denna figur. Källa: Lagos och Lukaszewicz (2013) 

 



 15 

3. Metod 

I detta kapitel redogörs för valet av metoderna litteraturstudie, intervjuer samt statistisk analys. 

Forskningsmetoder kan i huvudsak delas in i kvantitativa och kvalitativa metoder. Och enligt 

Starrin och Svensson (1994) ligger distinktionen mellan dem i metodernas målsättning. För den 

kvalitativa analysen är målsättningen att identifiera okända företeelser, egenskaper och 

innebörder med avseende på variationer, strukturer och processer. Målsättningen för en 

kvantitativ analys är istället att undersöka hur förbestämda företeelser, egenskaper och 

innebörder fördelar sig i exempelvis en population eller i ett tekniskt system (Starrin och 

Svensson, 1994, ss. 21-23).  

Genom att kombinera dessa båda forskningsmetoder uppnås resultat av både beskrivande och 

fördjupande karaktär (Starrin och Svensson, 1994) vilket ligger i linje med denna studies syfte; 

att undersöka om det finns förutsättningar och behov av att utveckla ett intelligent 

banmatningssystem. Av denna anledning baseras denna studies resultat på de kvalitativa 

metoderna litteraturstudie och intervjuer i kombination med den kvantitativa metoden statistisk 

analys.  

3.1 Förstudie 

I inledningen av studien genomfördes ett studiebesök på Trafikverkets kontor för inledande 

samtal kring studien och dess innehåll. Detta för att ta reda på vad för data som kunde finnas 

tillgängligt för analys, samt vad som skulle vara relevant att studera ur Trafikverkets perspektiv. 

Resultatet från studiebesöket blev en uppdaterad projektplan med tydligare fokus kring 

intelligenta elnät och statistisk analys. Studiebesöket genomfördes den 1 februari 2016 och 

medverkande var examensarbetets handledare Piotr Lukaszewicz samt Trafikverkets 

representanter Anders Eriksson, Niklas Biedermann och Björn Ållebrand som finns 

presenterade i avsnitt 3.3 nedan. 

3.2 Litteraturstudie 

En litteraturstudie genomfördes för att ta reda på vilka kunskaper som redan finns på området 

med intelligenta elnät och intelligenta transportsystem. Litteraturstudien utfördes för att ta reda 

på var forskningen och marknaden står vad gäller dessa begrepp. I denna studie fokuserade 

litteraturstudien på att svara på följande frågor: 

 Vilka begrepp och teorier är relevanta för området?  

 Var står begreppen i förhållande till varandra? 

 Finns det några frågor som inte besvarats ännu?  

Resultatet från litteraturstudien presenteras som en sammanfattning av forskningsläget och 

marknaden i kapitel 4.  

3.3 Intervjuer 

Enligt Bryman (2011, ss. 412-414) är intervjuer den mest använda metoden inom kvalitativ 

forskning eftersom den erbjuder ett stort mått av flexibilitet. Det finns två olika typer av 

kvalitativa intervjutekniker; ostrukturerade intervjuer och halvstrukturerade intervjuer. Vilken 

metod som används beror på syftet med studien.  
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Syftet med intervjuerna i denna studie är att ta reda på hur Trafikverket och Vattenfall ser på 

dagens situation för elnäten samt om och hur intelligenta tekniker ligger i systemens framtid. 

För detta passade en kombination av ostrukturerad och halvstrukturerad intervjuteknik. 

Intervjuerna inleddes med utgångspunkt från ett på förhand bestämt tema och på förhand 

formulerade öppna frågor. Under intervjun var dessa frågor dock inte närvarande för att låta 

intervjuerna vara mer som samtal mellan intervjuare och respondent. De på förhand bestämda 

frågorna återfinns i bilaga A.  

Enligt Bryman (2011, s. 434) är den vanligaste metoden för urval till en kvalitativ intervjustudie 

ett så kallat målbaserat urval. Denna typ av metod strävar efter att skapa överensstämmelse 

mellan forskningsfrågor och urval, vilka respondenter som väljs beror alltså på studiens 

problemformulering. I denna studie blev denna metod användbar då det var tydligt vilka aktörer 

som kunde bidra med kunskap kring forskningsfrågorna. Eftersom Trafikverket är ytterst 

ansvarig för banmatningssystemet och Vattenfall för en stor del av regionnäten anslutet till 

banmatningssystemet blev representanter från dessa organisationer tillfrågade att ställa upp för 

intervju. Svenska Kraftnät är ägare av det svenska stamnätet och tillsammans med 

Energimyndigheten utgör de Samordningsrådet för Smarta Elnät. Samordningsrådet kontaktades 

för att få deras, som regeringens representanter, syn på intelligenta elnät. De intervjuer som 

utfördes presenteras i utförandeordning i tabell 1.  

Tabell 1. Utförda intervjuer 

Namn Roll Datum Tid för intervju 

Håkan Ljungberg 

Schön 

Nyckelkundsansvarig, 

Vattenfall 
2016-02-12 

120 min, även 

mailkontakt 

David Holmberg Elektroingejör, Vattenfall 2016-02-12 120 min 

Björn Ållebrand 
Elektroingenjör, 

Trafikverket 
2016-03-02 

90 min, även 

mailkontakt 

Niklas Biedermann 
Kraftsystemingenjör, 

Trafikverket 
2016-03-14 

60 min, även 

mailkontakt 

Anders Eriksson 
Sektionschef Kraftsystem, 

Trafikverket 
2016-03-18 

90 min, även 

mailkontakt 

Peter Söderström 

Sektionschef 

Anläggningsutveckling, 

Vattenfall 

2016-04-15 
Telefonintervju, 

30 min 

Remy Kolessar 

Avdelningschef 

Forskning och Innovation, 

Energimyndigheten 

 Mailintervju 

Under intervjutillfället togs skriftliga anteckningar som direkt efter intervjun sammanställdes i 

ett dokument. Det valdes att inte spela in intervjun så att respondenten skulle vara avslappnad 

och slippa vara medveten om att det som sades spelas in. Detta ställde högre krav på att komma 

ihåg respondenternas svar, men eftersom alla respondenterna godkänt efterföljande kontakt 

bedömdes detta som ett rimligt utförande. Samma sak gällde för telefonintervjun. 

Respondenterna blev senare tillfrågade om referering med namn och organisation godkändes, 

vilket det av samtliga respondenter gjordes. Två av respondenterna godkände med 

förbehållningen att få läsa igenom referaten innan publicering, vilket de fick göra. Resultatet 

från intervjuerna presenteras i slutet av kapitel 4. 
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3.4 Statistisk analys  

Detta avsnitt beskriver de statistiska verktyg som använts för att utreda behoven av att utveckla 

ett intelligent banmatningssystem genom en fallstudie av sträckan mellan Stenbacken och 

Tornehamn på norra malmbanan samt vilka områden som potentiellt kan effektiviseras av 

intelligenta banmatningssystem. Verktygens sammansättning togs fram med konsultation från 

Jesper Rydén, universitetslektor vid matematiska institutionen vid Uppsala universitet. 

Ytterligare beskrivning av fallstudiens fysiska förutsättningar, systembeskrivning, data och 

genomförande ges i kapitel 5.  

3.4.1 Regressionsanalys 

Om det gjorts mätningar på två eller flera variabler är det vanligt att vilja undersöka sambanden 

mellan dem genom att beskriva y som en funktion av x. Denna typ av analys måste även ta 

hänsyn till att mätningarna påverkas av en slumpmässig störning (Lunds universitet, 2012). 

Detta kallas för regressionsanalys och beskrivs som:  

𝑦 = 𝑓(𝑥) + "𝑠𝑙𝑢𝑚𝑝"     (3.1) 

Om regressionsfunktionen 𝑓(𝑥) är linjär med avseende på sina parametrar så kallas det för linjär 

regression och om bara en förklarande variabel, x, används kallas det enkel linjär regression. En 

enkel linjär regression kan beskrivas som: 

𝑌𝑖 =  𝛼 +  𝛽𝑥𝑖 +  𝜀𝑖     (3.2) 

Där 𝜀𝑖 är den slumpmässiga avvikelsen från linjen. Parametrarna 𝛼 och 𝛽 skattas från minsta 

kvadratmetoden och beräknas med:  

𝛽∗ =  
∑ (𝑥𝑖−𝑥)(𝑦𝑖−𝑦)𝑛

𝑖=1

∑ (𝑥𝑖−𝑥)2n
𝑖=1

      (3.3) 

𝛼∗ = 𝑦 − 𝛽∗𝑥     (3.4) 

För att skatta variansen 𝜎2 är det lämpligt att undersöka modellens residualer 𝑟1, 𝑟2, … , 𝑟𝑛 som 

beskrivs av (3.5) och motsvarar den lodräta avvikelsen mellan observationen 𝑦𝑖 och den 

skattade linjen. Residualen 𝑟𝑖är ett närmevärde till den slumpmässiga avvikelsen 𝜀𝑖.  

𝑟𝑖 =  𝑦𝑖 − (𝛼∗ + 𝛽∗𝑥𝑖)           𝑖 = 1, … , 𝑛    (3.5) 

Ett mått på hur väl linjen förklarar data beskrivs av kvoten mellan variation förklarad av linjen 

och total variation. Detta mått kallas förklaringsgrad och är ett värde mellan noll och ett. Ett 

värde nära ett betyder att talparen ligger nära en rät linje och data förklaras alltså väl av 

modellen (Lunds universitet, 2012). Förklaringsgraden beskrivs som: 

𝑅2 =  
∑ ((𝛼∗+𝛽∗∙𝑥𝑖)−y)2𝑛

𝑖=1

∑ (𝑦𝑖−𝑦)2𝑛
𝑖=1

     (3.6) 
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4. Resultat av litteraturstudie och intervjuer 

Detta kapitel presenterar resultatet av litteraturstudien och intervjuerna. Inledningsvis 

presenteras en sammanfattning av forskningsläget kring begreppen intelligenta elnät och 

intelligenta transportsystem. Efter detta presenteras marknaden med utvecklingen av standarder 

och företag. Det avslutande avsnittet baseras på intervjuerna utförda med Trafikverkets och 

Vattenfalls representanter och presenterar deras syn på intelligenta elnät samt hur de arbetar 

med och planerar för sina respektive system. Detta besvarar en del av den första 

huvudfrågeställningen och är sedan underlag för en jämförelse av forskning, marknad och 

system mellan banmatningssystemet och det allmänna nätet i diskussionen i kapitel 7.  

4.1  En sammanfattning av forskningsläget 

Från litteraturstudien går det att dela in forskningen kring intelligenta tekniker i kategorierna 

intelligenta elnät och intelligenta transportsystem, men också som en kombination av dem båda 

nämligen intelligenta järnvägssystem. Forskningen kring intelligenta järnvägssystem är 

framförallt belägen till Japan, Kina, USA och Europa. I Europa slutfördes under år 2015 bland 

annat ett projekt relaterat till begreppet vid namn ”Management of Energy for smarter Railway 

systems in Europe” (MERLIN) vars syfte var att ta fram ett intelligent, integrerat och hållbart 

energihanteringssystem med interoperabilitet till den europeiska tågtrafiken. Detta för att skapa 

förutsättningar för ett framtida europeiskt intelligent järnvägssystem (MERLIN, 2016). 

Trafikverkets roll i detta projekt beskrivs ytterligare i avsnitt 4.3.3. 

Energimarknadsinspektionen har gjort en bedömning utifrån flera olika definitioner av 

intelligenta elnät och samlat dem i en för Sverige konceptuell definition som utgår från de 

områden som berörs och de problem som tekniken löser: 

Intelligenta nät, eller smarta elnät, är samlingen av ny teknologi, funktionen och regelverk på elmarknaden 

som på ett kostnadseffektivt sätt underlättar introduktionen och utnyttjandet av förnybar elproduktion, leder 

till minskad elförbrukning, bidrar till effektreduktion vid effekttoppar samt skapar förutsättningar för aktivare 

elkunder. 

(Bollen, 2010, s. 93) 

Som Energimarknadsinspektionens definition konstaterar ska intelligenta elnät möjliggöra en 

ökad andel förnyelsebara energikällor, energieffektivisera samt utjämna effekttoppar 

exempelvis genom aktiva kunder. Ett intelligent elnät ska också ge nätbolagen information för 

att proaktivt arbeta med att förhindra avbrott och spänningsfall och på det sättet öka 

tillgängligheten (Bollen, 2010). 

Energimyndigheten tillkännagav under studiens gång att 173 miljoner kronor avsätts till ett nytt 

forsknings- och innovationsprogram inom smarta elnät kallat SamspEL. Detta för att ta ett 

samlat grepp om området smarta elnät.  Enligt Kolessar, avdelningschef för forskning och 

innovation på Energimyndigheten, ska programmet möjliggöra behovet av tvärvetenskapliga 

samarbeten och flexibilitet inom ett område som utvecklas snabbt (Energimyndigheten, 2016). 

Kolessar (2016) förklarar att regeringen år 2010 lät inrätta ett samordningsråd för smarta elnät. 

Samordningsrådet har bedrivits i samråd mellan Energimyndigheten och Svenska Kraftnät för 

att bland annat utreda smarta energimätarens framtida användning och hur utbyggnaden av 

intelligenta elnät kan underlättas (Bollen, 2010). I slutet av 2014 presenterade samordningsrådet 

ett slutbetänkande till regeringen där det bland annat föreslogs att inrätta ett forum för smarta 

elnät. Ett år senare beslutade regeringen att inrätta ett sådant forum vars syfte är att främja 

utvecklingen av teknik, användningen av affärsmodeller samt stödja regeringens arbete med en 
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exportstrategi på området (Kolessar, 2016). Enligt Kolessar (2016) är de största utmaningarna 

med intelligenta elnät att hantera interoperabilitet, integritet och säkerhet inom informations- 

och kommunikationsteknologi. Kolessar (2016) förklarar att intelligenta elnät delvis finns 

implementerat idag, i och med att samtliga energimätare i Sverige är smarta energimätare.  

Forskningen kring intelligenta transportsystem har huvudsakligen varit inriktad mot intelligens 

till vägtransporter. Enligt Bazzan och Klügel (2013) är det inte stor del av denna som är inriktad 

på tågtrafik trots att det är ett av de mest använda transportmedlen som finns tillgängligt och 

vars användningsområden ständigt växer. Syftet med intelligenta transportsystem är att förbättra 

beslutsfattandet, ofta i realtid, för transport- och trafikmyndigheter samt andra systemanvändare. 

Det finns flera som gjort kategoriseringar av strategierna som mer eller mindre innehåller 

samma beståndsdelar, fast akronymen skiljer sig åt. Det handlar då om infrastrukturell teknik 

för att nå ut med information, uppdaterad information som visas på skärmar eller dylikt, 

säkerhets- och kontrollsystem för föraren i fordonet, tekniker till kollektivtrafiken samt tekniker 

till kommersiell bilåkning såsom bilpooler (Bazzan och Klügel, 2013; Wootton et al., 1995). 

Från den här kategoriseringen går det att bekräfta det tidigare nämnda, nämligen att tekniker för 

ett intelligent järnvägssystem endast är en del av en av kategorierna, där vägtrafiken 

representerar resterande utrymme.  

Konceptet intelligenta järnvägssystem står inte på egna ben utan är snarare en kombination av 

de två tidigare nämnda begreppen. Forskningen är inriktad mot att finna praktiska lösningar 

anpassade för utmaningarna på järnvägen: att förhindra förseningar, öka kapaciteten inför 

framtidens efterfrågan och minska förlusterna på banmatningssystemet. Till lösningarna föreslås 

bland annat integration mellan ledningssystemen för trafik och elkraft (Pilo de la Fuente et al, 

2014), energilagringsenheter längs med banan som kan kompensera ut effekttoppar och lagra 

återmatad energi (Lee et al, 2008) samt lastfördelningsalgoritmer som jämnar ut lastprofilen 

(Lukaszewicz, 2016a).  

Att forskningen varit lösningsinriktad på specifika problem har enligt Zhou och Li-min (2011) 

lett till ett kaos av möjliga applikationer och en avsaknad av standardiserad struktur. De menar 

att det för Kina saknats ett ramverk för utvecklingen av intelligenta järnvägssystem och att 

formuleringen av ett ramverk är startpunkten och basen för alla storskaliga infrastrukturer. 

Avsaknaden av ramverk och standarder är också delvis bakgrunden till det europeiska projektet 

MERLIN (MERLIN, 2015).  

4.1.1 Funktionerna 

Pilo de la Fuente et al. (2014) har i artikeln ”Railway Electrical Smart Grids – An Introduction 

to Next-generation Railway Power Systems and their Operation” presenterat funktioner som kan 

ligga till grund för ett ramverk kring intelligenta järnvägssystem. Energieffektivisering har 

enligt Pilo de la Fuente et al. (2014) länge varit fokus för det framtida banmatningssystemet och 

vill med studien lyfta energieffektivisering genom kontrollerbarheten från tekniker för 

intelligenta järnvägssystem. Genom att styra elektrifieringen och trafikflödet på ett integrerat 

sätt kan intelligenta tekniker lösa olika operativa problem så som kapacitetsbrist och ändringar i 

tidtabellen.  

Banmatningssystemet är dimensionerat enligt värsta fallprincipen vilket betyder att systemet ska 

klara av att köra även om en omformarstation eller två fallerar. När kapaciteten så småningom 

når sin bristningsgräns finns egentligen bara två alternativ. Ett alternativ är att fysiskt bygga ut 

systemet med till exempel kraftigare omriktare eller fler matarledningar. Det andra alternativet 

är att energieffektivisera det befintliga systemet och med hjälp av intelligenta tekniker anpassa 

de operativa processerna så att gränsvärdena inte överträds (Pilo de la Fuente et al, 2014).   

I artikeln delas intelligenta tekniker till järnvägen in i tre funktioner: intelligenta operativa 

processer av trafikflödet, intelligenta operativa processer av banmatningen samt intelligent 
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integration med regionnätet. Den första funktionen att anpassa trafikflödet, är ett flexibelt 

verktyg för att styra effektbehovet efter systemets gränsvärden. Denna typ av intelligent teknik 

har tre mål; att minimera elförbrukning, anpassa trafiken till infrastrukturens kapacitet samt 

minska kostnaden för elkraften. Ett exempel på detta är att synkronisera ankommande tåg med 

avgående för att på så vis använda återmatad energi från det inbromsande tåget för att accelerera 

det avgående tåget. Det är dock viktigt att poängtera att en ändring av effektprofilen kan 

innebära en ändring i hastighetsprofilen vilket kommer påverka tiden det tar att köra en viss 

sträcka. Det måste då göras en avvägning kring hur energieffektivt det blir i slutänden.  

Eftersom det endast finns ett begränsat antal komponenter genom vilka det går att styra de 

operativa processerna av elektrifieringen finns det ett begränsat antal ställen att införa 

intelligens och därför har styrning av efterfrågan på effekt, alltså laststyrning, varit 

omdiskuterat. Tack vare ny styrbar kraftelektronik är det dock möjligt att nå högre spänningar 

samt överföra effekt snabbare och mer kostnadseffektivt. Med laststyrning i kombination med 

styrbarheten som kraftelektronik erbjuder kan den andra funktionen intelligenta operativa 

processer av banmatningen uppnås (Pilo de la Fuente et al, 2014).  

Pilo de la Fuente et al. (2014) poängterar att det är viktigt att i ett intelligent järnvägssystem 

interagera med anslutande elnät, såsom det svenska regionnätet, eftersom det då går att anpassa 

operativa processer efter vad som händer i det allmänna elnätet i realtid. Ett exempel på sådan 

intelligent interaktion är när en händelse påverkar trefasbalansen på det allmänna nätet vilket 

reducerar kapaciteten och det allmänna nätet skulle ha möjlighet att ”fråga” 

banmatningssystemet om det får reducera effekten på angiven sträcka för att prioritera andra 

kunder (Pilo de la Fuente et al., 2014). Figur 9 sammanfattar resultatet från litteraturstudien av 

forskningen.  

 

Figur 9. Sammanfattning av litteraturstudien av forskningen gällande begreppen intelligenta 

elnät och intelligenta transportsystem 

4.2 Marknaden 

Nedan följer en presentation av utvecklingen av standarder samt de företag som idag levererar 

intelligent teknik till banmatningssystemet. 

4.2.1 Standarder 

Ur ett internationellt perspektiv är det viktigt att ta fram gemensamma standarder i 

infrastrukturfrågor för att garantera kvalitet, tillförlitlighet, kompatibilitet och interoperabilitet 

inom och mellan länder samt underlätta för företag att växa. För att dessutom uppmuntra 

innovation och nya tekniker är det till stor fördel om standarderna tas fram snabbt. Då 

samarbetet ibland kräver att 20 länder möts upp för diskussioner menar Declercq (2011) att det 

senare kravet kan vara svårt att uppfylla och att standardisering vanligtvis är en relativt långsam 

process (Declercq, 2011).   
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Det är ett pågående arbete med att ta fram standarder för både intelligenta elnät och intelligenta 

järnvägssystem. För intelligenta elnät hålls arbetet på internationell nivå genom International 

Energy Council (IEC). I Europa ska de tre standardiseringsorganisationerna CEN, CENELEC 

och ETSI tillsammans ta fram en plan och en stomme för europeiska intelligenta elnät. Detta 

underlag inriktar sig mot standarder som är specifika för förhållanden som råder i Europa eller 

där det tagit för lång tid att nå internationell enighet (Svensk Elstandard, 2015). Från detta 

samarbete har Smart Grid Architecture Model (SGAM) tagits fram som är ett ramverk och en 

metod för att ta fram en design av ett intelligent elnät. Ramen för SGAM är lösning- och 

teknikneutral, men tillåter validering av användningsfall och deras stöd av standarder (Guise, 

2014). SGAM har använts i projekt MERLIN för att ta fram Railway Energy Management 

System (REM-S), det tidigare nämnda energiledningssystemet anpassat för järnvägssystem 

(MERLIN, 2016). 

I Sverige och Norden finns inga unika standarder för intelligenta elnät, här används uteslutande 

europeisk standard (Svensk Elstandard, 2015). För intelligenta järnvägssystem har standarder 

tagits fram för flertalet olika tjänster bland vilka länderna sedan själva får välja vilka som ska 

införas. För tillfället pågår ett arbete att införa ett gemensamt europeiskt signalsystem, ERTMS, 

som ska möjliggöra att tågtrafik kan passera landsgränserna utan att vara anpassade för två olika 

system (Trafikverket, 2016b).  

4.2.2 Företagen  

Det finns flera företag som inriktat sig mot att leverera intelligent teknik specifikt för 

implementering på järnvägssystemet. I detta stycke presenteras ett urval av dessa företag för att 

ge en bild av var marknaden befinner sig idag. Alstom, Siemens AG, ABB, Bombardier och 

Transrail är alla stora företag som tillverkar komponenter till infrastruktur och som i samarbete 

med andra eller på egen hand tagit fram intelligenta tekniker till järnvägssystemet. Detta gäller 

intelligenta tekniker till hela järnvägssystemet och inte enbart till banmatningssystemet. Några 

intelligenta tekniker som dessa företag har på marknaden presenteras i detta avsnitt.  

Alstoms nyaste tillskott i deras repertoar av tåg är ett som drivs av bränslecellsteknik anpassat 

för att fungera väl tillsammans med tekniker för energilagring och intelligenta 

energiledningssystem (Alstom, 2014). Alstom har också inlett ett samarbete med Intel som är ett 

företag inriktat mot tillverkning av mikroprocessorer och andra datorrelaterade produkter. 

Samarbetet fokuserar kring intelligenta elnät och IT-säkerhet (Alstom, 2013).  

Siemens AG tillhandahåller bland annat reglersystemet RailSCADA, aktiv reglering av reaktiv 

effekt och aktiv balansering av fasförskjutningar från trefasnät till enfasnät. De har också tagit 

fram ett nytt koncept som de kallar RailFusion där komponenterna kommunicerar med varandra 

och som genom storskalig dataanalys skapar intelligens i planering, kontroll och övervakning 

för olika typer av spårtrafik (Siemens, 2016).  

ABB är världsledande inom kraft- och automationsteknik (ABB, 2016a) och har med hjälp av 

detta tagit fram effektiva metoder för att producera järnvägskomponenter. De tillhandahåller 

också system för energilagring längs med järnvägen som fångar upp och återanvänder återmatad 

ström alternativt omformar den så det kan skickas tillbaka på det allmänna nätet (ABB, 2016b).  

Bombardier är en del av ett samarbete med tågoperatörer där en ny tågteknik, ECO4, tagits 

fram. ECO4 är en portfolio bestående av 15 lösningar som tillsammans bildar en ryggrad i ett 

intelligent järnvägssystem. Tekniken ämnar bland annat optimera elförbrukningen och 

förlusterna genom optimal datorstödd tågframledning med interaktion mellan trafikens och 

banmatningens ledningssystem (Bombardier, 2016).   
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Transrail har i ett utvecklingsprojekt i samarbete med Trafikverket och LKAB tagit fram ett 

system för optimal tågframdrift, vid namn CATO, som optimerar tågoperation för förare 

relaterat till elförbrukning, så kallad eco-driving (Transrail, 2016). Transrail har i ett annat 

utvecklingsprojekt i samarbete med Uppsala universitet och Trafikverket tagit fram Styrning av 

Tågtrafik med Elektronisk Graf, STEG, som är en unik integration mellan graf och 

tågledningssystem. STEG gör det möjligt att från driftledningscentralen överblicka tågs rörelser 

och kommande möten. Programmet är kompatibelt med CATO och kan skicka information till 

föraren om ändringar i den operativa tidtabellen (Joborn och Hammarberg, 2014). 

4.3 Systemägare: Trafikverket 

I detta avsnitt presenteras resultatet från intervjuerna med representanter från Trafikverket. 

Eftersom det inte finns någon definition av intelligenta banmatningssystem har Trafikverket 

tillfrågats om deras syn på konceptet intelligenta elnät. Avsnittet går sedan vidare till att 

beskriva dagens arbete och det planerade arbetet inom området för Trafikverket. I efterföljande 

avsnitt presenteras Vattenfalls syn på intelligenta elnät. 

4.3.1 Trafikverkets syn på intelligenta elnät 

Eriksson (2016) ser positivt på utvecklingen med intelligenta elnät och menar att det finns en 

potential i den nya tekniken som kan användas till att styra elnät och tågtrafik för att optimera 

energianvändningen till järnvägstrafiken. Pågående och utförda mätningar som Trafikverket 

utfört visar att samordnad styrning av omformarstationer och tågtrafiken kan leda till 

energieffektivisering. Exakt hur denna styrning kan tänkas utformas är ännu inte utrett. Idag 

pågår ett arbete med att installera GPS-synkroniserad mätutrustning i alla omformarstationer 

och tåg. Enligt Eriksson (2016) möjliggör detta att på sikt skapa intelligent styrning i systemet. 

För Trafikverket är detta ett första steg i att skapa förståelse för hur effektivt systemet är och var 

det finns potential till att optimera energianvändningen. När denna förståelse skapats kan arbetet 

gå vidare med att utforma ett överordnat styrsystem. Enligt Eriksson (2016) finns det risker i att 

ha avancerade styrsystem som vid instabilitet kan leda till större kollapser av systemet. Det är 

viktigt att hitta en nivå av intelligent styrning som effektiviserar systemet och som fortfarande 

är robust och tillförlitligt.  

I följande avsnitt redovisas Trafikverkets arbete med att installera GPS-synkroniserade 

energimätare i omformarstationer och tåg, deras arbete tillsammans med EU samt de tidigare 

nämnda mätningarna som resulterat i ett effektstyrningssystem för högspänningsnätet mellan 

Boden och Hallsberg.  

4.3.2 Installation av nya energimätare 

Trafikverket har nyligen inlett ett arbete med att installera nya eller uppdatera de gamla 

energimätarna på alla omformastationer och lok. Enligt Eriksson (2016) kommer detta arbete 

vara genomfört cirka år 2018. Tanken är att GPS-synkroniserad information om spänning, 

ström, aktiv och reaktiv effekt ska finnas från alla lok och omformarstationer. På de lok som 

redan har Trafikverkets energimätare behöver dessa uppdateras och på de lok som saknar 

energimätare behöver de installeras nya. Syftet med installationen är att kunna debitera 

tågoperatörerna för vad de faktiskt förbrukar och inte enligt dagens schablonsystem (se avsnitt 

2.3.2).  

En sidvinst i installationen är den nya mängd data som det medför och möjligheten att analysera 

denna för att skapa bättre förståelse för var förlusterna finns och vad de beror på. Ållebrand 

(2016) förklarar att dagens förlustberäkning delvis bygger på approximationer, att Trafikverket 

vet ungefär hur stora förlusterna är men inte var i systemet de finns. Ållebrand (2016) menar 

vidare att en större kunskap om förlusternas uppkomst är eftertraktad för att kunna göra rätt 
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investeringar i framtiden. Efter att denna installation är slutförd finns de komponenter som 

behövs för att börja bygga på ett intelligent system. Det som saknas är strukturer för att 

behandla data och skicka information mellan komponenter (Biedermann, 2016).  

4.3.3 Europaprojekt MERLIN 

Trafikverket har varit inblandade i det tidigare nämnda europasamarbetet projekt MERLIN (se 

avsnitt 4.3.3) och representerade ett 16,7 Hz enfassystem där de var infrastrukturägare. I 

projektet undersöktes möjligheten att styra tågtrafiken genom att begränsa strömmen beroende 

på om tågen låg före eller efter i tidtabellen. Om alla tåg på en viss sträcka var i tid eller före sin 

tidtabell fick alla tåg upp till 450 A, men om något tåg låg efter i tidtabellen ströps strömmen för 

de tidiga tågen och matade mer ström till det försenade tåget som då fick möjlighet att köra 

ikapp. En annan del i projektet var att ta reda på den optimala lastdelningen av 

omformarstationer. Biedermann (2016) menar att resultatet från studierna visar att det finns 

potential i laststyrning av trafiken och omformarstationerna men att simuleringarna var för 

förenklade för att beskriva hur mycket det går att spara på att införa dessa förändringar.  

4.3.4 Effektstyrningssystem 132 kV (EFS132) 

På det allmänna nätet finns ett välkänt problem med fallande fasvinkel från norr till söder på 

grund av att den mesta elproduktionen kommer från vattenkraft i Norrland och den mesta 

elförbrukningen sker i södra Sverige. Den fallande fasvinkeln letar sig också in på 

banmatningssystemet vilket leder till oönskade effektflöden mellan omformarstationer. 

Trafikverket har implementerat ett effektstyrningssystem för sträckan mellan Boden, Häggvik 

och Hallsberg som har hjälpmatning via ett 132 kV högspänningsnät mellan regionnät och 

banmatningssystemet. Oönskade effektflöden ger onödiga förluster och med EFS132 är tanken 

att minimera dessa förluster genom att minimera fasvinkelskillnader in på banmatningssystemet.  

Sträckan består endast av statiska omriktare förutom i Häggvik som har roterande omformare. 

Roterande omformare kan inte styras med avseende på fasvinkel och Häggviks omformarstation 

får således vara referens för fasvinkeln och sträckans statiska omriktare som består av styrbar 

kraftelektronik ställs in att följa Häggvik (Eriksson, 2016).  

Hasselstam (2012) beräknade att den årliga energibesparingen med EFS132 på grund av 

minskade överföringsförluster uppgår till 24 GWh och totalverkningsgraden för systemet ökar 

med 4.2%. Eriksson (2016) menar att detta varit ett lyckat projekt och att möjligheterna för ett 

effektstyrningssystem för sträckorna utan hjälpmatning via högspänningsledningar nu 

undersöks. Detta kommer att kallas EFS15, men exakt vad det kommer leda till i form av 

styrning av systemet kan inte Eriksson svara på i dagsläget, utan ytterligare utredning krävs. 

Eriksson (2016) spekulerar i att en möjlig upptäckt är att en del inställningar i 

omformarstationerna är fel och behöver ändras. Eriksson (2016) poängterar avslutningsvis att 

ett överordnat system för styrning av effekten på banmatningssystemet finns i Trafikverkets 

planering på lång sikt. Just nu fattas det dock tillräckligt med kunskap om förlusterna i systemet 

och första steget är att fylla denna lucka när de nya energimätarna är installerade. 
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4.4 Systemägare: Vattenfall 

Söderström (2016) inleder med att förklara att elnätsbyggen ur ett historiskt perspektiv har varit 

kostnadsdrivna och gått ut på att bygga ut och förstärka med koppar, kablar och komponenter. 

Detta har lett till liten flexibilitet mot kunder delvis på grund av att det inte har efterfrågats. På 

grund av energipolitiska mål om större andel förnyelsebar elproduktion pågår idag en 

energiomställning (Energimyndigheten, 2015) och dessutom ställer kunder högre krav på 

flexibilitet, tillförlitlighet och tillgänglighet. Söderström (2016) säger att intelligenta elnät är den 

framtida tekniken för alla bolag i branschen, eftersom det handlar om att anpassa sig till dessa 

nya förutsättningar.  

Det handlar inte om en lösning, utan flera. Enligt Söderström (2016) är det traditionella sättet att 

bygga ut elnätet alldeles för kostsamt och det är inte ekonomiskt försvarbart om kraven från 

politiker och kunder skulle mötas på det sättet. Istället måste kraven mötas genom 

effektivisering av de befintliga elnäten. Söderström (2016) menar att frågan måste mötas från 

två håll. Först och främst handlar det om att förhindra att fel uppstår i nätet och vilket 

exempelvis handlar om att undvika väderkänsliga luftledningar och istället använda markkablar. 

Om fel ändå uppstår handlar det om att så specifikt som möjligt identifiera var i systemet det 

uppstått för att kunna åtgärda det så snabbt som möjligt. För att göra detta behövs information 

från systemet som kan fås via sensorer och smarta energimätare. Idag finns smarta energimätare 

installerat och Vattenfall arbetar med att öka antalet sensorer i systemet.  

Ett ledord för intelligenta elnät är enligt Söderström (2016) dynamik. Luftledningar är 

dimensionerade med hänsyn till de statiska parametrarna 25 ̊C i utomhustemperatur och 0.6 m/s 

i vindhastighet för att inte överhetta ledningarna. Detta är förhållanden som mestadels inte är 

fallet i Sverige och om det är kallare kan ledningarna klara av mer transmission utan att bli 

överhettade. Ett exempel är att under en blåsig dag med stor vindkraftsproduktion så går det 

även att transportera mer effekt eftersom vinden kyler ledningarna. Det är denna typ av dynamik 

som ett intelligent elnät kan förhålla sig till och skapa effektiviseringsmöjligheter genom enligt 

Söderström (2016). Till teknikerna hör sensorer i systemet, sammankopplade apparater och 

avancerade IT-system och algoritmer.  

Söderström (2016) poängterar att en sådan här större omställning av systemet tar cirka 50 år 

eftersom de flesta komponenterna i systemet förväntas finnas i bruk i 40 år. Utmaningarna som 

det medför är att införskaffa ny kompetens eftersom intelligenta elnät också innebär nya krav på 

en dynamisk affärsmodell och nytt tariffsystem. En annan utmaning är att förhålla sig till att 

framtiden kan ändra sig. Söderström (2016) refererar till något Ericssons VD Hans Vestberg 

sagt och menar att förändringarna aldrig kommer gå så långsamt som de gör just nu. Att ha en 

infrastruktur där komponenterna konstrueras för att hålla i 40 år, men förutsättningarna 

runtomkring förändras mycket snabbare, är den verkliga utmaningen.  
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5. Beskrivning av fallstudien: norra malmbanan 

Genom att utföra en statistisk analys av en fallstudie har behovet av att utveckla ett intelligent 

banmatningssystem undersökts. Från fallstudien kan potentiella områden för effektivisering 

upptäckas, vilket alltså beskriver behovet av att utveckla ett intelligent banmatningssystem. 

Detta besvarar en del av den första frågeställningen men framförallt den andra 

huvudfrågeställningen.  

Platsen för fallstudien valdes till norra malmbanan på grund av dess passande karaktäristik 

gällande tågtrafik och systemuppbyggnad. I detta avsnitt förklaras denna karaktäristik i större 

detalj samt ges en förklaring till dataunderlaget och genomförandet av den statistiska analysen.  

5.1 Systembeskrivning 

Till norra malmbanan räknas stationerna från Kiruna till Riksgränsen (se figur 11) och sen 

vidare till Narvik på norska sidan. På denna sträcka är det framförallt LKABs malmtåg som kör. 

Detta gjorde den passande för denna typ av statistisk analys eftersom det var möjligt att få tag 

på data över lokens elförbrukning från en aktör. Alla malmtåg har en effektfaktor nära ett och 

kan faskompensera (se avsnitt 0) vid återmatning av effekt så att spänningen i 

kontaktledningarna inte faller för mycket. Detta är fördelaktigt då denna studie bara kan ta 

begränsad hänsyn till reaktiv effekt. Tågen är dessutom så kallade systemtåg vilket betyder att 

de nästan alltid kör med lika många vagnar och lika tungt lastade (tungt lastat norrgående, lätt 

lastat södergående) på samma sträcka. Höjdprofilen i figur 12 visar att sträckan mellan 

Stenbacken och Tornehamn mest består av backar, närmare bestämt fyra uppförsbackar och tre 

nedförsbackar. Detta ger goda förutsättningar att kunna analysera ett scenario där tågen både 

accelererar och återmatar.  

Denna studie fokuserar på sträckan mellan Stenbacken och Tornehamn där det finns en 

omformarstation med roterande omformare i respektive ände. Stenbackens omformarstation 

består av två omformare av typen Q38/Q39 och en omformare av typen Q48/Q49. Tornehamns 

omformarstation består av tre omformare av typen Q38/Q39 och en omformare av typen 

Q48/Q491, se figur 10. Gränsvärden för omformarstationerna presenteras i tabell 2. Mellan 

omformarstationerna är ett AT-system för återledning av ström och impedanserna för 

kontaktledningarna presenteras i tabell 3.  

Tabell 2. Gränsvärden för omformarstationerna i Stenbacken och Tornehamn. Källa: 

Biedermann (2016) 

 Kontinuerlig last Överlast Maxlast 

Stenbacken 5.8 MVA, 350 A 8 MVA, 500 A 9 MVA, 600 A 

Tornehamn 10 MVA, 625 A 14 MVA, 825 A 18 MVA, 1175 A 

 

 

 

                                                           
1 De olika typerna av omformare är dimensionerade för olika mängder skenbar effekt. Q38/Q39 

omformar 4 MVA medan Q48/Q49 omformar 10 MVA (Skogberg, 2013). 
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Tabell 3. Impedanserna för kontaktledningarna mellan Stenbacken och Tornehamn. Källa: 

Banverket (2006)  

Sträcka Typ av ledning (längd) Impedans [Ohm/km] 

Stenbacken – Abisko 80 2Å Fö (34km) 0.15 + j0.16 

Abisko – Tornehamn 100 2Å Fö (10km) 0.14 + j0.16 

Abisko - Tornehamn 80 2Å Fö (6km) 0.15 + j0.16 

 

Som kan ses i tabell 2 finns olika kategorier av gränsvärden för omformarstationerna. Nivåerna 

för dessa kategorier är flytande. Överlastförmågan går mellan kontinuerligt och max. Maxlast 

för ström betyder att omformaren bryts vid det värdet, däremellan beror det på lastprofilen och 

komponenternas uppvärmning samt hur länge lasten tas ut. En grov uppskattning är att överlast-

värdet kan hållas i sex minuter förutsatt att lasten kontinuerligt har det värdet och alltså 

kontinuerligt värmer upp omformaren (Biedermann, 2016).  

Regionnätet mellan Stenbacken och Tornehamn är ett 130kV nät som har en driftspänning på 

normalt 150kV men är konstruerat för att klara 175 kV och består av luftledningar, 

transformatorer, effektbrytare med mera. Under normala förhållanden är det ett starkt nät. De 

övriga laster som tas ut i Stenbacken och Tornehamn är liftanläggningar, hotell och fjällstugor 

(Ljungberg Schön, 2016). Figur 10 visar en förenklad bild av det studerade systemet. 

 

Figur 10. Förenklad systembeskrivning av den studerade sträckan och dess komponenter. 

2 x Q38/Q39 

1 x Q48/Q49 

3 x Q38/Q39 

1 x Q48/Q49 

olastat norrgående tåg lastat södergående tåg 
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Figur 11. Översikt på hela malmbanans sträckning mellan Luleå och Narvik. Källa: 

Författarens egen bild gjord i MATLAB 
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Figur 12. Höjdprofil för sträckan Kiruna malmbangård till Riksgränsen. Tornehamn har ingen 

egen stationsbyggnad men är markerad i figuren där omformarstationen ligger. 

Förkortningarna Kmb, Sbk, Ak, Tha och Rgn står för Kiruna Malmbangård, Stenbacken, 

Abisko, Tornehamn respektive Riksgränsen. Källa: Data från BIS 

5.2 Förutsättningar 

Det visade sig att sekundärsidan på Tornehamn omformarstation endast fanns representerad i 

parametrarna ström i ledningen mot Abisko samt total effekt ut från omformarstationen. Den 

totala effekten ut från omformarstationen innehåller även den effekt som matas mot Rombaks 

omformarstation i Norge. För att kunna korrelera förbrukad energi och återmatad energi till 

utmatad energi från omformarstationernas sekundär- och primärsidor behövde tidsfönster tas 

fram. Tidsfönstren behövde representera fall då det inte fanns trafik mellan Tornehamn och 

Rombak, alltså när den totala effekten på Tornehamns sekundärsida matades mot Stenbacken. 

Energimätarna på LKABs malmtåg mäter ännu inte reaktiv effekt vilket är anledningen till att 

den statistiska analysen endast kan ta begränsad hänsyn till den.  

5.3 Val av tidsfönster 

I Trafikverkets öppna databas finns den aktuella tågplanen presenterad i dagliga grafer, se figur 

13. Denna visar när tågen är planerade att avgå och ankomma vid stationerna samt om det är 

stopp och möten på vägen. Tidtabellen har använts för att identifiera tidsfönster då det endast är 

ett norrgående och ett södergående tåg på sträckan Stenbacken till Tornehamn för att på så sätt 

kontrollera lastprofilen. Tre dagligen återkommande tidsfönster identifierades (se tabell 4).  

Opera är Trafikverkets mjukvaruverktyg för registrering av tågens egenskaper och rörelser i 

realtid och med hjälp av programmet erhölls tågens vikt, loksammansättning samt när de i 

praktiken avgått och ankommit till en station för de identifierade tidsfönstren. Det blev en del 

bortfall av möjliga tidsfönster på grund av avsaknad av data i Opera.  

Data från omformarnas primär och sekundärsida hämtades från Trafikverkets ledningssystem 

för den elektriska driften, GELD. Som tidigare nämnts fanns Tornehamns sekundärsida endast 

representerad med parametern ström och total utmatad effekt från omformarstationen. För att 

hitta de tidsfönster då den totala effekten matades mot Stenbacken undersöktes när 

omformarstationen matade ström på kontaktledningen mot Vassijaure (norr om Tornehamn). 
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Detta resulterade i fler bortfall av analyserbara tidsfönster. Sammanfattningsvis identifierades 

tolv tidsfönster för analys under februari 2016, dessa är markerade i bilaga B.  

 

Figur 13. Grafisk beskrivning av tidtabellen i tid och rum för sträckan Kiruna - Narvik. Källa: 

Trafikverket (2015) 

Tabell 4. Identifierade tidsfönster enligt tidtabell. Dessa är dagligen återkommande under 

februari. 

Tidsfönster enligt tidtabell Tågnummer 

03.10 – 05.10 9901/9904 

14.50 – 16.10 9911/9914 

18.40 – 20.00 9915/9918 

5.4 Data  

I GELD sparas bland annat data kring effektflöden, spänningsnivåer och strömmar i 

banmatningssystemets omformarstationer. Från denna databas inhämtades data för både primär- 

och sekundärsida av omformarstationerna i Stenbacken och Tornehamn. En sammanfattning av 

inhämtad data finns i tabell 5. Primärsidan representerar regionnätet och sekundärsidan 

representerar banmatningssystemet. Alla parametrar inhämtades för hela februari månad. Data 

för tågtrafiken bestod av 5-minutersvärden och övriga parametrar bestod av 10-

sekundersvärden. För att kunna jämföra siffrorna i analysen räknades dessa parametrar om till 

motsvarande 5-minutersvärden. Spänning och ström representeras då av ett medelvärde och 

effekterna av en summering under 5-minuter. I regressionsanalysen har endast 5-minutersvärden 

jämförts mot varandra medan både 5- och 10-minutersvärden inkluderats i parameteranalysen.  
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Data från tågtrafiken representeras av LKABs malmtåg som har den äldre typen av 

Trafikverkets energimätare som mäter den aktiva effekt som tågen förbrukar, E+, och återmatar, 

E-. Malmtågen kör med parkoppling vilket betyder att det alltid är två lok fram i tåget som drar 

lasten. Hela tågets elförbrukning fås genom att summera förbrukningen för de parkopplade 

loken. Tågtrafikens data är även kopplat till GPS-koordinater med tidsangivelser vilket gör dem 

lämpliga för denna typ av analys. GPS-koordinaterna är angivna på formatet grader, minut och 

sekund. 

Tabell 5. Överblick av inhämtad data. 

 Parametrar Registreringsintervall Anmärkning 

Stenbackens 

primärssida 
Ptot var 10 sekund Från GELD 

Stenbackens 

sekundärsida 
Pledning var 10 sekund Från GELD 

Tornehamns 

primärsida 
Ptot var 10 sekund Från GELD 

Tornehamns 

sekundärsida 
Ptot, Itot var 10 sekund Från GELD 

Tågtrafiken E+, E-, GPS summa 5 minuter 
LKABs 

malmtåg 

Övrigt Q, V, I var 10 sekund 
Från GELD 

(1 dygn) 

 

5.4.1 Kvalitet i data 

Det har varit svårt att säkerställa kvalitet på data då det varit problematiskt att få reda på exakt 

hur de är uppmätta. Eftersom det visade sig att effekten inte mäts i ledningen från Tornehamn 

till Abisko fick den totala utmatade effekten från omformarstationen användas istället. Eftersom 

denna inte är mätt på samma sätt som effektparametern i ledningen från Stenbacken till Abisko 

kan det finnas skillnader dem emellan.  

I data för tågförbrukningen från Trafikverket finns ett identifierat fel. Enligt Trafikverket beror 

det på en konstig inställning i energimätaren som avrundar till jämna heltal. Detta gör att det 

kan finnas ett avrundningsfel upp till 0.5 kWh. I samma data från LKAB fanns istället luckor i 

mätningarna, vilket skapade problem med de valda tidsfönstren. I flera fall fanns data för ett, 

men inte två, lok för den valda tiden och positionen. Det är av denna anledning som det 

bestämdes att dataunderlaget från Trafikverket skulle representera tågens elförbrukning, trots att 

denna var angiven med sämre noggrannhet.   
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5.5 Analys 

För att underlätta navigering och koordinering av tid och position i data skrevs ett program i 

MATLAB. I programmet hämtas data från Excel-filer och gör om dem till samma struktur vad 

gäller samplingsintervall och enhet. Beroende på vilket tidsfönster som analyseras plockar 

programmet ut dessa data och väljer vidare ut de data som representerar sträckan mellan 

Stenbacken och Tornehamn. Med hjälp av detta program har alla tidsfönstren granskats så de 

representerar relevanta fall.  

Programmet går vidare till att grafiskt visa det valda dataunderlaget i grafer, vilka presenteras i 

nästkommande kapitel 6, och sparar samtidigt dessa i en extern fil. När varje analysfall sparats i 

en varsin fil sammanställs de till en fil från vilken regressionsanalys och residualanalys 

genomförs. En översikt av de analyserade fallen redovisas i tabell 6. Resultatet från dessa 

presenteras i efterföljande kapitel 6.  

Tabell 6. Översikt analysfall. 

 Parameterstudie Regression 

Fall 1 Begränsad återmatning  

Fall 2 Återmatning  

Fall 3  

Total utmatad energi 

sekundärsida – total 

nettoförbrukning från tåg 

Fall 4  
Stenbacken 

omformarstation 

Fall 5  
Tornehamn 

omformarstation 
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6. Resultat från statistisk analys av norra malmbanan 

Detta avsnitt redovisar resultaten från den statistiska analys gjord på en fallstudie mellan 

Stenbacken och Tornehamn på norra malmbanan i Norrbotten. Resultaten presenteras ett fall i 

taget enligt strukturen från tabell 6. Parameteranalysen undersöker ett system enligt figur 10 

med två omformarstationer, ett lastat norrgående malmtåg samt ett södergående olastad 

malmtåg. I regressionsanalysen har 5-mintersvärden för de tolv identifierade tidsfönstren 

sammanställts för att avgöra sambanden mellan inmatad energi från regionnätet, utmatad energi 

på banmatningssystemet samt förbrukad energi av tågen.  

6.1 Fall 1: Begränsad återmatning 

Första fallet redovisar ett analysfall där tågens återmatade effekt, sett i absoluta värden, på 

sträckan är begränsad. Detta för att se hur effekterna i banmatningssystemet och regionnätet 

reagerar på tågens körsätt i ett fall utan stor påverkan från återmatad energi.  

Data för analysfallet representerar den 15 februari 2016 mellan 15.05 och 15.35. Tågens 

förbrukade energi representeras av sju datapunkter. Figur 14 visar en 3D-illustration av tågens 

elförbrukning kopplat till deras position på norra malmbanan. Figur 15 visar tågens hastighet, 

förbrukade och återmatade energi. Figur 16 och 17 presenterar sekundärsidans energivärden 

respektive effektvärden. Motsvarande grafer för primärsidan presenteras i figur 18 och 19. För 

att se hur reaktiv effekt och ström ser ut för sekundär- och primärsidan finns dessa grafer i 

bilaga C. 

 

Figur 14. 3D-illustration över tågens elförbrukning kopplat till deras position på norra 

malmbanan. Kryssen representerar Stenbacken och Tornehamn. 

Figur 14 visar ett möte mellan tågen. Det norrgående tåget rör sig från Stenbacken till 

Tornehamn, detta tåg är lastat och väger under den här körningen 8 413.4 ton. Det södergående 

tåget är olastat och rör sig från Tornehamn mot Stenbacken. Tåget väger 1 825.4 ton (från 

Opera).   
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6.1.1 Fall 1: Tågen 

Tågens hastighet är beräknad från tågens GPS-koordinater var femte minut. Tågens förbrukade 

energi är den aktiva energi som tågen behöver för att drivas framåt, denna kan också betecknas 

som tågets förbrukade bruttoenergi. När tågen bromsar återmatas energi och detta visas i den 

nedersta grafen i figur 15. Den förbrukade energin subtraherat med återmatad energi 

representerar tågens nettoförbrukning av energi.  

 

Figur 15. Tågens hastighet, bruttoförbrukning av energi samt återmatning av energi.  

Detta fall har begränsad återmatning av energi, men som figur 15 visar så finns det ändå lite 

återmatad energi i systemet. Det lastade norrgående tåget har konstant högre förbrukning av 

energi, vilket beror på att det är större stigningsmotstånd på grund av att det är tyngre än det 

olastade tåget. Mellan 10 och 15 minuter går elförbrukningen för det lastade norrgående tåget 

ner, detta betyder att föraren inte ger tåget pådrag och kan bero på att tåget kör i nedförsbacke 

utan att återmata energi eller att hastigheten hålls balanserad. Figuren visar också att det lastade 

norrgående tåget håller nära konstant hastighet under hela körningen. På sträckan finns några 

backar, se höjdprofil figur 12, vilket är varför elförbrukningen går upp och ner. 
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6.1.2 Fall 1: Sekundärsida 

 

Figur 16. Medelenergi på Stenbackens och Tornehamns sekundärsida (5-minutersvärden). 

Från figur 16 ses att båda omformarstationerna följer samma mönster som tågens 

bruttoelförbrukning. På slutet är det lastade norrgående tåget nära Tornehamns omformarstation 

vilket är varför denna matar mer energi än omformarstationen i Stenbacken. I sista datapunkten 

har Tornehamns omformarstation börjat mata ström mot Rombaks omformarstation, vilket 

också kan förklara varför Tornehamn matar mer energi mellan 25 och 30 minuter.  

 

Figur 17. Effekt på Stenbackens och Tornehamns sekundärsida (10-sekundersvärden). 
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Enligt figur 17 är det en effektökning mellan 15 och 20 minuter då det lastade norrgående tåget 

kör och det olastade södergående tåget accelererar efter tågens möte. Ännu en topp uppstår vid 

27 minuter när det lastade norrgående tåget kör i uppförsbacke mot Riksgränsen samtidigt som 

det olastade södergående tåget ökar hastigheten, se höjdprofilen figur 11. Efter 10 minuter 

minskas utmatningen av effekt hastigt, detta sker när det olastade södergående tåget stannat för 

möte med det lastade norrgående tåget.  

Omformarstationerna slår ut för maxlast vid ett värde av 9 MVA för Stenbacken och 18 MVA 

för Tornehamn enligt tabell 2. Maxlasten är angiven för skenbar effekt och eftersom figur 16 

endast visar aktiv effekt går det inte att säkert säga om Stenbacken vid effekttoppen närmar sig 

sitt tak. Tabell 7 visar därför både aktiv och reaktiv effekt vid några valda tidpunkter för att se 

hur nära maxlast effekttopparna når. En graf för reaktiv effekt återfinns i bilaga C. Skenbar 

effekt beräknas som beloppet av aktiv och reaktiv effekt, enligt: 

𝑆 =  √𝑃2 + 𝑄2      (6.1) 

Tabell 7. Aktiv, reaktiv och skenbar effekt för några punkter på sträckan. 

Tidpunkt [min] 
Aktiv effekt (P) 

[MW] 

Reaktiv effekt (Q) 

[MVAr] 

Skenbar effekt (S) 

[MVA] 

7 5.5 0 5.5 

18 7 -1 7.1 

27 6.5 -2 6.8 

 

Som tabell 7 visar ligger effekttoppar på värden mellan kontinuerlig last och överlast. Eftersom 

dessa värden, som tumregel, kan hållas i sex minuter utgör de ingen fara för att slå ut 

omformarstationerna.  
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6.1.3 Fall 1: Primärsida 

 

Figur 18. Medelenergi på Stenbackens och Tornehamns primärsida (5-minutersvärden). 

Figur 18 visar att omformarstationernas primärsidor uppvisar samma mönster som 

sekundärsidorna medan spänningen hålls styv.  Mot slutet matar Tornehamn omformarstation 

betydligt mer energi än Stenbacken vilket antagligen beror på att det lastade norrgående tåget 

närmar sig stationen.  

 

Figur 19. Effekt på Stenbackens och Tornehamns primärsida (10-sekundersvärden). 

Som figur 19 visar följer primärsidan samma mönster som sekundärsidan gör med en effekttopp 

strax innan 20 minuter och 27 minuter samt ett effektfall vid 10 minuter.   
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6.2 Fall 2: Återmatning 

Fall nummer två redovisar ett analysfall där tågen både förbrukar och återmatar energi om 

vartannat. Detta för att se hur effekterna i banmatningssystemet och regionnätet reagerar när 

systemet måste ta hand om återmatad energi.  

Data för analysfallet representerar 21 februari 2016 mellan 14.50 och 15.30. Tågens förbrukade 

och återmatade energi representeras i nio datapunkter. Figur 20 visar en 3D-illustration av 

tågens elförbrukning kopplat till deras position på norra malmbanan. Figur 21 visar tågens 

hastighet, förbrukade och återmatade energi. Figur 22 och 23 presenterar sekundärsidans 

energivärden respektive effektvärden. Motsvarande grafer för primärsidan presenteras i figur 24 

och 25. För att se hur reaktiv effekt och ström ser ut för sekundär- och primärsidan finns grafer 

för detta i bilaga C. 

 

Figur 20. 3D-illustration över tågens elförbrukning kopplat till deras position på norra 

malmbanan. Kryssen representerar Stenbacken och Tornehamn. 

Figur 20 visar ett möte mellan tågen. Det norrgående lastade tåget väger 8 309,8 ton och rör sig 

från Stenbacken mot Tornehamn. Det södergående tåget är olastat och väger 1 825,4 ton och rör 

sig i motsatt riktning från Tornehamn mot Stenbacken. Som figuren visar går elförbrukningen 

för det lastade norrgående tåget väldigt mycket upp och ner eftersom det återmatar när tåget 

bromsar i nedförsbackarna, se höjdprofil i figur 12.  

6.2.1 Fall 2: Tågen 

Precis som i fall 1 är tågens hastighet beräknad från deras respektive GPS-koordinater med fem 

minuters intervall. Tågens förbrukade energi är den aktiva energi som tågen behöver för att 

drivas framåt, denna kan också betecknas som tågets förbrukade bruttoenergi. När tågen 

bromsar återmatas energi och detta visas i den nedersta grafen i figur 21. Den förbrukade 

energin subtraherat med den återmatade energin representerar tågens nettoförbrukning av 

energi. 

 



 38 

 

Figur 21. Tågens hastighet, bruttoförbrukning av energi samt återmatning av energi. 

Enligt figur 21 håller det lastade tåget jämn hastighet, medan det olastade tåget får invänta möte. 

Grafen visar också hur det lastade tåget förbrukar och återmatar energi om vartannat. I slutet går 

hastigheten för det lastade tåget ner och förbrukningen upp, det är när tåget går in i backen mot 

Riksgränsen (se figur 12, höjdprofilen). 

6.2.2 Fall 2: Sekundärsida 

 

Figur 22. Medelenergi på Stenbackens och Tornehamns sekundärsida (5-minutersvärden).  
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Som kan ses i figur 22 följer energin som matas ut från omformarstationernas sekundärsida 

samma mönster som tågens förbrukade energi. För hela sträckan är strömmen på ledningen från 

Tornehamn till Vassijaure noll.  

 

Figur 23. Effekt på Stenbackens och Tornehamns sekundärsida (10-sekundersvärden). 

Effekten går upp när tågen förbrukar mer och blir negativ när tågen återmatar. Det är ett 

effektfall mellan 10 MW och -4 MW mellan 20 och 25 minuter. Detta inträffar när det olastade 

södergående tåget accelererar efter mötet med det lastade norrgående tåget. För att kunna förstå 

om detta är när tå n återmatar effekt hade bättre upplösning på data behövts.  

Stenbackens gränsvärde för maxlast är 9 MVA, och i det här fallet når Stenbacken ett värde av 

10 MW efter 23 minuter. Detta ger en misstanke om att lasten är nära att slå i taket för maxlast 

och i tabell 8 redovisas därför aktiv, reaktiv och skenbar effekt för några punkter på sträckan. 

Skenbar effekt räknas ut som beloppet av aktiv och reaktiv effekt enligt ekvation (6.1) från 

föregående avsnitt. 

Tabell 8. Aktiv, reaktiv och skenbar effekt för några punkter på sträckan. 

Tid [min] 
Aktiv effekt (P) 

[MW] 

Reaktiv effekt (Q) 

[MVAr] 

Skenbar effekt (S) 

[MVA] 

13 6.5 0 6.5 

22 10 -1 10.1 

24 7 -1 7.1 

28 7 -2 7.3 
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6.2.3 Fall 2: Primärsida 

 

Figur 24. Medelenergi på Stenbackens och Tornehamns primärsida (5-minutersvärden). 

Primärsidan följer enligt figur 24 samma mönster som sekundärsidan. Mot slutet matar 

Tornehamns primärsida in mer energi än Stenbacken, antagligen eftersom det lastade 

norrgående tåget närmar sig Tornehamns omformarstation.  

 

Figur 25. Effekt på Stenbackens och Tornehamns primärsida (10-sekundersvärden). 

Både sekundärsidans effekter i figur 23 och primärsidans effekter i figur 25 visar på negativa 

värden av effekterna i omformarstationerna, vilket betyder att effekt flödar i motsatt riktning 

och alltså matas ut på regionnätet. Detta beteende beror sannolikt på att tågen också återmatar 
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effekt, men dataunderlaget för tågens elförbrukning hade behövt bättre upplösning för att svara 

på det. Det skulle eventuellt kunna bero på matningen av reaktiv effekt eller att närliggande 

omformarstationer matar effekt vid dessa tidpunkter. Det går dock att jämföra energivärdena för 

att ta reda på om energin används av närliggande tåg eller matas tillbaka på regionnätet.   

6.2.4 Var tar den återmatade energin vägen? 

Figur 26 presenterar differensen mellan sekundärsidans utmatade energi och tågens förbrukade 

energi respektive nettoförbrukning av energi.  

 

 

Figur 26. Visar differensen mellan sekundärsidans utmatade energi och tågens förbrukade 

respektive nettoförburkning av energi för fall 1 (övre) och fall 2 (nedre). 

Vid jämförelse av den övre figur 26 med tågens hastighet och förbrukning för fall 1 i figur 15 

går det att se att för punkt 2 och 4, då tågen återmatar en liten mängd energi, återmatas energi 

som tas upp av det tåget som inte återmatar (negativa värden för bruttoförbrukningen). För 

punkt 1, 5, 6 och 7 kör båda tågen och siffrorna i övre figur 26 förklaras av överföringsförluster.  
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Vid jämförelse av den nedre figur 26 och tågens hastighet och förbrukning för fall 2 i figur 21 

går det att se att för punkt 2, 3, 5, och 7, då det lastade norrgående tåget återmatar energi, tas 

energin upp av det tåget som inte återmatar (negativa värden för bruttoförbrukningen). För 

punkt 7 är värdet för den streckade sek-netto linjen aningen negativt vilket betyder att 

nettoförbrukningen av energi överstiger det som matas in från omformarstationernas 

sekundärsidor. Detta kan ha flera förklaringar; det matas energi från närliggande 

omformarstationer, reaktiv effekt matas mellan stationerna eller så finns det fel i dataunderlaget.  

6.3 Fall 3: Kontaktledningarna 

Det tredje analysfallet representerar en regressionsanalys av total utmatad energi från 

omformarstationernas sekundärsida och total nettoförbrukning av tågen. Detta fall ger en 

indikation om hur stora ledningsförlusterna är för de analyserade tidsfönstren. Detta jämförs 

också med en beräknad teoretisk ledningsförlust. Data består av 73 punkter från de tolv 

analyserade tidsfönstren och redovisas i figur 27. Residualerna till regressionsanalyserna 

redovisas som histogram i figur 28. 

 

Figur 27. Regressionsanalys av total utmatad energi från omformarnas sekundärsida och total 

nettoförbrukning av energi från tågen. I denna regression är förbrukad energi subtraherad med 

återmatad energi.  

Regressionsanalys mellan den totala nettoförbrukningen av energi i tågen och den totala 

utmatade energin från omformarnas sekundärsida ger ett linjärt samband som beskrivs av (6.2). 

𝑦 = 0.03 + 1.22𝑥     (6.2) 

Konstanttermen står för en initial energikostnad om 30 kWh. Termen framför x indikerar en 

verkningsgrad på ca 82.0% i kontaktledningarna när systemet är i drift. Dessa siffror kommer 

med en förklaringsgrad på 90.8%, vilket anses vara signifikant. 

Förlustberäkning från de tolv analysfallen ger ett medelvärde på verkningsgraden i 

kontaktledningarna om 77.1% med standardavvikelse på 3.1%. En teoretisk ledningsförlust 

beräknad på medelström och medeleffekt utmatad på sekundärsidan i Stenbacken och 
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Tornehamn från fall 2 samt ledningsimpedanser från tabell 3 ger en verkningsgrad i 

kontaktledningarna på ungefär 95%. 

 

Figur 28. Histogram för residualerna till regressionsanalysen av total utmatad energi från 

omformarstationernas sekundärsidor och total nettoförbrukning av energi från tågen. 

Residualgrafen i figur 28 liknar en normalfördelning kring noll. Detta indikerar att det är en bra 

anpassning med en enkel linjär regression.  
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6.4 Fall 4: Stenbackens omformarstation 

Fall 4 är en regressionsanalys gjord på Stenbackens omformarstation och redovisar total 

inmatad energi från omformarstationens primärsida mot total utmatad energi på sekundärsidan. 

Detta fall ger en indikation om hur stor förlusten är i omformarstationen.  Data består av 73 

punkter från de tolv analyserade tidsfönstren och redovisas i figur 29. Residualerna till 

regressionen redovisas i ett histogram i figur 30.  

 

Figur 29. Regressionsanalys av inmatad energi från Stenbackens primärsida och utmatad 

energi från Stenbackens sekundärsida. 

Regressionsanalys av Stenbackens utmatade energi från sekundärsidan mot inmatad energi från 

primärsidan ger ett linjärt samband som beskrivs av (6.3). 

𝑦 = 0.16 + 0.35𝑥     (6.3) 

I det här fallet är förklaringsgraden väldigt låg, 24.3%, vilket gör att sambandet inte kan sägas 

vara signifikant. Bruset i det här fallet kan bero på att Stenbackens omformarstation också 

levererar hjälpkraft som förser ett teknikhus och växlar med elektricitet. Vid förlustberäkning 

från de tolv analyserade fallen av Stenbackens omformarstation gavs ett värde för 

verkningsgraden i omformarstationen på 63.3% med en standardavvikelse på 22.4%. Även detta 

indikerar att det är osäkra siffror där fler faktorer än vad som matas ut på ledningen mot Abisko 

kräver inmatning från regionnätet nära Stenbacken.  

Detta betyder även att graferna för primärsidans energi och effekt i Stenbackens 

omformarstation kan vara missvisande för fall 1 och fall 2 i denna studie.  
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Figur 30. Histogram för residualerna till regressionsanalysen av omformarstationen i fall 4 

Residualgrafen i figur 30 liknar en normalfördelning kring noll. Detta indikerar att det är en bra 

anpassning med en enkel linjär regression.  
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6.5 Fall 5: Tornehamns omformarstation 

Sista fallet är motsvarande fall 4 en regressionsanalys gjord på Tornehamns omformarstation 

och redovisar total inmatad energi på omformarstationens primärsida mot total utmatad energi 

på sekundärsidan. Detta för att få en indikation om hur stor förlusten är i omformarstationen.  

Data består av 73 punkter från tolv analysfall och redovisas i figur 31. Residualerna till 

regressionsanalysen redovisas som ett histogram i figur 32.  

 

Figur 31. Regressionsanalys av total inmatad energi från Tornehamns primärsida och total 

utmatad energi från Tornehamns sekundärsida. 

Regressionsanalys av Tornehamns inmatade energi på sekundärsidan och inmatade energi från 

regionnätet på primärsidan ger ett linjärt samband som till 99.9% förklaras av (6.5).  

𝑦 = 0.01 + 1.02𝑥     (6.5) 

Konstanttermen betyder att det är en initial energikostnad om 30 kWh för omformarstationen. 

Den här regressionen har, till skillnad från regressionen gjord med Stenbacken, en väldigt hög 

förklaringsgrad vilket betyder att nästan all inmatad energi från regionnätet matas direkt ut på 

ledningen mot Abisko. Vid beräkning av medelförlusten i omformarstationen från de tolv 

analyserade fallen fås ett värde på verkningsgraden på 94.7% med en standardavvikelse på 

0.8%. Även detta styrker att primärsidans inmatade energi går direkt ut på ledningen mot 

Abisko, med en förlust i omformarstationen.  

Detta kan jämföras med att roterande omformare vanligtvis har en verkningsgrad på ca 84% 

vilket indikerar att resultatet med 94.7%, även fast den har hög förklaringsgrad och liten 

standardavvikelse, är något hög. Detta kan förklaras av att data är noga utvalt så att tidsluckor 

valts där omformarstationen endast matar till tåg på sträckan och att verkligheten för 

omformarstationen egentligen är mer komplex, vilket leder till större förluster.  
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Figur 32. Histogram för residualerna till regressionsanalysen av Tornehamns omformarstation 

i fall 5. 

Residualgrafen i figur 34 liknar en normalfördelning kring noll. Det är låga siffror på x-axeln, 

med indikationer om några få utliggare. Detta indikerar att det är en bra anpassning med en 

enkel linjär regression.  

6.6 Sammanfattade resultat 

Detta avsnitt sammanfattar resultaten i kapitel 6 genom att dela upp dem i parameteranalys och 

verkningsgrad.  

6.6.1 Parameteranalys 

Fall 1 och fall 2 visar att det finns situationer då trafiken skapar effekttoppar på 

banmatningssystemet. I de analyserade fallen i denna studie uppstår effekttopparna exempelvis 

när ett lastat tåg kör i uppförsbacke samtidigt som ett olastat tåg accelererar ut från ett möte. För 

fall 2 slår effekttoppen i taket för maxlast vid detta tillfälle. Detta är ett område där det finns 

potential till att undvika höga effekttoppar genom att styra trafiken på ett intelligent sätt. 

Dessutom visar analysen att det finns ett behov av att effektivisera eftersom omformarstationen 

når sin maxgräns vid denna lastprofil.  

Fall 1 och fall 2 visar också att den återmatade effekten från ett tåg tas upp av det andra tåget på 

sträckan och matar även effekt tillbaka ut på regionnätet i vissa fall. Detta är ett område som 

redan effektiviserar banmatningen, men fallstudien visar att det leder till högre 

överföringsförluster vilket är ett potentiellt område för effektivisering i ett intelligent 

banmatningssystem.  
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6.6.2 Verkningsgrad 

Tabell 9 sammanfattar verkningsgraderna framtagna i fall 3 och fall 4. Verkningsgraderna är 

beräknade dels genom regression av 73 datapunkter där 5-minutersvärden jämförs mot varandra 

och dels från ett medelvärde från de tolv identifierade tidsfönstren.  

Tabell 9. Sammanfattning av verkningsgraderna från fall 3 och fall 4.  

 
Verkningsgrad 

(regression) 

Förklaringsgrad 

(regression) 

Verkningsgrad 

(medelvärde 12 

analysfall) 

Standardavvikelse 

(12 analysfall) 

Kontaktledning 

med återmatning 
82% 90.8% 77.1% 3.1% 

Teoretisk 

kontaktledning 
95%    

Omf Stenbacken -- -- -- -- 

Omf Tornehamn 98% 99.9% 94.7% 0.8% 

 

Verkningsgraden för omformarstationen i Stenbacken är inte med i tabell 9 då den inte var 

signifikant på grund av att omformarstationen inte bara matar effekt till tågen utan antagligen 

även försörjer ett teknikhus och växlar med effekt. Verkningsgraden för Tornehamn är väldigt 

hög vilket antagligen beror på att data är noga utvalt för att korrelera med när tåget matas med 

effekt. I verkligheten är situationen mer komplex för omformarstationen och verkningsgraden är 

något lägre. Fallstudien visar att verkningsgraderna är lägre än de teoretiska värdena och visar 

att detta är ett potentiellt område för effektivisering via intelligenta banmatningssystem via 

teknik som optimerar i realtid.  
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7. Diskussion 

Inledningsvis diskuteras forskning, marknad och system relaterat till intelligenta 

banmatningssystem. Diskussionen går sedan vidare till att jämföra dessa med definitionen av 

intelligenta elnät. En jämförelse mellan Trafikverkets och Vattenfalls syn på och planer för 

intelligenta elnät följer på detta. Detta besvarar sedan frågeställningen om hur förutsättningarna 

för utveckling av intelligenta banmatningssystem ser ut.  

Resultatet från den statistiska analysen av norra malmbana diskuteras, vilket svarar på frågan 

om det finns behov av att utveckla intelligenta banmatningssystem samt vilka områden som 

potentiellt kan effektiviseras av tekniken. Avslutningsvis binder diskussionen ihop resultaten 

från studiens båda delar vilket leder till studiens slutsats och rekommendationer som presenteras 

i kapitel 8.  

7.1 Förutsättningar 

7.1.1 Intelligenta banmatningssystem  

För forskningen, marknaden och Trafikverket handlar det egentligen om att utveckla ett 

intelligent järnvägssystem snarare än ett intelligent banmatningssystem (se avsnitt 0). 

Sammanfattningen av forskning i figur 9 (s. 19) visar just detta, att ett intelligent 

banmatningssystem snarare är en pelare som, tillsammans med ett intelligent 

trafikledningssystem, bygger upp ett intelligent järnvägssystem.  

Forskningen kring intelligenta banmatningssystem är framförallt applikationsinriktad. Pilo de la 

Fuente et al. (2014) har dock definierat funktioner som skulle kunna utgöra ett ramverk till en 

definition till begreppet, dessa kan dock inte påstås vedertagna. I och med projekt MERLIN har 

ett gemensamt europeiskt grepp tagits kring att ta fram ett intelligent, integrerat och hållbart 

energihanteringssystem med interoperabilitet till järnvägssystemet. Även detta visar att det på 

europeisk nivå tagits en applikationsinriktad bana mot att skapa intelligens till järnvägssystemet.   

I näringslivet uppstår samarbeten för att göra järnvägssystemet mer intelligent. Samarbetet 

mellan Alstom och Intel är ett tydligt exempel på ett tvärvetenskapligt samarbete och 

utnyttjande av varandras kompetens, så som Söderström uppmärksammar som en av 

utmaningarna med intelligenta elnät för det allmänna nätet. Företagen nämnda i denna studie är 

alla ledande företag på något sätt och visar med stolthet upp sina nya koncept och lösningar med 

intelligenta tekniker till järnvägen. Detta visar att det redan idag finns tekniker, inkluderande 

helhetslösningar, som skapar ett intelligent banmatningssystem.  

Till skillnad från det allmänna elnätet står Trafikverket som enda aktör som systemägare av 

banmatningssystemet och det är därför bara de som behöver förhålla sig till begreppet 

intelligenta järnvägssystem, åtminstone relaterat till implementationen av detta. Sett ur det 

presenterade systemperspektivet består järnvägsindustrin även av operatörer, leverantörer och 

konsulter och ett definierat begrepp och koncept skulle kunna underlätta utveckling och 

innovation för hela branschen.  

De projekt Trafikverket för tillfället bedriver och planerar för tyder på att de på sikt vill skapa 

ett intelligent system med överordnad styrning och optimering. Dagens situation kräver dock att 

de i första hand analyserar det egna systemet för att skapa förståelse kring komponenternas 

påverkan på varandra samt var i systemet förluster uppstår och hur stora de är, något den här 

studien börjat med. För att kontrollera systemet måste Trafikverket först ta kontrollen. Ett steg 

mot detta har tagits genom att implementera EFS132 i matarledningarna samt genom att byta ut 
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eller uppdatera energimätare på lok och i omformarstationer. Genom implementationen av 

EFS132 har Trafikverket utvärderat hur fasskillnaderna mellan omformarstationer skapar 

olämpliga effektflöden och onödiga förluster och på så sätt tagit kontroll över dessa. De nya 

energimätarna lägger en grund för att göra samma sak i övriga systemet. 

7.1.2 Jämförelse med intelligenta elnät 

Forskningen, marknaden och systemet har för det allmänna nätet kommit en bit på vägen mot 

att implementera intelligenta elnät och det finns både ett, av Energimarknadsinspektionen, 

väldefinierat koncept såväl som genomarbetade applikationer av både universitet och näringsliv. 

Inom Europa finns ett arbete med att ta fram standarder och Sveriges regering har satt ihop ett 

samordningsråd för smarta elnät bestående av Energimyndigheten och Svenska Kraftnät. Nu när 

samordningsrådets arbete är genomfört har regeringen avsatt pengar för forskning och 

innovation till universitet och näringsliv. Vattenfall som i den här studien representerar en 

systemägare av regionnätet ser intelligenta elnät som framtidens elnät och som enda vägen 

framåt.  

Enligt Energimarknadsinspektionens definition av intelligenta elnät handlar det om att förbereda 

elnätet för en ökad andel förnyelsebar elproduktion, energieffektivisering, reducering av 

effekttoppar samt aktivare kunder genom nya affärsmodeller. Denna definition är anpassad efter 

syftet och målet för det allmänna nätets aktörer, vilket är att förse sina kunder med elektricitet 

av god kvalitet producerat på ett hållbart sätt. Om intelligenta elnät är framtidens elnät är det en 

stor fördel med ett väldefinierat begrepp som grundsten, då aktörssammansättningen är 

komplex. 

Definitionen är dock inte anpassad för ett elnät så som banmatningssystemet. För 

banmatningssystemet är produktion av förnyelsebar energi irrelevant för tillfället eftersom 

effekten matas in från det allmänna nätet. I och med den stundande energiomställningen och 

diskussioner kring minskad tillgänglighet (NEPP, 2016; Söderström, 2016), skulle det vara 

intressant att undersöka hur energiomställningen kommer påverka tillgängligheten av energi och 

effekt på banmatningssystemet.  

Aktiva kunder får också en annan betydelse för banmatningssystemet. En av utmaningarna för 

det allmänna nätet är effekttoppar som delvis kommer från befolkningens beteendemönster med 

en effekttopp på morgonen och en på eftermiddagen (Blomqvist och Lanhede, 2011). Det är 

genom att ge incitament för att sprida ut sitt användande av el under dagen som aktiva kunder 

kan hjälpa till att reducera effekttopparna. Banmatningssystemet upplever inte effekttoppar på 

samma sätt. Som den statistiska analysen visar så handlar det om effekttoppar under korta 

tidsperioder som bland annat beror av topologi, körsätt och tågens vikt. Av dessa tre parametrar 

är den enda som, i realtid, går att påverka körsättet. Aktiva kunder kan för banmatningssystemet 

alltså innebära aktiva tågoperatörer som kan ges incitament att köra energisnålt dels från de nya 

energimätarna som ger en exakt debitering av den förbrukade energin, men också genom 

informations- och beslutsystem som tar hänsyn till närliggande trafik och infrastruktur och 

optimerar körsättet i realtid. Exempelvis så som Transrails utvecklingsprojekt CATO och STEG 

gör.  

Systemägarna Trafikverket och Vattenfall ser båda stor potential i intelligenta elnät och befinner 

sig båda i en fas där de ökar informationsinsamlingen från systemet. Intelligenta elnät som 

begrepp och koncept är mer vedertaget för Vattenfall än för Trafikverket vilket dels kan bero på 

de olika aktörsstrukturerna för systemen och dels på aktörernas olika syften. Vattenfall 

fokuserar på överföringsförmågan i sina elnät medan Trafikverket framförallt fokuserar på att få 

fram så många tåg som möjligt i tid.  
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Av samma anledning blir det svårt för Trafikverket att förhålla sig till begreppet intelligenta 

elnät eftersom det i dess definition ingår att öka andelen förnyelsebar produktion, vilket för 

närvarande inte är relevant, samt tekniker och affärsmodeller för att skapa aktiva kunder. Aktiva 

kunder kan emellertid tågoperatörerna ses som, om de ges incitament att köra energieffektivt. 

Detta är också incitament för Trafikverket att hålla nere förluster. När installationen av de nya 

energimätarna är på plats finns en grund för denna typ av incitament.  

Definitionen av intelligenta elnät behöver en egen anpassning till banmatningssystemet som tar 

hänsyn till ovanstående och som också tar hänsyn till Trafikverkets syfte för att det ska vara 

användbart för Trafikverket och resten av järnvägsindustrin.  

7.2 Behov 

Den statistiska analysen visar framförallt på svårigheten i att ta fram och koordinera data av god 

kvalitet från Trafikverkets ledningssystem för den elektriska driften, GELD. Den visar också på 

hur känsligt systemet är mot effekttoppar, vilka delvis kan kopplas till tågens körsätt. Den här 

studien visar att det finns potential i att minska dessa effekttoppar om tåg koordineras så att två 

tåg inte kör i uppförsbacke respektive accelererar samtidigt och på samma sträcka. På en backig 

sträcka såsom den mellan Stenbacken och Tornehamn kan det naturligtvis vara svårt att 

koordinera tågen på detta sätt. Studier som denna skulle dock behöva göras på andra sträckor för 

att ta reda på om tågen kan köras annorlunda för att minska effekttopparna.  

Efter att ha genomfört den statistiska analysen är det fortfarande inte lätt att förstå hur systemet 

tar hand om den återmatade effekten. Resultaten från fall 1 och 2 indikerar att mycket av den 

återmatade energin tas upp av det andra tåget på sträckan, men med ökade överföringsförluster 

jämfört med ett teoretiskt värde. Regressionsanalyserna i fall 3, 4 och 5 ger indikationer om hur 

stora förlusterna är i omformarstationerna och i kontaktledningarna. Tornehamns 

omformarstation har en verkningsgrad på 94.7% vilket, jämfört med komponentvärde på ca 

84%, är högt. Detta kan bero på att data är noga utvald så att all utmatad energi går direkt ut på 

kontaktledningen mot Abisko. I verkligheten är situationen mer komplex för 

omformarstationen, vilket också sänker verkningsgraden. Resultatet för regressionsanalysen av 

Stenbacken gick i denna studie inte att säkerställa, vilket kan bero på att effekten som matas in 

från primärsidan också går till hjälpkraftledningarna som bland annat försörjer teknikhus, signal 

och växlar med elkraft.  

Effekt i flera riktningar är något som det allmänna nätet ska anpassas för i och med att aktivare 

kunder också innebär att de ska kunna producera egen elkraft genom att exempelvis installera 

PV-system som matar tillbaka elkraft på lokalnäten när produktionen är större än konsumtionen 

för bostaden. Effektflöden i båda riktningar är något som banmatningssystemet redan upplever 

då tågen återmatar effekt. Det är möjligt att detta skulle vara en funktion inom intelligenta 

elnät/intelligent banmatningssystem som utvecklas i samarbete mellan näten.  

Framförallt har arbetet med att ta fram data till den statistiska analysen visat hur viktigt det är att 

kvalitetssäkra data. Insamlingen av data som Trafikverket har idag är möjligtvis tillräckligt bra 

för att debitera tågoperatörerna på timbasis, men om planen är att skapa realtidsoptimering 

behöver data vara kvalitetssäkrad på realtidsbasis. Arbetet med att ta fram data visade att 

energimätarna i omformarstationerna idag inte mäter samma parametrar överallt samt att det 

fanns osäkerheter kring exakt hur värdena tas fram. Att energimätarna inte mäter samma 

parametrar kommer förhoppningsvis åtgärdas när de nya energimätarna är på plats, men det blir 

då viktigt att kontrollera hur värdena mäts så att detta sker på ett jämförbart sätt. I ett 

examensarbete av Björling (2014) diskuteras begreppet datakvalitet och hur det kan definieras 

för en organisation. Björling påvisar att det är en komplex process att definiera konceptet för 

organisationen. En process som både inkluderar tekniska och användarcentriska aspekter. 
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7.3 Förutsättningar och behov för banmatningssystemet 

Efter att ha utfört både litteraturstudie, intervjuer och statistisk analys blir den sammantagna 

analysen att det finns förutsättningar och behov av tekniker för intelligenta elnät till 

banmatningssystemet. Förutsättningarna finns då forskningen tar fram fler och fler applikationer 

för att effektivisera banmatningen och det finns ett föreslaget koncept av Pilo de la Fuente et al. 

(2014) som skulle kunna ligga till grund för att definiera ett gemensamt begrepp för de 

europeiska systemägarna. På marknaden finns flera exempel av påbörjade samarbeten för att ta 

fram produkter och tjänster till järnvägssystemet med inbyggd intelligens, som finns tillgängliga 

idag.  

Trafikverket har en vision av ett framtida överordnat styrsystem för banmatningssystemet och 

har inlett flera projekt som tar steg i denna riktning. Projekt MERLIN lägger en grund för att 

Sverige ska vara del i ett europeiskt samarbete med att ta fram ett gemensamt intelligent 

styrsystem för eldriften av järnvägen. Installationen av nya energimätare lägger en grund för 

insamling av data som är nyckeln till ett intelligent elnät och kan också skapa incitament för 

aktivare tågoperatörer. Aktivare i bemärkelsen att de får ett verktyg för att köra mer 

energieffektivt. Att EFS132 tagits fram och tagits i bruk är också ett steg i riktningen mot ett 

intelligentare banmatningssystem och har visat på möjligheterna till energieffektivisering och 

minskade investeringskostnader genom styrning och optimering i praktiken.  

Den statistiska analysen belyser behovet av insamlingen av data för att skapa förståelse för 

systemet och behovet av att insamlandet sker på ett kvalitativt sätt. Den statistiska analysen 

visar också på komplexiteten i systemet och att det är många komponenter som påverkar 

effektflödena på olika sätt. Detta blir således viktigt att ta hänsyn till vid framtagande av 

optimeringsalgoritmer. Både Söderström och Eriksson poängterade att komponenterna i 

elkraftsystemen är byggda för att hålla tiotals år och är kostnadsmässigt motiverade för att hålla 

hela sin livslängd. Att ta hänsyn till att även framtiden ändras allt snabbare samtidigt som 

systemet saknar flexibilitet är den största utmaningen och svår att förutspå.  

7.3.1 Riskhantering 

Ett ämne som inte behandlats i denna studie är riskhantering vid införande av intelligenta elnät. 

IT-säkerhet är en viktig fråga, inte bara i relation till begreppet intelligenta elnät, utan i 

samhället i stort. Som Eriksson nämner så finns det risk för stora systemkollapser om 

styrsystemen blir för avancerade. I en tidigare studie av Olsson (2015) utfördes en 

riskidentifiering av intelligenta elnät relaterat till Sveriges energisäkerhet. Denna visade bland 

annat att antagonistiska cyberattacker, komplexa komponentnätverk och gammal lagstiftning 

utgör utmaningar för ett intelligent elnät. Det finns också en risk i att utforma styrsystemen för 

snävt eftersom, som Söderström poängterar, framtida förutsättningar kan se annorlunda ut 

jämfört med hur vi förutspår dem idag. Riskhantering är en viktig aspekt med att implementera 

intelligenta tekniker till infrastrukturen men hanns inte med inom ramen för detta 

examensarbete.  
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8. Slutsats 

Genom en litteraturstudie och intervjuer har frågan om förutsättningarna för att utveckla ett 

intelligent banmatningssystem besvarats. Studien visar att det finns förutsättningar för ett 

intelligent banmatningssystem då begreppet redan är myntat i forskningen. Forskningen består 

dock av vad som beskrivs som ett kaos av applikationer och en gemensam definition av ett 

koncept efterfrågas. Funktioner som skulle kunna ingå i ett sådant koncept har föreslagits av 

Pilo de la Fuente et al. (2014) och finns presenterade i denna studie. 

Studien visar att ett intelligent banmatningssystem bör samverka med ett intelligent 

trafikledningssystem och tillsammans utgör de ett intelligent järnvägssystem. Definitionen för 

intelligenta elnät kan utgöra en bas för hur konceptet intelligenta banmatningssystem kan 

definieras. Då bör det dock finnas i åtanke att systemägarna till banmatningssystemet kontra det 

allmänna nätet har olika syften. Banmatningssystemets ägare vill i första hand transportera gods 

och människor enligt en tidtabell, medan det allmänna nätets ägare framförallt vill överföra 

effekt av god kvalitet mellan producent och konsument.  

På marknaden finns tekniker tillgängliga för att implementera intelligenta lösningar. Det har 

dessutom uppstått tvärvetenskapliga samarbeten för att föra samman traditionell järnvägsteknik 

med IT-lösningar. Systemägaren till banmatningssystemet, Trafikverket, utökar sin 

informationsinsamling och undersöker, dels på europeisk nivå men också i den egna 

infrastrukturen, hur överordnade styrsystem kan effektivisera banmatningssystemet. I 

jämförelse med Vattenfall arbetar de båda systemägarna med ungefär samma sak, nämligen att 

öka förståelsen för den egna infrastrukturen för att kunna effektivisera det. Vattenfall har dock, 

tillsammans med den övriga branschen, ett väldefinierat och vedertaget koncept att förhålla sig 

till med intelligenta elnät. Detta är något som Trafikverket inte har, men som antagligen skulle 

underlätta planeringen av det framtida banmatningssystemet.  

Denna studie ämnade också utföra en statistisk analys genom en fallstudie av 

banmatningssystemet för att undersöka vilka behoven är för att utveckla ett intelligent 

banmatningssystem. Fallstudien var belägen till sträcka mellan Stenbacken och Tornehamn på 

norra malmbanan i Norrbotten.  

Den statistiska analysen bestod dels av en parameterstudie för att se hur tågens körsätt påverkar 

effekttoppar samt var den återmatade effekten tar vägen. Analysen bestod också av 

regressionsanalys av inmatad energi från regionnätet, utmatad energi på banmatningssystemet 

och förbrukad energi i tågen. Parameterstudien visar att det går att undvika höga effekttoppar 

genom att undvika situationer där ett tåg kör i uppförsbacke medan att annat accelererar. Det 

framgick också att den återmatade energin från ett tåg tas upp av det andra tåget på sträckan, 

dock innebär detta högre överföringsförluster i kontaktledningen.  Regressionsanalysen visar att 

verkningsgraderna i omformarstationerna och i kontaktledningen skiljer sig något från 

teoretiska värden, vilket kan bero på att det för analysen varit svårt att fastställa kvaliteten i 

dataunderlaget.  

De potentiella områden som kan effektiviseras av intelligenta banmatningssystem är 

tidtabellsstyrning i realtid så att inte situationer uppstår där till exempel ett tåg accelererar och 

ett annat kör i uppförsbacke. Detta kan reducera effekttopparna på både banmatningssystem och 

regionnät. Den återmatade effekten ger lägre totalförbrukning av el, men högre 

överföringsförluster, vilket också är ett potentiellt område för effektivisering genom intelligenta 

banmatningssystem. Tillgänglig teknik gör det möjligt att fånga upp återmatad effekt i enheter 

vid sidan av rälsen, vilket är ett lösningsförslag till att effektivisera just detta område. 
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8.1 Rekommendation 

Denna studie rekommenderar att definiera ett koncept kring intelligenta banmatningssystem för 

att från detta ta avstamp i planeringen för framtidens infrastruktur. Studien föreslår att utgå från 

begreppet intelligenta elnät för att göra detta. Denna definition passar med att Trafikverket i 

första hand vill effektivisera sin infrastruktur för att möta morgondagens efterfrågeökning.  

Studien har visat att det både finns förutsättningar och behov för att utveckla ett intelligent 

banmatningssystem, men det var svårt att fastställa kvalitet i dataunderlaget. Studien 

rekommenderar Trafikverket att säkerställa detta när de nya energimätarna finns på plats.  

8.2 Fortsatta studier 

När de nya elmätarna är installerade skulle det vara intressant att utföra samma statistiska analys 

igen för en jämförelse av dataunderlaget och datakvalitet före och efter installationen. Det 

kommer också vara av intresse att göra djupare analyser av vad utvalda intelligenta tekniker kan 

ha för inverkan vad gäller energieffektivisering och vilka faktiska investeringskostnader som 

kan göras. Det finns ännu inte särskilt många prisjämförelser mellan tekniker för intelligenta 

elnät och utbyggnad av elnätet, varken för det allmänna nätet eller för järnvägens system.  

Litteraturstudien och intervjuerna presenterar en del utmaningar som det allmänna nätet står 

inför och som utgår från de energipolitiska målen om att öka andelen produktion av 

förnyelsebar energi. Det skulle vara intressant att studera hur/om dessa utmaningar innebär 

förändrade förhållanden för tillgängligheten av effekt på banmatningssystemet.  
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Bilaga A 

Intervjuguider 

Björn Ållebrand – Trafikverket 

 Berätta om dig själv och din roll på Trafikverket. 

 Hur ser förlusterna ut för banmatningssystemet? 

 Varför installeras energimätare på tågen? 

 Hur ser planeringen för installationen ut? 

 Hur fungerar den gamla och den nya energimätaren? 

Niklas Biedermann – Trafikverket 

 Berätta om dig själv och din roll på Trafikverket. 

 Varför var Trafikverket med i samarbetet med projekt MERLIN?  

 Hur bestämdes scenario 2? Varför fick Trafikverket representera? 

 Hur utfördes simuleringen? 

 Vad betyder resultatet med 25% besparing? 

 Hur ser framtiden för laststyrning ut? 

Anders Eriksson – Trafikverket 

 Berätta om dig själv och din roll på Trafikverket. 

 Varför var Trafikverket med i MERLIN scenario 2? 

 Hur ser framtiden för banmatningssystemet ut enligt dig? 

 Vilka parametrar är viktigast att reda ut och åtgärda? 

 Hur initierades projektet med EFS132? Varför? 

 Hur ser framtiden ut för detta överordnade styrsystem? 

Håkan Ljungberg Schön och David Holmberg - Vattenfall 

 Berätta om er själva och era roller på Vattenfall. 

 Utmaningar för regionnätet - nu och i framtiden. 

 Hur ser förhållandet ut till Trafikverket? 

 Vilka krav ställs på Trafikverket som kund? 

 Inmatningspunkterna (omformarna) – hur påverkar de regionnätet? 

 Går det säga något om elkvaliteten – reaktiv effekt, övertoner, spänningsfall, obalans? 

Mailfrågor till Vattenfall, Trafikverket och Samordningsrådet för Smarta Elnät. Ställda 

till respektive representant Håkan Ljungberg Schön, Anders Eriksson och Remy 

Kolessar.  

 Hur ser organisationen på intelligenta elnät? 

o Är det en lösning?  

o Hur ser lösningen ut?  

o Fördelar/nackdelar med intelligenta elnät? 

 Går det att säga något om planering att införa intelligenta elnät? 

o Hur långt fram i tiden?  

o Vilka tekniker kan tänkas implementeras? 
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Bilaga B 

Urklipp från excel. Loknummer, tågvikt och avvikelse från planerad ankomst för de 

identifierade tidsfönstren i tabell 4. Markerade fält är tidsfönster där ström i norrgående ledning 

från Tornehamn är noll och total effekt ut från omformaren går i södergående ledning mot 

Stenbacken. De markerade fälten är de fall som använts för analys. 

Tidsfönster 1: 03.10-05.10 

Datum   
Exce
lark 

9901-
Lok Tågvikt 

Egentli
g tid 

Excel
ark 

9904-
Lok Tågvikt 

Egentli
g tid 

Anmärkni
ng 

01-feb Lok1   121 1760,8             

01-feb Lok2   109               

02-feb Lok1   110 3223,8             

02-feb Lok2   124               

03-feb Lok1   114 1803,9             

03-feb Lok2   128               

04-feb Lok1   119 1760,8             

04-feb Lok2   102               

05-feb Lok1                   

05-feb Lok2                   

06-feb Lok1   112 3200,9     126 8336,8     

06-feb Lok2   116       118       

07-feb Lok1 22 126 1782,3 KÅ: -11 12 115 8104,4 SBK:-10 7 punkter  

07-feb Lok2 15 118   SBK:-20 7 108   KÅ:4 
strömme
n 14A 

08-feb Lok1   129 1803,9     106 8025,9     

08-feb Lok2   130       103       

09-feb Lok1           131 8162,8     

09-feb Lok2           132       

10-feb Lok1 27 131 1803,9 KÅ:-40 23 127 8180,8 SBK:-12 
4 punkter 
(4) 

10-feb Lok2 28 132   SBK:-37 18 122   KÅ:-17 20 min 

11-feb Lok1   103 1803,9     133 7853,4     

11-feb Lok2   106       134       

12-feb Lok1 12 115 1782,3 KÅ:-47 2 102 7926,8 SBK:27 Ett tåg på  

12-feb Lok2 7 108   SBK:-48 16 119   KÅ:23 banan 

13-feb Lok1   127 3222,8     109 7937,2     

13-feb Lok2   122       121       

14-feb Lok1 16 119 1782,3 KÅ:-51 15 118 8270,4 SBK:27 Ett tåg på  

14-feb Lok2 2 102   SBK:-43 22 126   KÅ:-1 banan 

15-feb Lok1 18 122 1825,4 KÅ:-67 28 132 8107,4 SBK:-10 Ett tåg på  

15-feb Lok2 23 127   SBK:-55 27 131   KÅ:-13 banan 

16-feb Lok1   112 1782,3             

16-feb Lok2   116               

17-feb Lok1   110 1803,9             

17-feb Lok2   124               



 61 

18-feb Lok1   132 1739,2             

18-feb Lok2   131               

19-feb Lok1   113 1803,9             

19-feb Lok2   105               

20-feb Lok1   110 1803,9     107 8201,4     

20-feb Lok2   124       111       

21-feb Lok1   110 1803,9     129 8153,4     

21-feb Lok1   124       130       

22-feb Lok2 25 129 1825,4 KÅ:-55 4 104 8141,8 SBK:7 Ett tåg på  

22-feb Lok1 26 130   SBK:-67 2 102   KÅ:5 banan 

23-feb Lok2   121 1782,3     125 8305,4     

23-feb Lok1   109       119       

24-feb Lok2   107 1825,4     103 7724,8     

24-feb Lok1   111       106       

25-feb Lok2   106 1803,9             

25-feb Lok1   103               

26-feb Lok2   122 1803,9             

26-feb Lok1   127               

27-feb Lok2           122 8252,3     

27-feb Lok1           127       

28-feb Lok2           115 8169,9     

28-feb Lok1           108       

29-feb Lok2   127 1782,3     109 8301,4     

29-feb Lok1   122       121       

                      

Medelv
ikt:       1964,7       8119,8     

                      

Medelv
ikt 
analyse
rade 
tåg:       1803,9       8180,8     

Analysperiod: 
  

02.00-06.30 
    Tidtabell: 

   

KÅ:03.23 
  

SBK:03.43 

     

SBK:04.28 
  

KÅ:05.00 

Markerade områden avser de områden där det inte går trafik norr om Tornehamn.  

Markerade områden är lämpliga för analys. 
    Luckor beror på att det inte fanns information i Opera.  
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Tidsfönster 2: 14.50-16.10 

Excel
ark 

9911-
Lok Tågvikt 

Egentlig 
tid 

Excelar
k 

9914-
Lok Tågvikt 

Egentlig 
tid Anmärkning 

  113 1760,8     111 8336,4     

  105       107       

29 133 1825,4 KÅ:-19 7 108 8137,3 SBK:0 9 punkter (4) 

30 134   SBK:-8 12 115   KÅ:-6 45 min 

  108 1696,1             

  115               

  113 1825,4     121 8309,8     

  105       109       

22 126 1825,4 KÅ:94 9 110 8404,8 SBK:-6 
Ett tåg på 
banan 

15 118   SBK:100 20 124   KÅ:-10   

  105 1825,4             

  113               

  127 1760,8     111 8231,4     

  122       107       

20 124 1782,3 KÅ:-8 27 131 8358,9 SBK:30 9 punkter (7) 

9 110   SBK:-6 28 132   KÅ:47 45 min 

  119 1739,2     127 8158,9     

  102       122       

  111 1803,9     113 7189,4     

  107       105       

27 131 1803,9 KÅ:-11 10 113 8041,2 SBK:0 8 punkter,  

28 132   SBK:-4 5 105   KÅ:-5 
strömmen är 10 
A  

11 114 3059,4 KÅ:3 9 110 8236,6 SBK:6 7 punkter,  

24 128   SBK:5 20 124   KÅ:9 strömmen 16 A  

  111 1825,4     109 6941,3     

  107       121       

  126 1803,9     133 8402,4     

  118       134       

9 110 1825,4 KÅ:-16 29 133 8413,4 SBK:-7 7 punkter (6) 

20 124   SBK:-23 30 134   KÅ:-12 35 min 

9 110 1825,4 KÅ:-21 5 105 8267,4 SBK:-27 4 punkter (4) 

20 124   SBK:-34 10 113   KÅ:-33 20 min 

27 131 2589,8 KÅ:-11 10 113 8309,4 SBK:-2 8 punkter (7) 

28 132   SBK:-19 5 105   KÅ:-5 40 min 

2 102 1803,9 KÅ:-5 18 122 8291,4 SBK:-2 7 punkter, 

16 119   SBK:-4 23 127   KÅ:-1 strömmen  10 A  

  116 1523,7     117 8203,4     

  112       101       
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12 115 1825,4 KÅ:-9 11 114 8275,8 SBK:0 8 punkter (7) 

7 108   SBK:-5 24 128   KÅ:-2 40 min 

22 126 1825,4 KÅ:-47 9 110 8309,8 SBK:-8 9 punkter (9) 

15 118   SBK:-43 20 124   KÅ:-8 45 min 

7 108 1803,9 KÅ:-14 18 122 8232,3 SBK:-13 5 punkter (4) 

2 115   SBK:-24 23 127   KÅ:-11 25 min 

  122 1782,3     121 8237,3     

  127       109       

  124 1782,3     109 8409,8     

  110       121       

  110 1803,9     134 8257,4     

  124       133       

                  

                  

          129 7301,9     

          130       

  122 1782,3     106 8372,9     

  127       103       

  113 1782,3     134 8200,4     

  105       133       

                  

    1862,7       8147,3     

                  

    1912,9       8288     

   

13.00-17.30 
    

   

KÅ:14.58 
   

SBK:14.52 
 

   

SBK:16.12 
   

KÅ:16.08 
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Tidsfönster 3: 18.40 – 20.00 

Excelar
k 

9915
-Lok Tågvikt 

Egentlig 
tid 

Exce
lark 

9918-
Lok Tågvikt 

Egentlig 
tid Anmärkning 

  126 1825,4             

  118               

  118 1803,9             

  126               

  116 1782,3     126 7966,4     

  112       118       

  122 1825,4     118 8244,4     

  127       126       

  102 1803,9     127 7899,7     

  109       122       

  120 1803,9     109 8233,4     

  123       121       

  109 1825,4     116 7088,3     

  121       104       

2 102 1803,9 KÅ:-9 10 113 8239,4 SBK:-1 Stört av annat tåg 

16 119   SBK:-43 5 105   KÅ:34 12 punkter (11)  

25 129 1825,4 KÅ:-17 24 128 8387,9 SBK:1 6 punkter (5) 

26 130   SBK:-75 11 114   KÅ:-2 30 min 

  131 1803,9     110 8100,8     

  132       124       

  127 1782,3     133 6898,7     

  122       134       

  113 1739,2     134 8295,9     

  105       133       

  125 1825,4     128 8338,4     

  116       114       

  110 1825,4     105 7984,2     

  124       113       

24 128 1782,3 KÅ:-18 18 122 7988,3 SBK:-3 6 punkter (5) 

11 114   SBK:-65 23 127   KÅ:-10 30 min 

  133 1803,9     123 8014,3     

  134       120       

  109 1825,4     127 8263,9     

  121       122       

  111 1782,3     110 8214,9     

  107       124       

  114 1782,3     124 8288,8     

  128       110       

  113 1803,9     116 7320,3     

  105       112       

  122 1760,8     116 8270,3     
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  127       112       

  126 1825,4     133 7275,4     

  118       134       

  130 1825,4     116 8299,8     

  129       112       

  130 1803,9     107 8305,4     

  129       111       

  104 1645,4     132 7312,9     

          131       

  106 1803,9             

  103               

          110 8243,8     

          124       

  109 1825,4     114 8206,8     

  121       128       

  129 1803,9     109 8396,4     

  130       121       

                  

    1798,2       
8003,0

31     

                  

    1803,9       8205,2     

   

17.30-22.00 
    

   

KÅ:18.52 
   

SBK:18.28 

   

SOA:19.40 
Långt stopp i 
SOA 

 
KÅ:19.44 

 
   

SBK:20.56 
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Bilaga C 

Fall 1: Övriga parametrar 

 

Figur 33. Reaktiv medelenergi, ström och spänning på Stenbackens sekundärsida (5-

minutersvärden). 

 

Figur 34. Reaktiv effekt, ström och spänning på Stenbackens sekundärsida (10-

sekundersvärden). 
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Figur 35. Reaktiv medelenergi och ström på Stenbackens och Tornehamns primärsida (5-

minutersvärden). 

 

Figur 36. Reaktiv effekt och ström på Stenbackens och Tornehamns primärsida (10-

sekundersvärden). 
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Fall 2: Övriga parametrar 

 

Figur 37. Reaktiv medelenergi, ström och spänning på Stenbackens sekundärsida (5-

minutersvärden). 

 

Figur 38. Reaktiv effekt, ström och spänning på Stenbackens sekundärsida (10-

sekundersvärden). 
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Figur 39. Reaktiv medelenergi och ström på Stenbackens och Tornehamns primärsida (5-

minutersvärden).  

 

Figur 40. Reaktiv effekt och ström på Stenbackens och Tornehamns primärsida (10-

sekundersvärden). 
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Fall 4: Regressionsanalys Stenbacken sekundärsida mot bruttoförbrukning av energi.  

 

Fall 5: Regressionsanalys Tornehamn sekundärsida mot bruttoförbrukning av energi.  

 


