
Strömavbrott 

I. Verkningarna för Elverkets del 

A V FÖRS TE INGENJÖR OLOF BERG 

Hur får Stockholm sin ström? 
Stockholm får för närvarande 

sin elektriska kraft från Untra
och Lanforsverken i södra Dal
älven och från verk vid ]ärp
strömmen och Krångede i In
dalsälven. Från Dalälvsverken 
går en 13 mil lång kraftledning 
~ill Stockholm. Den har en spän
ning på 100 000 V och kan över
föra 50000 k W. Från Indals
älven överföres kraften till 
Horndal på det s . k. stamlinje
nätet för 200 000 V spänning, 
och från Horndal till Stockholm 
går kraften med samma spän
ning över en 18 mil lång led
ning. Den kan överföra ISO 000 

kW. Vid fel på någon av dessa 
ledningar skall ångverket vid 
Värtan ingripa. 

Inom Stockholm tas kraften 
emot i två transformatorstationer 
och fördelas sedan vid en spän
ning av 30000 V till ett tiotal un
derstationer där den ytterligare 
nedtransforrneras till 6000 V. Vid 
denna spänning distribueras en 
del av kraften direkt till större 
industrier, till mindre transfor
matorkiosker och roterande lik
strömsomformare för omvand
ling till 220 V för belysning och 
småindustri. En del omformas 
i likriktare till 700 V likström 
för spårväg och trådbussar. På 
understationerna finnas ett antal 
större ackumulatorbatterier, som 
lämna avbrotts reserv för lik
strömbelysningen i c:a 30 mi
nuter. 

Krisen och elkraften 
Förbrukningen av elektrisk 

kraft har stigit mycket snabbt 
under kristiden. Bristen på ma
teriel för kraftlinjer har hindrat 
elverken att bygga nya linjer i 
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önskvärd omfattning, varför de 
befintliga äro så högt belastade, 
att stabiliteten på sina håll inte 
är tillfredsställande. En bidra
gande orsak härtill är att ång
kraftverken ej få hållas i gång i 
erforderlig omfattning på grund 
av knappheten på bränsle. 

I elverkets nya transformator
station vid Skanstull, där hu
vudparten av Norrlandskraften 
inmatas till staden, pågår en ut
byggnad, som skulle ha .varit 
färdig tidigt i höstas. På grund 
av svårigheten att få fram ma
teriel blev den försenad och fick 
tagas i drift i provisoriskt skick. 
Risken . för att störningar på 
riksnätet genom spärrballonger, 
stormskador el. dyl. skall vålla 
besvärande störningar även i 
Stockholm är stor. 

Driftavbrotten den 12 och 14 
december 

Den 8 december rasade ett 
svårt oväder över landet. Kraft
förbrukningen i Stockholm var 
den högsta, som dittills upp
mätts. Kl. 15.30 började elljuset 
flämta på grund av pendlingar i 
spänningen, och samtidigt kopp
lades linjen för Norrlandskraf
ten bort av skyddsreläerna i 
Skanstull och Värtan. Spännin
gen sjönk och större delen av in
dustrin stoppade jämte omfor
marna på våra likströmsstatio
ner. 

Dalälvsverken jämte reserv
maskineriet i Värtaverket över
togo resterande belastning. Spän
ningen var ungefär 60 ro av den 
normala. Genom att koppla bort 
kvarvarande industribelastning 
och spårvägen gjordes ett försök 
att koppla ihop med Norrlands

linjen där kraft fanns tillgäng
lig, men detta misslyckades. Då 
återstod inget annat än att koppla 
bort en stadsdel i taget och an
sluta den till Norrlandslinjen. 
Överkopplingen tog någon mi
nut i anspråk, och därefter kun
de återinkopplingen av abonnen
terna påbörjas. 

Belysningsbelastningen var 
som sagt vid tillfället exceptio
nellt hög. För likströmsabon
nenterna hade inget avbrott upp
stått, då de fingo kraft från un
derstationernas ackumulatorbat
terier. Dessa urladdades mycket 
hastigt, och den första åtgärden 
var att rädda dessa genom att 
sätta i gång omformare, som 
övertog belastningen. Spännin
gen hade emellertid sjunkit från 
220 V till 180-185 V, varför 
strömbrytare och andra appara
ter ej kunde. avståndsmanövre
ras från kontrolltavlorna utan 
måste slås till för hand, vilket 
medförde mycket springande och 
stor tidspillan. Sedan omformar
na kommit i gång och spännin
gen höjts, kunde strömbrytarna 
för spårväg och industri snabbt 
kopplas in med avståndsman
övrering från kontrolltavlan. 

I den inre staden blev avbrot
tets längd för industri och spår
väg upp till 20 min., i förorter
na 5-10 min. 

Vid det andra avbrottet, som 
inträffade den 14 december, 
kopplades förutom Norrlands
linjen även linjerna till Dalälvs
verken bort, varför reservma
skineriet i ångkraftverket blev 
överbelastat och kopplade ifrån . 
Hela växelströmsnätet blev spän
ningslöst. Sedan alla större ma
skiner skilts i från, kunde spän
ning från Norrlandslinjen släp



pas på redan efter 3 minuter. 
Aterinkopplingsarbetet blev den
na gång besvärligare, då avbrot
tet i större utsträckning drab
bade understationerna i de spe
ciella affärsdistrikten. A vbrotts
tiderna varierade mycket, från 
3-25 minuter i olika områden, 
och berodde på om manövrerna 
kunde utföras från kontrolltav
lorna eller måste ske för hand 
på apparaternas uppställnings
platser. 

Ovanstående beskrivning av 
hur kraftdistributionen återställ
des torde ge en förklaring till 
avbrottens längd. Minuterna gå 
långsamt för dem som vänta i 
mörker, men rinna iväg med 
oerhörd fart för dem som upp
bjuda hela sin förmåga för att 
få i gång maskineriet, hela 
tiden störda av ringande telefo
ner och signalklockor och sam
tidigt pressade av vetskapen om 
att en obetydlig felmanöver kan 
medföra avsevärt förlängda av
brottstider. 

De automatiska stationerna, 
där ingen personal finnes, upp
visade även en del svagheter. En 
del gingo i blockad på grund av 
den låga spänningen. På andra 
smälte en del säkringar, varige
nom automatiken sattes ur funk
tion. En del av dessa svagheter 
kan avlägsnas, men å andra 
sidan kan man inte tillverka ro
botar, som ta hänsyn till alla 
möjliga eventualiteter. 

Felorsaken 

Orsaken till avbrottet var att 
söka i ett relä, vars uppgift var 
att vid linjefel skilja från kraft
linjen för norrlandskraften 
Skanstull. Reläet sattes upp på 
eftersommaren för provisorisk 
drift och provades omsorgsfullt. 
Då rapporterna från första felet 
sammanställdes, syntes reläet ha 
fungerat riktigt men kunde möj
ligen anses något för känsligt. 
(Man antog då att något linjefel 
uppstått, förorsakat av stormen.) 

Arbetena voro redan i gång för 
att montera det nya permanenta 
reläet. 

Efter det andra avbrottet sat
tes reläet ur funktion, och vid 
kontrollprov . visade det sig, att 
ett a v elementen i bland ville kär
va i ett lager, varigenom det så 
småningom kunde krypa upp till 
utlösningsläge. 

Som slutomdöme kan man 
säga, att avbrotten måste be
traktas som en »kristidsföreteel
se», även om de tyvärr kunna 
förekomma i normala tider. El
verkets drift är baserad på att 
ångverket skall kunna köras upp 
vid fel på överföringen från 
Norrland. Då bränslebristen läg
ger hinder i vägen, måste en ur
koppling av Norrlandskraften 
medföra svåra störningar, intill 
dess det nu planerade, av sta
dens myndighet godkända för
slaget om en utbyggnad av 
Stockholms kraftlinjer norput 
blivit slutfört, vilket beräknas 
ske under år 1947. 


