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Konceptstudie av generering och uppsamlingsnät för 
förnyelsebar elproduktion från vågkraft 

Sammanfattning 

Detta arbete visar på olika metoder att hantera den el som genereras i vågkraftverket av 

företaget Waves4Power. Denna rapport är baserad på Waves4Powers punktabsorberande 

vågkraftverk som är uppbyggt i form av en boj. Det finns flera möjliga strategier över hur 

generering och uppsamlingsnät kan se ut och därför är det av intresse att presentera olika 

alternativ och undersöka det mest lämpliga. 

Olika typer av generatorer samt omriktare presenteras. Vindkraftsparker offshore har 

flertalet likheter och liknande förutsättningar som vågkraftsparker, därför sammanförs 

information om vindkraft för att bidra med kunskap för valet av generator och omriktare. 

Valet av generator och omriktare är en central del för att leveransen av el ska vara pålitlig 

och för att relevanta beräkningar ska kunna genomföras.  

Uppsamlingsnätets design baseras på den tänkta vågkraftsparkens avstånd till land. Tre olika 

avstånd presenteras; kustnära, medellångt och avstånd långt ute till havs. Kustnära avstånd 

är aktuellt vid ett litet antal bojar och ett avstånd till land på några få kilometer. Om placering 

av vågkraftsparken sker långt ute till havs, med ett avstånd över ~50 km måste högspänd 

likström användas och blir relevant först vid ett stort antal bojar (ca 250 st.). En medellång 

överföring definieras som 20 – 40 km och detta fall är mest relevant för gällande 

förutsättningar. Uppsamlingsnätets föreslagna design består av maximalt tio bojar med en 

total maximal effekt på 2 MW sammankopplade till en gemensam transformator. 

Överföringen undersöks med tre nominella standardiserade överföringsspänningar som är 

baserade på den effekt som ska överföras; 11, 22 samt 33 kV. Vid 33 kV överföringsspänning, 

2 MW producerad aktiv effekt och en överföringslängd på 40 km är spänningsfallet 0,013 

p.u, vid 22 kV överföringsspänning är spänningsfallet 0,024 p.u och vid 11 kV 

överföringsspänning är spänningsfallet 0,073 p.u. Vid samma förutsättningar är de aktiva 

effektförlusterna vid 33 kV 37 kW, vid 22 kV 72 kW samt vid 11 kV är förlusterna 215 kW. 

Även olika variationer på överföringseffekter och kablar undersöks och resultat presenteras. 

För 11 kV överföringsspänning visar sig ha oacceptabla nivåer på spänningsfall för de flesta 

undersökta förutsättningarna, därför bör 22 eller 33 kV överföringsspänning väljas. Valet av 

spänningsnivå och kabel baseras till stor del på ekonomiska faktorer, vilket denna rapport 

inte omfattar. Däremot visas skillnader mellan olika designer relativt varandra och underlättar 

därmed valet avsevärt.
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Concept study of generation and collection networks 
for renewable electricity production from wave power 

Summary 

This thesis demonstrates different methods of managing the electricity generated in the wave 

power plant from the company Waves4Power. This report is based on Waves4Power's point-

absorbing wave power plant, which is built in the form of a buoy. There are several possible 

strategies on how the generation and collection network should be designed and therefore it 

is interesting to present different options and examine the most suitable one. 

Different types of generators and converters are presented. Wind farms offshore have 

similarities and similar conditions as wave parks, therefore information about wind power is 

presented to provide knowledge for the choice of generator and converter. The choice of 

generator and converters is a key part of ensuring that the supply of electricity is reliable and 

for carrying out relevant calculations.  

The design of the collection network is mainly based on the distance to land. Three different 

distances are presented; coastal, medium and a distance far out at sea. A coastal location is 

relevant for a small number of buoys with a distance of a few kilometers to land. If the wave 

park is placed far out at sea, a distance of ~50 km, HVDC must be used, but HVDC only 

becomes relevant with a large number of buoys (about 250 pcs). A medium transmission 

distance is defined as 20 - 40 km and this case is the most relevant for the current 

circumstances. The proposed design of the collection network consists of a maximum of ten 

buoys with a total maximum power of 2 MW connected to a step-up transformer. The 

transmission is examined with three standard nominal transmission voltages, based on the 

power to be transmitted; 11, 22 and 33 kV. When a transmission of 40 km and similar cable 

cross-section (120-150 mm2) for the respective transmission voltage is examined, with 33 kV 

transmission voltage, 2 MW produced active power and 40 km transmission length, the 

voltage drop is 0.013 p.u. At 22 kV the voltage drop is 0.024 p.u and at 11 kV the voltage 

drop is 0.073 p.u. Under the same conditions as above, the active power losses at 33 kV is 

37 kW, at 22 kV 72 kW and at 11 kV 215 kW. With 11 kV transmission voltage the voltage 

drop is at an unacceptable level, thus a transmission voltage of 22 or 33 kV should be used. 

The choice of the transmission voltage level and cable is based largely on economic factors, 

which this report does not cover. On the other hand, differences between the designs are 

shown relative to each other, thus making the choice considerably easier. 
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Nomenklatur 

Vokabulär 
AG = asynkrongenerator 

SG = synkrongenerator 

Symboler 

𝑐 = fortskridningshastighet [m/s] 

𝐶𝑑 = linjekapacitans [F] 

𝑐𝑔 = grupphastighet [m/s] 

𝐸 = total energi [J] 

𝐸𝑝 = arbete som erfordras för att forma vågprofilen [J] 

𝐸𝑘 = summan av de enskilda vattenpartiklarnas rörelseenergier [J] 

𝑓 = frekvens [Hz] 

𝑔 = tyngdacceleration [m/s2] 

ℎ = havsdjup [m] 

𝐻 = våghöjd [m] 

𝐼 = växelström [m] 

𝐼𝑑 = likström [A] 

𝑘 = koefficient beroende på typen av ledning 

𝑘𝑣 = vågtal [m-1] 

𝑙 = ledningslängd [m] 

𝐿 = våglängd [m] 

𝑛 = maskinhastighet [varv/min] 

𝑛𝑔 = seriekopplade generatorer [antal] 

𝑛𝑠 = synkront varvtal [varv/min] 

𝑝 = poltal [antal] 

𝑃 = effekt [W] 

𝑃𝑓 = aktiv effektförlust [W] 

𝑃𝑚𝑎𝑥 = maximal överförd effekt [W] 

𝑄 = reaktiv effekt [VAr] 

𝑄𝑓 = reaktiv effektförlust [VAr] 

𝑅 = resistans [Ω] 

𝑠 = eftersläpning [%] 
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 vi 

𝑇 = periodtid [s] 

𝑈 = växelspänning [V] 

𝑈𝑑 = likspänning [V] 

𝑋 = induktiv reaktans [Ω] 

𝑋𝑐 = kapacitiv reaktans [Ω] 

𝑍 = impedans [Ω] 

∆𝑈 = spänningsfall [V] 

𝜇 = medelvärde av likriktad spänning [V] 

𝜔 = vågfrekvens [rad/s] 

𝜌𝜔 = vattnets densitet [kg/m³] 

𝜎 = standardavvikelse [V] 
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1 Inledning 

Förnyelsebar energi är ett mycket viktigt ämne som ständigt utvecklas. Många olika tekniker 

undersöks och det finns inte en given lösning för att täcka energibehovet i världen. Det finns 

otroligt mycket energi i världshaven och att försöka att generera energi från haven är fullt 

möjligt. Olika tekniker inom förnyelsebar energiproduktion utvecklas hela tiden och vågkraft 

är en av dessa.  

Att producera energi på ett hållbart sätt är en stor utmaning och vågkraft i kombination med 

andra energikällor kan tänkas att täcka stora delar av jordens energibehov. Olika världsdelar 

har olika miljöförutsättningar som till stor del påverkar valet av produktionsanläggning. Vid 

områden närmare ekvatorn är solkraft en framstående teknik och vid andra nordligare 

områden finns mer gynnsamma förhållanden för vågkraft.  

1.1 Bakgrund 

I de flesta fall genereras inte elenergi på den plats som elenergin i slutändan förbrukas. Inte 

heller är ledningen som överför elenergin den kortast möjliga. Flera faktorer orsakar detta, 

bl.a. fysiska och juridiska. 

Företaget Waves4Power har planer på att bygga en vågkraftspark troligen 30–40 km från 

land. Vågkraftsparken är tänkt att bestå av 5–10 stycken vågkraftverk, bojar, anslutna till ett 

ställverk. Nuvarande idé är att transformering ska ske från bojarnas tänkta generade effekt 

på 200 kW, 500 VAC styck vidare till en anslutningspunkt på land vars spänningsnivå är 22 

kV. 

Den nuvarande konstruktionen på uppsamlingsnätet är en av flera möjliga konstruktioner.  

En undersökning av den tänkta vågkraftsparkens generering och uppsamlingsnät är av 

intresse för att hitta den mest lämpliga designen.  

Vindkraftsparker offshore har liknande förutsättningar då parkernas elproduktion och 

transformering sker till havs. Därmed kan vetskap om uppsamlingsnät för vindkraftsparker 

användas inom planering av vågkraftsparker. [1] 

1.2 Problembeskrivning och frågeställningar 

Det finns förutsättningar för att flera olika konstruktioner över vågkraftsparkens generering 

och uppsamlingsnät kan fungera och därför är en sammanställning av olika konstruktioner 

intressanta. Nuvarande uppsamlingsnät är enbart en möjlig lösning och inte nödvändigtvis 

den mest lämpliga.  

Förutom uppsamlingsnätets konstruktion finns åtgärder som kan bidra till en säkrare 

elleverans vilket även är av intresse. För att kunna minska på känslig utrustning i bojarna är 

generatortypen som är monterad väsentlig och bör undersökas. Eventuell styrning av 

generatorerna är också av intresse.  
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Tillvägagångssättet som används utgår ifrån att inledningsvis studera teori för framställning 

av el från vågor för att öka förståelsen inom ämnet. Genom att studera olika generatorer och 

omriktare samt information från andra anläggningar offshore kan lämpliga val av utrustning 

föreslås. Designer på uppsamlingsnät kan sedan tas fram baserade på litteraturstudier och 

förslag från kvalificerade kontaktpersoner för examensarbetet, följt av relevanta beräkningar 

att slutligen jämförs och diskuteras.  

1.3 Syfte och mål 

Projektet är en problemlösande studie vars syfte är att bidra till utvecklingen av en säker och 

effektiv transformering och transmission av den genererade energin till land. Målen med 

arbetet innebär att 

• Beskriva hur vågkraftverk fungerar.  

• Utvärdera olika generatortyper. 

• Undersöka hur den genererade elenergin från vågkraftverken kan tas till vara på. 

• Undersöka olika konstruktioner på uppsamlingsnät och transmissionslösningar.  

1.4 Avgränsningar 

Projektet avgränsas till att ingen utredning sker över kostnader eller skyddsutrustning då 

huvudproblemet är att leveransen av el inte är pålitlig. Slutgiltiga förslag anges därför inte, på 

grund av att kostnadsberäkningar inte sker.  
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2 Teori för elproduktion från havsvågor 

Att mycket energi finns i havsvågor är sedan länge känt. Det som är relevant för 

energiproduktion med vågkraft är inte hur mycket energi som finns i världshaven, utan hur 

mycket av denna energi som är rimlig att försöka ta vara på. Exempelvis är energin som finns 

i havet i Arktis inte av intresse, av otvivelaktiga skäl.  En studie visar att cirka 2,11 TW finns 

tillgängligt för vågkraft i världen [2]. Det totala elenergibehovet under 2016 var närmare 

25 000 TWh [3], vilket betyder att cirka 74 % av jordens elenergibehov teoretiskt sett skulle 

kunna täckas av vågenergi.  

2.1 Förutsättningar 

För att förstå hur mycket energi som potentiellt finns att hämta från havets krafter behövs 

teorin bakom havsvågor förklaras. Vågor på havet skapas genom tryckvariationer i vinden 

och luftens friktion mot vattnet. Alla vågor som skapas har varierande riktning, våghöjd och 

våglängd [4]. Regelbundna sinusformade vågor uppkommer inte på havet, dock är det en 

rimlig approximation att beskriva den som en regelbunden sinusformad rörelse. Ett 

vågsystem kan sammanfattas som en sammanlagring av ett oändligt antal av dessa 

regelbundna sinusformade rörelser, där alla rörelser har olika fasskillnad, våglängd, våghöjd 

och riktning. När det inte blåser finns fortfarande energi kvar i ett vågsystem. Dyningar är 

ett fenomen som uppstår då vågor har genererats på en annan plats än den nuvarande. Vågor 

som genererats ur stormar kan färdas mer än 10 000 km med mycket små förluster. [5] 

Ekvationerna i följande avsnitt bortser från dyningar, förluster och förutsätter att vågorna 

inte har för stor våghöjd, d.v.s. att de är flacka, vilket gör att de inte bryts av [6]. En 

förutsättning för följande ekvationer är att havets yta är ett plan och att vågornas färdas i en 

2-dimensonell rymd i X-led. 

2.2 Energi i vågor 

2.2.1 Dispersionsrelationen 

Om vågorna förutsätts att vara regelbundet sinusformade gäller att  

𝜔 = 2𝜋𝑓 =  
2𝜋

𝑇
 (2.1) 

𝑘𝑣 =
2𝜋

𝐿𝑣
 (2.2) 

där 𝜔 är vågfrekvensen i radianer per sekund, 𝑓 är vågfrekvensen i Hertz (Hz), 𝑘𝑣, vågtalet, 

är en hjälpstorhet och 𝐿𝑣 är våglängden mellan två toppar. Periodtiden 𝑇 är den tid som det 

tar för att två vågors toppar att passera en fixerad punkt. [4] 

Relationen mellan vågfrekvensen 𝜔 och vågtalet 𝑘𝑣 för ett visst havsdjup ℎ beskrivs 

approximativt av dispersionsrelationen enligt  

𝜔2 = 𝑔𝑘𝑣 tanh(𝑘𝑣ℎ) (2.3) 



Konceptstudie av generering och uppsamlingsnät för förnyelsebar elproduktion från vågkraft 

 4 

där 𝑔 är tyngdaccelerationen. När djupet ℎ är större än halva våglängden 𝐿𝑣, vilket är fallet i 

havet, då närmar sig tanh(𝑘𝑣ℎ) i Ekvation 2.3 värdet ett. Då kan Ekvation 2.3 skrivas [4] 

𝜔2 = 𝑔𝑘𝑣 (2.4) 

2.2.2 Fortskridningshastighet 

Den hastighet som en viss del av vågen rör sig med definieras som fortskridningshastigheten 

eller fashastigheten 𝑐. På en vågperiod 𝑇 hinner vågen röra sig en våglängd 𝐿𝑣. Vågens 

fortskridningshastighet 𝑐 blir då 

 𝑐 =
𝐿𝑣

𝑇
=

𝜔

𝑘𝑣
   (2.5) 

Genom att använda det förhållande gällande för dispersionsrelationen i Ekvation 2.4 kan 

fortskridningshastigheten skrivas [4] 

𝑐 =
𝜔

𝑘𝑣
=

√𝑔𝑘𝑣

𝑘𝑣
= √

𝑔

𝑘𝑣
=

𝑔

𝜔
=

𝑔𝑇

2𝜋
   (2.6) 

2.2.3 Grupphastighet 

Grupphastighet är den hastighet som modulationer (variationer i takt med en annan, styrande 

våg) av en vågrörelse utbreder sig med. Enligt avsnitt 2.2.2 fortplantar sig en enskild 

elementärvåg med fashastigheten 𝑐 medan en grupp vågor rör sig med grupphastigheten 𝑐𝑔.  

Definitionen av grupphastighet i två dimensioner är [4] 

𝑐𝑔 =
𝜕𝜔

𝜕𝑘
   (2.7) 

Med hjälp av dispersionsrelationen enligt Ekvation 2.4 kan en grupp vågors hastighet i djupt 

vatten beskrivas 

  𝑐𝑔 =
𝑔

2𝜔
=

𝑐

2
   (2.8) 

2.2.4 Energi och effekt i vågor 

Både potentiell energi och kinetisk energi finns hos vågorna och dess summa är vågenergin. 

Ekvationen för energin som finns per ytenhet är enligt följande 

𝐸 = 𝐸𝑝 + 𝐸𝑘  (2.9) 

där 𝐸 är totala energin hos vågsystemet, 𝐸𝑝 kan betraktas som det arbete som erfordras för 

att forma vågprofilen och 𝐸𝑘 är summan av de enskilda vattenpartiklarnas rörelseenergier. 

Enligt första ordningens teori är medelvärdet av energin per ytenhet i en regelbunden 

(sinusformig) våg på djupt vatten  

𝐸 =
𝜌𝑔𝐻2

8
  (2.10) 

där 𝐻 är det vertikala avståndet mellan en vågtopp och efterföljande vågdal. Förhållandet 𝑛 

mellan potentiell och total energi är beroende av parametern ℎ/𝐿𝑣.  
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𝑛 =
𝐸𝑝

𝐸𝑝+𝐸𝑘
=

1

2
[1 +

4𝜋ℎ

𝐿𝑣

sinh
4𝜋ℎ

𝐿𝑣

]  (2.11) 

Vid stort vattendjup (ℎ/𝐿𝑣 → ∞), vilket gäller ute till havs, blir 𝑛 = 1/2 vilket betyder att 

den potentiella och kinetiska energin är lika stor, d.v.s.  

𝐸𝑝 = 𝐸𝑘   (2.12) 

Vågmedeleffekten 𝑃 (W/m) beräknas för varje meter av vågtopp eller vågkam (wave crest), 

där vågkammen är den översta delen av en havsvåg. Vågmedeleffekten är för en vågrörelse 

med utbredning i en riktning, energiflödet genom en vertikal yta parallell med vågkammarna. 

För en sinusvåg gäller per breddenhet på djupt vatten [6] 

𝑃 = 𝐸 ∙ 𝑐𝑔 =
𝜌𝜔𝑔

2

32𝜋
𝐻2𝑇  (2.13) 

2.2.5 Global fördelning av vågenergi 

Avsnitt 2 visade att det finns stora mängder av energi att hämta från vågor. Det är givetvis 

stora variationer beroende på var i världen energiupptaget undersöks.  

Figur 2.1 åskådliggör de platser i världen där det finns mest energi i havets vågor. Att Sverige 

inte har optimala förutsättningar jämfört med andra delar av världen är ett faktum, dock finns 

det fortfarande energi att hämta. En studie som undersökt Sveriges västkust visar att 

medeleffekten som finns att hämta är, enligt definitionen i Ekvation 2.13, högst cirka 5,2 

kW/m i delar av Skagerrak, av de platser som undersöktes [7]. Norges kust visar värden upp 

till 10 gånger högre vilket gör det till en väldigt intressant plats för vågkraftsanläggningar [6]. 

Nettopotentialen, d.v.s. den energimängd som i slutändan kan föras in på nätet, beräknas 

vara 23 TWh/år i Norge och motsvarande 2–5 TWh/år i Sverige [6]. Sifforna på 

nettopotentialen är relativt gamla (~1980) och hänsyn bör tas till detta då modernare metoder 

för noggrannare mätning kan påverka resultatet nämnvärt. 

 

Figur 2.1 Vågenergipotential i världen. Från [8], CC0 1.0. 
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2.3 Teknik för energiutvinning från vågor 

Det finns många olika konstruktioner på vågkraftverk som klarar av att ta vara på energin 

med varierande framgång och förutsättningar. I följande avsnitt beskrivs de vanligaste 

konstruktionerna.  

2.3.1 Beskrivning av olika typer av vågkraftverk 

Gemensamt för vågkraftverk är generellt att energiomvandlingen omfattar tre steg. Första 

steget, den hydrodynamiska energiupptagningen, kan exempelvis utgöras av antingen att 

vattnet oscillerar inom en struktur, ett oscillerande objekt eller ett oscillerande system i form 

av en boj på vattenytan. Andra steget omfattar omvandlingen av energin från första nivån till 

en användbar energiform. Det kan göras genom att exempelvis driva en mekanisk 

omvandlare för att åstadkomma linjär-till-roterande rörelse, en turbin eller en hydraulmotor 

som omvandlar energin till roterande rörelseenergi med hjälp av styrning med elektronik, 

ventiler, hydraulik eller pneumatik. Det tredje steget är att den upptagna och omvandlade 

vågenergin ska överföras till en förbrukare. För att få elektrisk energi kan en generator 

anslutas till turbinen eller hydraulmotorn [9]. Metoder för att undvika det andra steget finns 

och då omvandlas vågornas energi till elektrisk energi direkt, utan mellansteg. Fördelen med 

det är hela systemet kan förenklas och blir då mer mekaniskt sett mer pålitligt, men även mer 

avancerat ur elektrisk synvinkel [10].  

Figur 2.2 visar de vanligaste typerna av vågkraftverk. 

1. När en vågenergiomvandlare är mindre än den normala våglängden i vattnet där den 

är placerad så benämns de ofta som ett punktabsorberande system. Ett 

punktabsorberande system befinner sig på vattenytan och är förankrad med kablar 

till havsbotten. Bojen på ytan följer vågorna och som beskrivet ovan genererar de 

elektricitet med en generator, direkt eller med mellansteg. [9] 

2. Oscillerande dämpande system fungerar på ett liknande sätt som ett punktabsorberande 

system fast med flera flytande, sammankopplade objekt som genom böjningsrörelser 

kan driva exempelvis en hydraulmotor. [11] 

3. Svängande oscillerande system är oftast förankrad i botten i ena änden samtidigt som den 

andra änden är fri att oscillera som en pendel. [12] 

4. Oscillerande vattenpelare bygger på att passerande vågor skapar ett ökande och 

minskande lufttryck i ett utrymme. Den luften flödar ut förbi en turbin som då 

roterar. [13] 

5. Vattentransportsystem baseras på att vågorna inkommer till ett utrymme med sådan 

hastighet att vågorna fyller en reservoar då med högre vattennivå än havet. Vattnet 

återgår sedan till havet förbi en turbin. [14] 
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6. Pumpning av luft via en elastisk bälg utnyttjar havsytans stigning och fall vilket orsakar en 

tryckskillnad i kraftverket som är placerat på havsbotten. Tryckskillnaden medför ett 

luftflöde som driver en turbin. [15] 

 

Figur 2.2 Vanliga vågenergikoncept. Från [16], CC0 1.0.  

2.3.2 Vågkraftverk från Waves4Power 

Företaget Waves4Power tillverkar vågenergiomvandlare av punktabsorberande typ, som 

kallas WaveEL-bojar. Det system som deras bojar består av är det som denna rapport utgår 

ifrån. 

Figur 2.3 visar vågkraftverket, bojen, i genomskärning. Röret är öppet i båda ändar och är 

cirka 30–35 meter långt. När vågorna höjer bojen inklusive röret kommer de röra sig ur fas 

relativt vattenpelaren inuti röret. [17] 

 

Figur 2.3 Waves4Power boj funktionsbeskrivning. 
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När bojen är stilla är även vattenpelaren i röret stilla och i samma nivå som vattnet utanför 

bojen. Då rörets nedre öppning befinner sig långt ner under ytan orsakar vågorna på ytan i 

praktiken ingen turbulens, således är vattenpelaren i röret sparsamt påverkad av vågorna på 

ytan. Bojen inklusive rör kan tänkas som en kropp i det oscillerande system som är uppbyggt 

av två kroppar, där den andra kroppen är den tröga vattenmassan inom röret.  

Omvandlingssystemet använder en hydraulcylinder som sin pump. Hydraulcylinderns pump 

är ansluten till en stor vattenkolv som är placerad i röret, vilket åskådliggörs som den cirkulära 

skivan i röret i Figur 2.3. Vattenkolvens rörelse relativt bojen dämpas genom att trycksätta 

hydraulsystemet. Vattenkolven följer då bojen samtidigt som vattenpelaren dras med. 

Dämpningen av vattenkolven sker mellan två extremlägen, A: Fritt flytande utan dämpning 

och B: Fullständigt låst.  

A. Utan dämpning av vattenkolvens rörelse rör sig bojen fritt medan vattenkolven och 

vattenmassan i princip är stilla.   

B. Fullständigt tryck i hydraulsystemet medför att vattenkolven blir låst till bojen. 

Vattnet i röret följer det inducerade momentet på bojen orsakat av vågorna. 

Vattenmassan i röret som nu tillhör bojen minskar hastigheten och amplituden i 

systemet.  

När något att dessa två extremlägen, A eller B, är uppnådda kan ingen energi tas ur systemet. 

Däremot kan energi tas ur systemet mellan dessa två lägen. Genom att trycksätta 

hydraulsystemet tillräckligt mycket för att dämpa vattenkolvens rörelse, men inte att kolven 

är fullständigt låst. Vattenkolven drar då med vattenmassan utan att vara i fas med bojen. Då 

de båda massorna rör sig ur fas verkar hydraulcylindern som en stor hydraulpump. 

Hydraulpumpen är ansluten till en ackumulator som driver en hydraulmotor, vilken i sin tur 

skapar en roterande rörelse som en generator är ansluten till. [17] 

En video på vågkraftverket finns publicerad som översiktligt visar systemets konstruktion 

och funktion [18].  

Konceptet Waves4Power använt för designen av WaveEL-bojen är baserat på att systemet 

ska vara flexibelt och simpelt. Det enda praktiska kravet för att kunna installera en boj är ett 

djup på minst 50–55 m. Systemet är uppbyggt av standardiserade komponenter från kända 

tillverkare vilket också ofta innebär att de är väl beprövade.  

2.4 Generatorer och omriktare för användning i vågkraftverk 

Oavsett om de tre stegen beskrivna i avsnitt 2.3 följs, där resultatet är en roterande mekanisk 

rörelse, eller om det andra steget förbises, används generatorer för att omvandla den 

mekaniska kraften till elektrisk energi.  

Enbart växelströmsmaskiner presenteras i följande avsnitt. Det beror på att en 

likströmsmaskin är mycket underhållskrävande och är därför inte lämplig som generator i 

vågkraftverk.  



Konceptstudie av generering och uppsamlingsnät för förnyelsebar elproduktion från vågkraft 

 9 

2.4.1 Asynkrongenerator 

Asynkronmaskinen kan användas som motor eller generator. Inom industrin är den mycket 

väl använd och är troligen världens mest använda motor [19]. Maskinen är mycket robust, 

mekaniskt simpel och har även ett lågt pris. Nackdelen med asynkronmaskinen är att motorn 

behöver en reaktiv magnetisteringsström både när den arbetar som motor och generator. 

Jämfört med synkronmaskinen i nästa avsnitt 2.3.2 innehåller inte asynkrongeneratorn 

permanentmagneter och är inte separat magnetiserad. 

Det magnetiska fältet i statorn på en asynkronmaskin roterar synkront med frekvensen i den 

ansluta växelströmskretsen. Det synkrona varvtalet 𝑛𝑠 beskrivs som [19] 

𝑛𝑠 =
120

𝑝
𝑓  (2.14) 

där 𝑝 är poltalet och 𝑓 är nätfrekvensen. Om rotorn roterar med ett varvtal skilt från det 

synkrona varvtalet induceras ett elektriskt fält mellan rotorn och det roterande statorfältet. 

Den relativa skillnaden i hastighet kallas eftersläpning och är vad som orsakar en inducerad 

ström i rotorlindningarna. Eftersläpningen beskrivs i procent som 

𝑠 =
𝑛𝑠 −𝑛

𝑛𝑠
∙ 100 %   (2.15) 

där 𝑛 är asynkronmaskinens varvtal. Med Ekvation 2.14 kan varvtalet beskrivas 

𝑛 = 2
𝑓

𝑝
(1 − 𝑠)  (2.16) 

Rotorlindningarna kan utföras med s.k. släpringar, eller med en kortsluten rotor. [19] 

Släpringad asynkrongenerator 

I en släpringad asynkrongenerator kan rotorns elektriska karakteristik styras externt. 

Lindningarna på rotorn kan bli externt anslutna via släpringar och borstar. Med 

kraftelektronik kan effekten levereras från, eller till rotorn och generatorn kan bli 

magnetiserad från antingen statorn eller rotorn. Det finns möjlighet att ta vara på energin 

från eftersläpningen och mata in energin till statorns utgående effekt. En släpringad 

asynkrongenerator är dock inte lika robust som en kortsluten asynkrongenerator och kräver 

betydande underhåll. [1][19] 

Kortsluten asynkrongenerator 

En kortsluten asynkrongenerators konstruktion är simpel. Jämfört med en släpringad 

asynkrongenerator är rotorn utförd som en s.k. burlindning placerad i ett laminerat plåtpaket. 

Generatorn kräver även mindre underhåll på grund av frånvaron av släpringar och borstar. 

Under normala driftsförhållanden och vid anslutning till ett starkt växelströmsnät är en 

kortsluten asynkrongenerator mycket robust och stabil. [19] 

En asynkrongenerator med anslutna kondensatorer kan skapa nödvändig reaktiv effekt till 

lindningarna. En kombination av trefasigt parallell- och seriekopplade kondensatorer kan 

klara magnetiseringen av generatorn i ett relativt stort effekt-varvtalsområde.  
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Omriktare för asynkrongenerator 

Ett exempel på omriktare visas i Figur 2.4. En asynkrongenerator AG med en ansluten 

omriktare som förser asynkrongeneratorn med reaktiv effekt. Likspänningen 𝑈𝑑 styrs med 

tyristorernas tändvinkel. Generatorns varvtalsberoende, dess likriktare spänning och 

växelriktarens likspänning 𝑈𝑑 bestämmer likströmmen 𝐼𝑑 . Genom att reglera 𝑈𝑑 kan 

effekten regleras då 𝑃 = 𝑈𝑑𝐼𝑑 . [6] 

 

Figur 2.4 Asynkrongenerator direktansluten till en omriktare. 

2.4.2 Synkrongenerator 

Synkronmaskiner är mycket vanliga som generatorer. Synkrongeneratorer finns i många 

kraftverk i effekter upp emot 2 000 MW [19]. De två stora skillnaderna mot en 

asynkronmaskin, är att synkronmaskinen roterar med ett synkront varvtal enligt Ekvation 

2.15 och att rotorlindningen matas med likspänning. Som andra roterande elmaskiner består 

maskinen av en stator och en rotor.  Polerna kan vara utpräglade i rotorn eller att rotorn är 

uppbyggd cylindriskt. En rotor med utpräglade poler används normalt för varvtal ≤ 1 500 

varv/minut vid 50 Hz nätfrekvens, vilket gör det till en vanlig konstruktion för 

långsamtgående maskiner, exempelvis inom vattenkraft och större vindkraftverk (ca 3 MVA).  

Maskinen kan vara i utförande med variabel magnetisering eller som permanent-

magnetiserad. En variabel magnetisering i rotorn kan erhållas på flera sätt: [19] 

• Med en likströmsgenerator som kräver kommutator, släpringar och borstar. Mycket 

underhåll krävs.  

• En passiv likriktare som via släpringar och borstar magnetiserar rotorn. Mer robust 

än system med likströmsgenerator. Dock krävs fortfarande betydande underhåll.  

• Borstlös magnetisering. En borstlös synkronmaskin kan då bestå av två maskiner, en 

huvudmaskin (kan kallas innerpolmaskin) och matare (ytterpolmaskin) 

sammankopplade med en gemensam axel. De två maskinerna är elektriskt 

sammankopplade med en roterande likriktare. Likriktaren kan vara en diodlikriktare 

som reglerar utspänningen genom att ändra magnetiseringsströmmen till mataren. 

Regleringen sker med hjälp utav en spänningsregulator. Istället för dioder kan 

likriktningen ske med tyristorer vilket ger en snabbare reglering i storleksordningen 

~0,1 sekunder vid ett spänningsfall på 15 % i en 2 MVA synkrongenerator.  

I mindre kraftverk är det vanligt att synkrongeneratorn har permanentmagneter i rotorn, 

vilket ger rotorn ett konstant flöde utan möjlighet att variera reaktiva effekten. En 
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permanentmagnetiserad synkrongenerator har högre verkningsgrad än en asynkronmaskin, 

då magnetiseringen kan ske utan någon yttre energikälla.  

När permanentmagneter används för magnetiseringen behövs en omriktare för att reglera 

maskinen. Permanentmagneternas flödestäthet minskar när magnettemperaturen ökar och 

då maskinen blir varmare under drift måste hänsyn tas till den minskade genererade 

spänningen och det minskade vridmomentet. Fördelen med omriktaren är att effekt kan 

genereras och anpassas för i princip alla vågförhållanden. Synkrongeneratorn är dock dyrare 

och mer mekaniskt komplicerad än en motsvarande asynkrongenerator. Permanentmagneter 

men även fullskalig omriktare är de främsta orsakerna till ett högre pris.  

En klar fördel jämfört med asynkronmaskinen i avsnitt 2.4.1 är att en synkrongenerator inte 

behöver reaktiv magnetiseringsström, däremot behövs ett magnetiseringssystem. Generellt 

är synkronmaskiner direkt ansluta till nätet, men i vindkraftverk och vågkraftverk är 

synkronmaskiner är ofta anslutna till nätet genom omriktare. Förutom att kontrollera den 

generade effekten som sänds ut på nätet, har omriktaren främst två uppgifter; att fungera 

som en energibuffert när den genererade effekten varierar på grund av exempelvis 

vågförhållanden och för transienter från nätet, samt att kontrollera magnetiseringen och 

undvika problem med att generatorn fortsätter att vara synkron med nätfrekvensen.  

Omvandlarkopplingar för synkrongenerator 

Ett exempel på omriktare är Figur 2.5 som visar en synkrongenerator SG med en ansluten 

likriktare D. Serieinduktansen L minskar övertonerna i strömmen och gör systemet 

strömstyvt. Den nätkommuterade växelriktarens V likspänning 𝑈𝑑 styrs med tyristorernas 

tändvinkel.  

 

Figur 2.5 Växelströmsgenerator och växelströmsnät med likspänningsmellanled. 

Den nätkommuterade växelriktaren V i Figur 2.5 kan ersättas med en självkommuterad 

växelriktare enligt Figur 2.6 och med en kondensator i mellanspänningsledet kan både aktiv 

effekt 𝑃 och reaktiv effekt 𝑄 regleras mot nätet. [6] 

 

Figur 2.6 Självkommuterad växelriktare mot nätet. 
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En back-to-back frekvensomriktare är en omriktare som består av två pulsbreddsmodulerade 

(PWM) voltage source converters (VSC) omriktare. Den är mest modern av de presenterade 

omriktarna och kan styra 𝑃 och 𝑄 åt båda riktningarna. Omriktaren går även att använda för 

asynkrongeneratorer. [19] 

Seriekopplade generatorer 

Ett flertal generatorer med slumpmässigt varierande varvtal kan seriekopplas för att minska 

spänningsvariationen i mellanspänningsledet enligt Figur 2.7. 

 

Figur 2.7 Seriekopplade generatorer. 

Variationen av spänningen relativt medelvärdet minskar med ökande antal seriekopplade 

generatorer enligt 

𝜎

𝜇
= √𝑛𝑔  (2.17) 

Förhållandet mellan standardavvikelsen 𝜎 och medelvärdet 𝜇 av den likriktade spänningen 

avtar approximativt med faktorn √𝑛𝑔, där 𝑛𝑔 är antalet seriekopplade generatorer. I teorin 

kan ett antal nätkonstruktioner enligt Figur 2.7 parallellkopplas för ytterligare utjämning av 

effektvariationerna. [6] 

2.4.3 Linjärgenerator 

Generellt kan alla standardiserade roterande elmaskiner konstrueras som en linjär 

motsvarighet. Inom vågkraftsammanhang används exempelvis permanentmagnetiserade 

synkronlinjärgeneratorer i storleksordningen 10 kW. Den rörliga delen i en linjärgenerator, 

motsvarande rotorn i en roterande maskin, kallas translator. Translatorn har rader med 
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permanentmagneter och statorn är lindad med kabel. En vertikal rörelse drar translatorn inuti 

statorn samtidigt som magneterna på translatorn rör sig relativt statorlindningen, vilket 

genererar en växelström i statorn [20]. Utspänningen från en linjärgenerator blir 

slumpmässigt frekvens- och amplitudmodulerad och kan inte anslutas direkt till ett nät [6].  

2.4.4 Vindkraftverk 

Vindkraftsparker offshore har i viss mån liknande förutsättningar och problem som vågkraft. 

Exempelvis varierar energiflödet kraftigt oavsett om tidsskalan under mätningen är i 

sekunder eller decennier, geografiska utmaningar beroende på vindförhållanden, kustens 

utseende, bottenförhållanden och att havets miljö i allmänhet är mycket påfrestande genom 

korrosion, mekaniska känningar i storm, beväxning och i den nordiska miljön även is. [6] 

De vindkraftverk som dominerar marknaden är horisontalaxlade verk som kallas 

snabblöpare. Ett sådant verk har en rotor med två eller tre blad med en rotationshastighet 

på 15–30 varv/min. Vindkraftverket består av fundament, torn, maskinhus (generator, 

växellåda vridmotor m.m.), rotor, styrsystem och transformator. [21] 

Typer av vindturbinkonfigurationer 

Topologin över de vanligaste typerna av vindkraftverk är generellt av fyra typer (A, B, C, D) 

[1], dock är följande lista kompletterad med ytterligare två alternativ (E, F) där de båda är 

tillägg till D [22]:  

A. Fixed speed. Består av en kortsluten asynkrongenerator som direkt är kopplat till nätet 

via en transformator. Asynkronmotorn kräver som nämnt reaktiv effekt från nätet, 

därför finns ofta en kondensatorbank för reaktiv effektkompensering. Tillsammans 

med en mjukstartare kan nätanslutningen ske smidigt. Variationerna i vindhastighet 

medför motsvarande mekaniska variationer då det inte finns någon möjlighet att 

kontrollera hastigheten på turbinen, vilket orsakar stora mekaniska påfrestningar. 

Fördelar är att ursprungsinvesteringskostnaden är låg då generatorn är relativt billig 

samt kräver lite underhåll.  

B. Limited variable speed. Består av en släpringad asynkrongenerator, kondensatorbank 

och mjukstartare, som ovan, med tillägget att hastigheten till viss grad kan varieras 

med hjälp av en variabel resistor kopplat till generatorns rotor, vilket påverkar 

strömmen i rotorn och därmed eftersläpningen. Tillverkaren Vestas benämner detta 

system som Optislip® och generellt är hastighetsintervallet 0–10 % över den 

synkrona hastigheten. Fördelen är att det är det är en billig konfiguration samt att det 

går att styra hastigheten jämfört med typ A.  

C. Variable speed with partial scale frequency converter. Asynkrongeneratorns rotor är styrd 

med en omriktare. Omriktaren minskar förlusterna, men då den är ansluten till 

generatorns rotor täcker omriktaren enbart cirka ± 30 % av den synkrona 

hastigheten, dock är den mindre omriktaren billigare än en fullskalig. Kräver mer 

underhåll pga. släpringar. 
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D. Variable speed with full-scale frequency converter. Med en fullskalig omriktare kan 

generatorns frekvens styras och därmed rotationshastigheten utan något behov av en 

växellåda. Generatorn är ofta en synkrongenerator som är permanentmagnetiserad 

eller elektriskt magnetiserad.  

E. Gearbox-equipped wind turbine with a full converter and medium-/high-speed synchronous 

generator. Består I princip alltid av en permanentmagnetiserad synkronmaskin 

tillsammans med en fullskalig omriktare, liknande uppbyggnad som D med skillnaden 

att generatorn är ansluten till en växellåda istället för att vara direkt ansluten till 

turbinen. Därmed kan generatorn drivas med en högre rotationshastighet. En 

nackdel är att kostnaden ökar med den fullskaliga omriktaren. 

F. Gearbox-equipped wind turbine with a full converter and high-speed asynchronous generator. Då 

en fullskalig omriktare används kan den enklare kortslutna asynkrongeneratorn 

användas vilket sänker investeringskostnaden. Nackdelar med denna typ är även här 

priset pga. fullskalig omriktare samt att en högre utväxling i växellådan krävs jämfört 

med typ E, vilket betyder att växellådans vikt ökar.   

En analys av dessa nämnda typer på konfigurationer av vindturbiner är gjord som visar att 

det inte finns någon tydlig konvergens gentemot en enda bästa konfiguration och att området 

fortfarande utvecklas [22].   
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3 Design av uppsamlingsnät för vågkraftsparker 

Ett uppsamlingsnät för en vågkraftspark kan konstrueras på flera sätt. Den främsta faktorn 

som påverkar designen av uppsamlingsnätet för en planerad vågkraftspark är avståndet till 

land.  

Litteratur för offshore vindkraftsparker visar att för parker med en effekt upp till 200 MW 

och ett avstånd upp till 100 km är enbart HVAC relevant [1]. Anledningen att inte HVDC 

används vid kortare avstånd och mindre effekter beror på den höga kostnaden som en 

HVDC anläggning medför.  

En växelströmsöverföring bestående av kabel har en maxlängd som går att förlägga. Det 

beror på att en lång växelströmskabel har en hög kapacitans och beter sig som en stor 

kondensator, jämfört med en motsvarande luftledning som främst är av induktiv karaktär. 

Det är den höga kapacitansen som begränsar möjligheten att använda kabel vid överföring 

med växelström när det är aktuellt med avstånd över några tiotals kilometer. När avstånden 

är längre blir överföringsförlusterna alltför stora. Vid likström finns inte denna begränsning 

då kapacitansen inte har någon påverkan oavsett längd på kabeln [23][24]. HVDC måste 

användas om det är aktuellt med t.ex. en offshore vågkraftspark med avstånd som är mellan 

50 – 100 km eller längre.  

3.1 Kustnära placering 

Ett av de simplare uppsamlingsnäten kan konstrueras som att varje vågkraftverk, boj, har en 

egen transmissionskabel och en eventuell transformator till land, Figur 3.1. Varje boj kan 

även tänkas att enbart ha en omriktare som ökar spänningen tillräckligt mycket så att en 

transformator nödvändigtvis inte behövs. En omriktare kan öka den genererade spänningen 

med upp till 50 %, behövs högre spänning än så måste en transformator användas [25]. En 

kustnära placering definieras som en överföringslängd på några enstaka km. 

Uppsamlingsnätet medför ett mycket pålitligt system om många bojar är anlagda till havs, 

men även en mycket hög kostnad för kabelförläggningen och eventuella transformatorer i 

varje boj. Därför är kustnära placering inte aktuellt vid längre avstånd eller vid stora 

anläggningar.  

Vid kustnära placering krävs att det finns sådan energi i vågorna att en anläggning är aktuell 

att installeras vid platsen, vilket inte alltid är fallet nära kusten.  
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Figur 3.1 Bojar med varsin kabel till land. 

3.2 Medellång överföring 

Den vågmiljö som råder vid dessa avstånd har generellt en högre energimängd än nära kusten 

i avsnitt 3.1. Ett antal bojar kan vara anslutna till en punkt till havs där sammankoppling och 

eventuell transformering sker och överföringen till land sker med en gemensam 

transmissionskabel, Figur 3.2. En medellång överföring definieras som 20–40 km. Jämfört 

med tidigare exempel är uppsamlingsnätet med en gemensam kabel mindre pålitligt då hela 

vågkraftsparken skulle bli spänningslös vid ett fel på transformator, transmissionskabel eller 

fel på utrustningen som krävs för nätanslutningen [25].  

 

Figur 3.2 Sammankopplade bojar med en kabel till land. 
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Ett antal sammankopplade bojar enligt Figur 3.2 kan benämnas som ett kluster. Ett kluster 

kan ha separat transmissionskabel för varje kluster, Figur 3.3 (A). Flera kluster kan även vara 

sammankopplade till en punkt och ha en gemensam transmissionskabel till land, Figur 3.3 

(B).  

 

Figur 3.3 Kluster med varsina kablar (A). Kluster anslutet till kluster-kluster med en gemensam kabel till land (B). 

3.3 Lång överföring 

Vid en överföringslängd som betydande överstiger längden för en medellång överföring kan 

inte växelströmsöverföring användas, som nämndes i Kapitel 3. Högspänd likström, HVDC, 

har visat sig medföra stora fördelar framför HVAC vid överföring av stora effekter över 

stora avstånd. Som beskrivet i avsnitt 3 behövs en stor mängd bojar för att en lång överföring 

ska vara aktuell. Jämfört med en HVAC-överföring har HVDC-överföringar högre 

stationskostnader med en lägre linjekostnad, men lägre överföringsförluster [24]. 

Litteratur för offshore vindkraftsparker visar att för parker med en effekt upp till 200 MW 

och ett avstånd upp till 100 km är enbart HVAC relevant [1]. Först vid högre effekter eller 

större avstånd än detta blir VSC HVDC aktuellt. Det är baserat på tekniken som fanns 

tillgänglig 2005 och kraven för HVDC minskas hela tiden. VSC baserade HVDC system 

marknadsförs som HVDC Light från ABB och motsvarande HVDC Plus från Siemens. 

HVDC Light är både tekniskt och ekonomiskt möjligt redan från distanser på 50 km och 

effekter på 50 MW [26]. 

En HVDC-överföring består av flera delar. En likriktarstation omvandlar växelspänningen 

till likspänning. I likriktarstationen finns generellt också växelströmsställverk inkl. 

transformator. Förr användes enbart en kabel vid överföring via hav och havet fungerar då 

som återledare och strömmen fångades upp i elektrodstationer. En VSC baserad HVDC-

överföring är vanligtvis inte ansluten till jord och därför består överföringsledningen av två 

kablar. På land finns en växelriktarstation som omvandlar likspänningen till växelspänning. 

Likriktar och växelriktarstationerna har ofta identiska uppbyggnader [24]. 
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4 Beräkningar av spänningsfall och 
effektförluster vid medellång överföring 

4.1 Förutsättningar 

En kustnära placering, avsnitt 3.1, är sannolikt inte aktuell pga. de höga 

transmissionsförlusterna som skapas och att de vågförhållandena som råder nära kusten 

generellt inte är optimala. En lång överföring, avsnitt 3.3, är inte heller aktuell pga. det då 

behövs en mycket stor anläggning om den höga kostnaden för en HVDC-överföring ska 

vara försvarbar. För att nå de krav på överförd effekt som bör uppnås för en HVDC-

anläggning skulle cirka 250 stycken bojar behövas. 

Valet att undersöka en medellång överföring enligt Figur 3.2 är således mest aktuellt. Det är 

inte nödvändigt att ha en transformator i varje boj. Enligt uppdragsbeskrivningen i avsnitt 

1.1 kommer den tänkta vågkraftsparken att bestå av maximalt tio bojar. Bojarna 

sammankopplas till en gemensam transformator och överföringen mellan transformator och 

land undersöks.  

Den maximala effekten 𝑃𝑚𝑎𝑥 som kan överföras i en ledning är proportionell mot 
𝑈2

𝑍
 där 𝑈2 

är spänningen på ledningen och 𝑍 är impedansen i ledningen. D.v.s. 

𝑃𝑚𝑎𝑥 ∝
𝑈2

𝑍
  (4.1) 

vilket ger 

𝑈2 ∝ 𝑃𝑚𝑎𝑥𝑍  (4.2) 

Då impedansen är proportionell mot ledningens längd 𝑙 kan Ekvation 4.2 skrivas om som  

𝑈 = 𝑘√𝑃𝑙  (4.3) 

där 𝑈 är den 3-fasiga överföringsspänningen, 𝑃 är den tänkta överförda effekten och 𝑘 en 

koefficient som beror på typen av ledning och det tillåtna spänningsfallet. Typiska värden på 

𝑘 är [23] 

𝑘 = 0,1 för en okompenserad ledning med ett tillåtet spänningsfall på 5 %   

𝑘 = 0,06 för en kompenserad ledning   

Ekvation 4.3 är mycket approximativ, dock ger den en uppfattning av vilken storleksordning 

som är lämplig att välja på överföringsspänningen 𝑈. Det slutgiltiga värdet som väljs på 

överföringsspänningen beror på ekonomiska faktorer såväl som tekniska överväganden. 

Generellt kommer det aktuella spänningsvärdet som väljs vara mellan 0,6𝑈 och 1,5𝑈, där 𝑈 

beräknas med Ekvation 4.3 [23].  

En planerad vågkraftspark bestående av tio bojar som var och en producerar 200 kW på ett 

avstånd av 40 km ses som ett rimligt maximalt scenario. Ledningen antas vara okompenserad, 

d.v.s. 𝑘 = 0,1. Den maximala överförda effekten är 2 000 kW. Enligt Ekvation 4.3 blir 
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 𝑈 = 𝑘√𝑃𝑙 = 0,1√2 000 ∙ 40 = 28,8 𝑘𝑉   

En spänning mellan 0,6 ∙ 28,8 𝑘𝑉 (= 16,9 𝑘𝑉) och 1,5 ∙ 28,8 𝑘𝑉 (= 42,4 𝑘𝑉) är möjlig 

enligt den approximativa Ekvationen 4.3. De två nominella nätspänningarna för överföring 

i Sverige som ligger i det beräknade intervallet är 22 och 33 kV. Med tanke på att de maximala 

parametrarna är använda i uträkningen av överföringsspänning kan tänkas att lägre spänning 

än de i det uträknade intervallet är möjligt, dvs. vid en mindre överförd effekt än 2 MW och 

en kortare överföringslängd än 40 km. Därför undersöks även 11 kV överföringsspänning.  

Svenska kraftnät har krav på anläggningar som ska anslutas till nätet. Små anläggningar 

definieras som b.la en vindkraftsgrupp med sammanlagd installerad nominell effekt från och 

med 1,5 MW till och med 25 MW. Enligt Svenska Kraftnäts föreskrifter SvKFS 2005:2 skall 

vindkraftsgrupper utformas så att det reaktiva utbytet kan regleras till noll vid anslutning till 

mellanspänningsnätet [27]. Inom ramen för Svenska Kraftnäts krav kan en överenskommelse 

om hur mycket reaktiv effekt produktionsanläggningen får producera respektive konsumera 

regleras i nätavtalet som skrivs mellan elnätsföretaget och ägaren av 

produktionsanläggningen. Svenska Kraftnät har ett krav på nollutbyte av reaktiv effekt mot 

elnätsföretaget, vilket elnätsföretaget i sin tur även kan tillämpa för vindkraftsgrupper och 

mellanspänningsanslutna produktionsanläggningar. [28] 

Beroende på storleken på storleken kan det bli aktuellt att behöva kompensera för den 

reaktiva effekt som kablar i stora uppsamlingsnät genererar. Beroende på var 

anslutningspunkten finns och hur nätet är konstruerat kan denna kompensering hamna 

antingen hos kunden eller hos elnätsföretaget. [28] 

Följande beräkningar är baserade på förutsättningen att generatorerna har en ansluten 

omriktare som därmed möjliggör styrning av den producerade reaktiva effekten. Den 

reaktiva effekten kan då tänkas att vara så lite som noll.  

4.2 Beräkningsmodell 

En medellång växelspänningsledning med en spänningsnivå under 220 kV är vanligtvis 

benämnd som π-modellen i litteratur [29]. Ledningens halva linjekapacitans, 𝐶𝑑/2, är 

placerad i båda ändar av ledningsmodellen. Beräkningsschemat åskådliggörs i Figur 4.1. I 

schemat avses effekt per fas, i sambanden nedan total trefaseffekt.  

 

Figur 4.1 Beräkningsschema för en elektriskt medellång växelströmsledning (per y-fas). 
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Generering av den aktiva effekten 𝑃𝑔 och den reaktiva effekten 𝑄𝑔 sker till vänster i figuren 

samt uttagen effekt 𝑃𝑏 och 𝑄𝑏 till höger i bild. De reaktiva effekterna 𝑄𝑔 och 𝑄2 beräknas 

med följande effektsamband 

𝑄𝑔 = 𝑄1 − 𝑄𝑐𝑔 = 𝑄1 − 𝜔 ∙
𝐶𝑑

2
∙ 𝑈1

2  (4.4) 

𝑄2 = 𝑄𝑏 − 𝑄𝑐𝑏 = 𝑄𝑏 − 𝜔 ∙
𝐶𝑑

2
∙ 𝑈2

2  (4.5) 

där 

𝜔 = 2𝜋𝑓  (4.6) 

och driftkapacitansen 𝐶𝑑 tas från kabeltillverkarens kabeltabell. Spänningen 𝑈1 vid 

generatorsidan i modellen beräknas med ekvationen 

𝑈1 = √(𝑈2 + √3𝑎)2 + (√3𝑏)2  (4.7a) 

där 

{
√3𝑎 = √3𝐼(𝑅 cos 𝜑2 + 𝑋 sin𝜑2) = 𝑅

𝑃2

𝑈2
+ 𝑋

𝑄2

𝑈2

√3𝑏 = √3𝐼(𝑋 cos 𝜑2 − 𝑅 sin𝜑2) = 𝑋
𝑃2

𝑈2
− 𝑅

𝑄2

𝑈2

  (4.7b) 

Den induktiva reaktansen 𝑋 och den kapacitiva reaktansen 𝑋𝑐  beräknas enligt 

{
𝑋 = 𝜔𝐿

𝑋𝑐 = −
1

𝜔
𝐶𝑑
2

  (4.8) 

där induktansen 𝐿 tas från kabeltillverkarens kabeltabell. Spänningsfallet ∆𝑈 är skillnaden 

mellan spänningen 𝑈1 vid generatorsidan och spänningen 𝑈2 vid nätsidan i modellen och 

beräknas enligt  

∆𝑈 = 𝑈1 − 𝑈2  (4.9) 

De aktiva effektförlusterna 𝑃𝑓 och de reaktiva effektförlusterna 𝑄𝑓 i ledningen är 

{
𝑃𝑓 = 3𝑅𝐼2

𝑄𝑓 = 3𝑋𝐼
2  (4.10) 

där 𝑅 är ledningens resistans som tas från kabeltillverkarens kabeltabell. [29] 

Följande komplexa samband kan tecknas med Kirchhoffs spänningslag från 

ledningsmodellen i Figur 4.1 

{
 
 

 
 −

𝑈1

√3
+ (𝑅 + 𝑗𝑋)𝐼 +

𝑈2

√3
= 0

−
𝑈1

√3
− 𝑗𝑋𝑐𝐼𝑐𝑔 = 0

𝑆𝑔 = 𝑃𝑔 + 𝑗𝑄𝑔 = √3𝑈1𝐼𝑔
∗

  (4.11) 

där  

𝐼𝑐𝑔 = 𝐼𝑔 − 𝐼  (4.12) 
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Ingen information om nätet på land finns, förutom den nominella nätspänningen 𝑈2 som 

bestäms enligt avsnitt 4.1. Effektuttaget  𝑃𝑏, 𝑄𝑏 är därmed okänt. Den genererade 

spänningen 𝑈1 är okänd och således strömmen 𝐼. Ekvationssystemet som ska lösas blir av 

4:e ordningen och i praktiken löses detta inte för hand utan med datormodeller som gör 

iterativa beräkningar. Ekvationssystemet löses genom att anta ett värde på 𝑈1, beräkna 

spänningsfallet ∆𝑈, korrigera det först valda 𝑈1 med hänsyn till det först beräknade värdet 

på 𝑈1 och så vidare, tills avvikelsen understiger ett godtagbart värde. Newton-Raphsons 

metod kan användas för att lösa ekvationssystemet iterativt och en beskrivning över metoden 

finns bifogat i Bilaga A:. Ett MatLab-script som använder Newton-Raphsons metod används 

för att lösa Ekvationssystemet 4.11 är bifogat i Bilaga B:. En manuell beräkning för kontroll 

av resultatet som scriptet ger finns i Bilaga C:. 

4.3 Resultat 

Som beskrivet i avsnitt 4.1 undersöks tre nominella nätspänningar: 11, 22 och 33 kV samt 

tre olika kabellängder: 20, 30 och 40 km. De valda kablarna är från kabeltillverkaren Nexans 

katalog Submarine Power Cables och åskådliggörs i Tabell 4.1. Tre olika kablar vid respektive 

spänningsnivå undersöks: den minsta möjliga arean, den största möjliga samt fallet mellan de 

två kabelareorna avrundat uppåt. Konstruktionsspänning är den högsta spänning som vald 

kabel är konstruerad för.  

Tabell 4.1 Nexans Submarine Power Cables. Från [30]. 

Kabeltyp  
Konstruktions-
spänning [kV] 

Ledararea 
[mm²] 

Resistans, AC 
90°C [Ω/km] 

Kapacitans 
[µF/km] 

Induktans 
[mH/km] 

1.1 12 35 0,670 0,24 0,42 

1.2 12 120 0,200 0,39 0,35 

1.3 12 240 0,098 0,51 0,31 
      
2.1 24 35 0,670 0,17 0,45 

2.2 24 120 0,200 0,26 0,37 

2.3 24 240 0,098 0,34 0,34 
      
3.1 36 50 0,490 0,15 0,46 

3.2 36 150 0,160 0,22 0,39 

3.3 36 300 0,079 0,27 0,35 

 

Den maximala effekt som undersöks för överföring är även här 2 000 kW vilket motsvarar 

tio stycken generatorer. 50 och 75 % av den maximala effekten undersöks för att ta hänsyn 

till variationer i vågklimatet och om en mindre anläggning än med tio vågkraftverk eller 

mindre generatorer ämnas användas.  

Beräkningarna är baserat på ett tänkt uppsamlingsnät där sammankoppling av bojarna sker i 

en gemensam knytpunkt där även transformering sker, följt av en transmissionsledning till 
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land (se Figur 3.2). Spänningsfallet är skillnaden i spänning mellan den tänkta transformatorn 

ute till havs och nätet i land.  

Följande grafer är graderade i enheten per unit, p.u. I p.u system normaliseras varje 

systemvariabel eller mängd med hänsyn till sitt eget basvärde. Beräkningar förenklas eftersom 

kvantiteter uttryckta i p.u är desamma oavsett spänningsnivå. P.u är ett sätt att uttrycka värdet 

av en kvantitet i form av en referens- eller baskvantitet. 

4.3.1 Spänningsfall vid olika överföringsspänningar, effekter och 
kabelareor 

11 kV överföringsspänning 

Den lägsta överföringsspänningen som undersöks är 11 kV. Vid 11 kV överföringsspänning 

och 100 % effekt (2 000 kW) utan producerad reaktiv effekt åskådliggörs spänningsfallet i 

Figur 4.2 för tre olika kablar som är från Tabell 4.1. 

Enligt tumregler från litteratur bör största tillåtna spänningsfall för 10 kV linjer vara ca 7 % 

[29]. Det betyder att vid 100 % producerad aktiv effekt och 11 kV överföringsspänning har 

inte kabel 1.1 godtagbart spänningsfall vid någon av längderna. Kabel 1.2 har godtagbart 

spänningsfall enbart vid 20 km kabellängd. Kabel 1.3 har godtagbart spänningsfall vid 20, 30 

och sannolikt även 40 km där spänningsfallet är 7,2 %.  

 

Figur 4.2 Spänningsfall för olika kablar, 11 kV överföringsspänning, 100 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Vid samma överföringsspänning och 75 % effekt utan producerad reaktiv effekt åskådliggörs 

spänningsfallet för kablarna i Figur 4.3. Kabel 1.1 visar även här på för högt spänningsfall 

för alla kabellängder. Kabel 1.2 har godtagbart spänningsfall enbart vid 20 km kabellängd. 

Kabel 1.3 har godtagbara spänningsfall vid alla längder.  
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Figur 4.3 Spänningsfall för olika kablar, 11 kV överföringsspänning, 75 % producerad aktiv effekt, 0 % producerad 
reaktiv effekt. 

För 50 % producerad effekt åskådliggörs spänningsfallet för de olika kablarna i Figur 4.4. 

Tidigare nämnda trend i form av höga spänningsfall för kabel 1.1 är märkbara även i detta 

fall där kabeln inte har godtagbart spänningsfall vid någon kabellängd. Kabel 1.2 har 

godtagbart spänningsfall för 20 samt 30 km och troligtvis även vid 40 km där spänningsfallet 

är 7,3 %. Kabel 1.3 har godtagbara spänningsfall för alla längder.  

 

Figur 4.4 Spänningsfall för olika kablar, 11 kV överföringsspänning, 50 % producerad aktiv effekt, 0 % producerad 
reaktiv effekt. 
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22 kV överföringsspänning 

Den nominella standardspänningen efter 11 kV är 22 kV. Med 100 % producerad effekt blir 

spänningsfallet med 22 kV överföringsspänning enligt Figur 4.5.  

För 20 kV överföringsspänning är det accepterat med ett högre spänningsfall än vid 11 kV. 

Upp till 10 % är godtagbart [29].  

Figuren visar den trend som finns för 11 kV, att ett högt spänningsfall förekommer för den 

första kabeln som undersöks, i detta fall kabel 2.1. Däremot är visar kabeln godtagbart 

spänningsfall för 20 samt 30 km, och vid 40 km är spänningsfallet 10,6 % vilket kan anses 

som godtagbart. Kabel 2.2 och 2.3 har godtagbart spänningsfall för alla kabellängder.  

 

Figur 4.5 Spänningsfall för olika kablar, 22 kV överföringsspänning, 100 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Vid 75 % producerad effekt blir spänningsfallet enligt Figur 4.6. Kabel 2.2 och 2.3 visar 

relativt lika stor mängd spänningsfall samtidigt som kabel 2.1 har betydligt högre 

spänningsfall. Spänningsfallet för kabel 2.1 är dock godtagbart för alla kabellängder, vilket 

även gäller för kabel 2.2 och 2.3.  
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Figur 4.6 Spänningsfall för olika kablar, 22 kV överföringsspänning, 75 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Vid 50 % producerad effekt, Figur 4.7, är trenden den samma som tidigare, spänningsfallet 

för kabel 2.1 är betydligt högre än de andra kablarna. Spänningsfallet är på en acceptabel nivå 

även vid 40 km kabellängd.  

 

Figur 4.7 Spänningsfall för olika kablar, 22 kV överföringsspänning, 50 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt 

33 kV överföringsspänning 

Den högsta överföringsspänningen som undersöks är 33 kV. Enligt litteratur bör 

spänningsfallet för en 40 kV överföring vara under 12 % [29]. Då spänningsfallet för en 22 

kV överföring bör vara under 10 %, kan slutsatsen dras att ett spänningsfall mellan 10-12 % 

anses vara godtagbart för en 33 kV överföring. 
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Med 100 % producerad effekt blir spänningsfallet enligt Figur 4.8. Att kabel nummer 1 har 

ett betydligt mer spänningsfall än de andra kablarna är även här ett faktum. Dock är 

spänningsfallet för alla tre kablar under en acceptabel nivå, även vid 100 % producerad effekt.  

 

Figur 4.8 Spänningsfall för olika kablar, 33 kV överföringsspänning, 100 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Med 75 % producerad effekt är spänningsfallet enligt Figur 4.9. Trenden är den samma och 

alla kablar visar en acceptabel nivå på spänningsfallet.  

 

Figur 4.9 Spänningsfall för olika kablar, 33 kV överföringsspänning, 75 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Med 50 % producerad effekt enligt Figur 4.10 följer spänningsfallet samma trend som 

tidigare och med godtagbart spänningsfall för alla kablar.  
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Figur 4.10 Spänningsfall för olika kablar, 33 kV överföringsspänning, 50 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Jämförelse mellan spänningsnivåer 

Figurerna ovan visar att kabel nummer ett (1.1, 2.1 och 3.1) som undersökts har betydligt 

mycket mer spänningsfall än kabel nummer två samt tre och är därmed inte lika intressant 

att undersöka. Från figurerna ovan åskådliggörs att kabel nummer två och tre har relativt lika 

mängd spänningsfall. Då kabel nummer två är fallet mellan den minsta och den största 

kabelarean är den lämplig att jämföra mellan de olika spänningsnivåerna för en så rättvis 

bedömning som möjligt.  

Kabel nummer 1.2 och 2.2 har en ledararea på 120 mm2 samtidigt som kabel 3.2 har en 

ledararea på 150 mm2. Jämförelsen blir därför inte fullkomligt rättvis. Figur 4.11 visar att 11 

kV överföringsspänning har för högt spänningsfall för att vara acceptabelt och är därför inte 

lämplig att välja, förutom vid 20 km överföringslängd.   
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Figur 4.11 Jämförelse spänningsfall mellan överföringsspänningar vid 100 % producerad aktiv effekt.  

I Figur 4.12 visas jämförelsen vid 50 % producerad aktiv effekt. 11 kV överföringsspänning 

kan användas, dock är det som tidigare nämnt något över nivån vid 40 km kabellängd. 22 

och 33 kV överföringsspänning har acceptabelt spänningsfall för alla kabellängder.  

 

Figur 4.12 Jämförelse spänningsfall mellan överföringsspänningar vid 50 % producerad aktiv effekt. 
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4.3.2 Effektförlust vid olika överföringsspänningar, effekter och 
kabelareor 

11 kV överföringsspänning 

I Figur 4.13 åskådliggörs de aktiva effektförlusterna vid 11 kV överföringsspänning och 

100 % producerad effekt. Kabel 1.1 visar betydligt högre effektförluster än kabel 1.2 och 1.3.  

Vid 40 km kabellängd har kabel 1.1 förluster på 505 kW. Kabel 1.2 har förluster på 215 kW 

och kabel 1.3 har förluster på 118 kW. Då ett vågkraftverk har en maximal genererad effekt 

på 200 kW motsvarar förlusten med kabel 1.1 mer än två hela vågkraftverks genererade 

effekt.   

 

Figur 4.13 Effektförluster vid olika kablar, 11 kV överföringsspänning, 100 % producerad aktiv effekt, 0 % reaktiv 
effekt. 

Med 75 % producerad effekt åskådliggörs de aktiva effektförlusterna i Figur 4.14. Trenden 

för kabel 1.1 är densamma som tidigare och visar på betydligt högre effektförlust än kabel 

1.2 och 1.3.  

Vid 40 km har kabel 1.1 förluster på 320 kW. Kabel 1.2 har förluster på 130 kW och kabel 

1.3 har förluster på 70 kW.  
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Figur 4.14 Effektförlust vid olika kablar, 11 kV överföringsspänning, 75 % producerad aktiv effekt, 0 % producerad 
reaktiv effekt. 

Vid 50 % producerad effekt åskådliggörs förlusterna i Figur 4.15. Trenden för kablarna följer 

tidigare figurer. Vid 40 km har kabel 1.1 förluster på 166 kW, kabel 1.2 har förluster på 64 kW 

och kabel 1.3 har förluster på 35 kW.  

 

Figur 4.15 Effektförlust vid olika kablar, 11 kV överföringsspänning, 50 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 
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22 kV överföringsspänning 

Med 22 kV överföringsspänning och 100 % producerad effekt blir de aktiva effektförlusterna 

enligt Figur 4.16. Trenden från tidigare är fortfarande tydlig.  

Förlusterna vid 40 km med kabel 2.1 är 198 kW. Med kabel 2.2 är förlusterna 72 kW och 

med kabel 2.3 är förlusterna 40 kW.  

 

Figur 4.16 Effektförlust vid olika kablar, 22 kV överföringsspänning, 100 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Med 75 % producerad effekt blir de aktiva effektförlusterna enligt Figur 4.17. Vid 40 km 

kabellängd har kabel 2.1 förluster på 124 kW, kabel 2.2 förluster på 46 kW och kabel 2.3 

förluster på 27 kW.  

 

Figur 4.17 Effektförlust vid olika kablar, 22 kV överföringsspänning, 75 % producerad aktiv effekt, 0 % producerad 
reaktiv effekt. 
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Med 50 % producerad aktiv effekt är effektförlusterna enligt Figur 4.18. Förlusterna vid 40 

km med kabel 2.1 är 66 kW, med kabel 2.2 är förlusterna 27 KW och med kabel 2.3 är 

förlusterna 17 kW.  

 

Figur 4.18 Effektförlust vid olika kablar, 22 kV överföringsspänning, 50 % producerad aktiv effekt, 0 % producerad 
reaktiv effekt. 

33 kV överföringsspänning 

Med 33 kV överföringsspänning och 100 % producerad aktiv effekt blir de aktiva 

effektförlusterna enligt Figur 4.19. Med kabel 3.1 är förlusterna 87 kW vid 40 km kabellängd. 

Med kabel 3.2 är förlusterna 37 kW och med kabel 3.3 är förlusterna 22 kW.  

 

Figur 4.19 Effektförlust vid olika kablar, 33 kV överföringsspänning, 100 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 
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Med 75 % producerad aktiv effekt blir de aktiva effektförlusterna enligt Figur 4.20. Vid 40 

km med kabel 3.1 är förlusterna 58 kW, med kabel 3.2 är förlusterna 27 kW och med kabel 

3.3 är förlusterna 17 kW.  

 

Figur 4.20 Effektförlust vid olika kablar, 33 kV överföringsspänning, 75 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 

Med 50 % producerad aktiv effekt är förlusterna enligt Figur 4.21. Vid 40 km och kabel 3.1 

är förlusterna 37 kW, med kabel 3.2 är förlusterna 20 kW och med kabel 3.3 är förlusterna 

13 kW.  

 

Figur 4.21 Effektförlust vid olika kablar, 33 kV överföringsspänning, 50 % producerad aktiv effekt, 0 % 
producerad reaktiv effekt. 
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Jämförelse mellan spänningsnivåer 

Effektförlusterna för de olika överföringsspänningarna kan jämföras på samma sätt som 

spänningsfallet. Det finns däremot inte tumregler på samma sätt som för spänningsfall för 

olika överföringar. Även här har givetvis kabel nummer 1.2 och 2.2 en ledararea på 120 mm2 

samtidigt som kabel 3.2 har en ledararea på 150 mm2, vilket påverkar jämförelsen.  

Kabel nummer 1 är inte lika aktuell som kabel nummer 2 och 3 på grund av de höga 

förlusterna relativt varandra. Figur 4.22 med 100 % producerad effekt visualiserar tydligt de 

stora skillnaderna mellan olika överföringsspänningarna.  

Som tidigare nämnt, vid 40 km kabellängd och 11 kV är förlusterna hela 215 kW, vilket 

motsvaras av mer än ett vågkraftverks genererade effekt. Vid 22 kV är förlusterna 72 kW och 

vid 33 kV är de 36 kW. 11 kV överföringsspänning är inte en lämplig överföringsspänning 

då förlusterna är betydligt högre än vid 22 och 33 kV överföringsspänning.  

 

Figur 4.22 Jämförelse effektförluster för överföringsspänningar vid 100 % producerad aktiv effekt. 
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Vid 50 % producerad aktiv effekt enligt Figur 4.23 kan samma slutsats dras som ovan, att 11 

kV inte är en aktuell överföringsspänning.   

 

Figur 4.23 Jämförelse effektförluster mellan överföringsspänningar vid 50 % producerad aktiv effekt. 
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5 Diskussion 

Resultatet från avsnitt 4.3 visar att 11 kV i många fall har ett för högt spänningsfall för att 

vara godtagbart enligt de högsta spänningsfallsvärden som litteratur rekommenderar. 

Effektförlusterna vid 11 kV är väldigt höga relativt 22 samt 33 kV och visar att det inte är 

lämpligt att använda överföringsspänningen, särskilt inte med vetskapen om spänningsfallet. 

Att 11 kV inte visar sig vara en lika lämplig överföringsspänning som 22 och 33 kV är 

förväntat och beskrivet i avsnitt 4.1, d.v.s. för 2 MW överförd effekt och 40 km är 11 kV 

överföringsspänningen utanför det intervall av lämpliga överföringsspänningar som togs 

fram. Vid mindre effekter och kortare kabellängder än de undersökta är däremot spänningen 

möjlig att använda. När konstruktionsspänningen för utrustningen stiger kommer kostnaden 

för utrustningen också att öka. 

De beräkningar som introducerats över spänningsfall och effektförluster anses vara korrekt 

med anledning av de kontroller som är utförda. Förutom manuella beräkningar är även 

resultatet kontrollerat i programvaran PowerWorld Simluator, PWS1.  

Designerna på uppsamlingsnät som är presenterade är de mest lämpliga, men inte 

nödvändigtvis de enda möjliga. Dessa designer är inte revolutionerande utan genom 

litteraturstudier som åskådliggör andra offshoreanläggningar har de lagts fram för arbetets 

förutsättningar. Inte heller är de designer som presenterats för varje placering uteslutande för 

just den överföringslängden. Designen för kustnära placering kan användas vid medellång 

överföring, dock är det inte lämpligt, pga. om transformator eller enbart omriktare används, 

låg överföringsspänning men främst den höga kostnaden för kabelförläggningen. Det är inte 

lämpligt ur ekonomisk synpunkt men HVDC kan givetvis användas vid kortare avstånd och 

mindre effekter än som redovisats.  

Arbetets ursprungliga metod och tillvägagångsätt baserades på att först undersöka hur el kan 

skapas från havet följt av att undersöka olika generatortyper och slutligen design av 

uppsamlingsnät, vilket tros vara ett logiskt tillvägagångsätt. Även rapportens disposition är 

baserad på tillvägagångssättet för att öka läsasarens förståelse. Arbetets metod för 

informationsinsamling har utförts genom att studera böcker och rapporter. Svensk litteratur 

inom ämnet vågkraft upplevs som begränsad. Genom en mer specifik uppdragsbeskrivning 

kunde troligen arbetets inriktning ändrats till att fokus kunde lagts inom ett smalare område. 

Teoriavsnittet är omfattande och mer tid bör sannolikt ha lagts på Kapitel 3 och 4.  

Det finns stora möjligheter för framtida arbete inom de förslag som presenterats. Om 

arbetets omfattning skulle ökas bör lämpligtvis avsnitt 3.1 för en kort överföring och avsnitt 

3.3 för en lång överföring utökas med beräkningar liknande Kapitel 4. Avsnitten har dock 

tillräcklig information för att kunna välja den konstruktion på uppsamlingsnät som är mest 

lämplig att undersöka för de förutsättningar som varit aktuella. Det är även intressant att 

undersöka hur en annan generator och eventuell omriktare påverkar spänningsfall och 

effektförluster i olika scenarier och med en producerad reaktiv effekt. En asynkrongenerator 

                                                 
1 https://www.powerworld.com/products/simulator/overview 
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är intressant och kan troligtvis användas med gott resultat, istället för en synkrongenerator. 

Asynkrongeneratorn är som nämnt billigare, mekaniskt simpel, robust och väl beprövad, 

men ändå inte föreslagen i detta arbete om en generatortyp måste väljas. Den främsta 

anledningen att den inte föreslås är att den kräver reaktiv effekt för magnetiseringen. Att 

undersöka en asynkrongenerator utan omriktare vore intressant då det medför att en 

väsentlig komponent, omriktaren, kan uteslutas och därmed minska risken att ett fel uppstår 

i bojen. Då den reaktiva effekten levereras från nätet ökar som nämnt därmed förlusterna. 

Kondensatorbanker kan användas för minska det reaktiva effektbehovet, men som blir en 

extra komponent som kan fallera. För att välja vilken generatortyp som är mest lämplig bör 

ytterligare undersökningar göras då det förstås finns många faktorer som påverkar även detta 

val. I PWS, eller liknande programvara, kan modeller över olika typer av generatorer ställas 

upp och undersökas i ett nät. Ingen hänsyn har tagits till förluster i bojar eller transmissionen 

mellan bojarna och transformatorn, dock har 50 och 75 % av maximal effekt undersökts 

vilket till viss del kan tänkas vara en minskning av effekt på grund av mindre antal bojar, 

förluster, sämre vågförhållanden eller mindre generatorer.  Förluster i hela kedjan från 

generator till nätet på land vore intressant att analysera, då bör förluster i generator, 

omriktare, uppsamlingsnätet mellan generatorer och transformator och förluster i 

transformatorn undersökas.  

Det finns andra generatorer än de presenterade i avsnitt 2.4. En switchad reluktansmaskin 

kan vara intressant då dess funktion är lik en synkrongenerator men har en lägre kostnad. 

Inom offshore vindkraft finns studier som visar på fördelar med att använda lägre frekvens 

än 50 Hz (50/3 Hz). En omriktarstation på land behövs fortfarande för att leverera 50 Hz 

till nätet, men en lägre frekvens medför en lägre kostnad för omriktare då det inte behövs en 

offshore omriktarstation som vid motsvarande HVDC-överföring, samt lägre 

underhållskostnader och högre pålitlighet. Det är dock inte tillräckligt beprövat för att kunna 

användas kommersiellt [31]. Andra maskiner och uppsamlingsnät än de presenterade i arbetet 

är dock inte aktuellt för Waves4Power då deras koncept bygger på väl beprövade 

standardiserade apparater.  
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6 Slutsats 

Arbetets resultat visar på att överföringsspänningen bör vara 22 eller 33 kV. 11 kV 

överföringsspänning visar på spänningsfall som inte är på en godtagbar nivå. Vid 40 km 

kabellängd, 2 MW producerad effekt och med motsvarande kabelarea för respektive 

överföringsspänning är effektförlusterna för 11 kV på en orimlig nivå när förlusterna jämförs 

mellan överföringsspänningarna. Vid 11 kV är förlusterna 215 kW samtidigt som de vid 22 

kV överföringsspänning är 72 kW och enbart 36 kW vid 33 kV överföringsspänning. Valet 

landar därför på 22 eller 33 kV överföringsspänning. Vilken av dessa som ska användas beror 

till stor del på andra faktorer, främst ekonomiska.  

Kabelarean kan ses som en riktlinje vid respektive överföringsspänning. Den kabelarea som 

är mest lämplig av de tre undersökta kablarna vid respektive överföringsspänning är kabel 

nummer två, d.v.s. 1.2, 2.2 samt 3.2. Valet är dessa kablar på grund av att de andra två 

kabelareorna som undersöks är antingen för små eller onödigt stora. Den största kabelarean 

för respektive överföringsspänning ger lägst spänningsfall och lägst förluster, men sannolikt 

inte i tillräcklig nivå för att motivera de höga kostnaderna en så pass mycket grövre kabelarea 

ger.  

Vid 33 kV överföringsspänning, 2 MW producerad aktiv effekt och en överföringslängd på 

40 km är spänningsfallet 0,013, vid 22 kV är spänningsfallet 0,024 p.u. och vid 11 kV är 

spänningsfallet 0,073 p.u. Vid samma förutsättningar som ovan är de aktiva effektförlusterna 

vid 33 kV 82 kW, vid 22 kV 72 kW samt vid 11 kV är förlusterna 215 kW.  

Den teori som presenterats i arbetet är väsentlig för valet av generator och omriktare. Teorin 

möjliggör den fortsatta undersökningen och de spänningsfall och effektförlustberäkningar 

som presenterats i arbetet. Teorin förväntas även kunna bidra till en ökad vetskap om hur 

valet av generator påverkar pålitligheten av anläggningens elleverans.  

För de designer på uppsamlingsnät som presenterats är avståndet till land en betydande 

faktor. Därför har flera olika designer presenterats och inte en slutgiltig optimal design för 

alla fall. Av de olika designerna har den mest relevanta designen undergått djupare studier 

med beräkningar med olika överföringsspänningar, avstånd, kablar och överförd effekt. Den 

högsta överföringsspänningen som undersökts, 33 kV, har som förebådat lägst spänningsfall 

och lägst effektförluster (p.u) vilket i teorin gör det till den spänningsnivå som ger bäst 

resultat.  

Kostnadskalkyler för olika uppsamlingsnät har inte framställts i arbetet trots att det är en 

väsentlig del inför valet av vilken spänningsnivå och kabelarea som är mest lämplig att 

använda. Kostnaden för kabelförläggning till havs är mycket stor och hur mycket det 

kommer att kosta beror på många faktorer, exempelvis som bottenförhållanden och 

vågmiljö. Beroende på hur låga förluster som är önskade är det inte givet att 33 kV är mest 

lämplig i praktiken. Om minimala förluster önskas är givetvis 33 kV att föredra, men en högre 

överföringsspänning bidrar till högre kostnader för kabel och utrustning. 
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Presenterat resultat i rapporten är inte uteslutande för vågkraftverk utan kan med fördel 

användas för andra produktionsanläggningar offshore med liknande förutsättningar.   
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A: Newton-Raphson metoden 

Vi vill hitta roten till ekvationen 𝑓(𝑥) = 0 som är ett nummer 𝑟 så att 𝑓(𝑟) = 0. Med en 

första gissning, t.ex. 𝑥 = 𝑥0 skapas en tangentlinje vid punkten (𝑥0, 𝑓(𝑥0)) där 𝑦 = 𝑓(𝑥) 

vars skärningspunkt är 𝑥1 på x-axeln. Skärningspunkten 𝑥1 är under rätt förutsättningar 

närmare roten än 𝑥0 var.  

Denna process repeteras om och om igen för numren 𝑥2, 𝑥3 … som blir närmare och 

närmare till roten 𝑟. Numret 𝑥𝑛+1 är där tangentlinjen skär x-axeln för 𝑦 = 𝑓(𝑥) vid 

(𝑥𝑛, 𝑓(𝑥𝑛)). Tangentlinjen till 𝑦 = 𝑓(𝑥) vid 𝑥 = 𝑥0 har ekvationen 

𝑦 = 𝑓(𝑥0) + 𝑓′(𝑥0)(𝑥 − 𝑥0)  (A.1) 

Då punkten (𝑥1, 0) befinner sig på linjen, är 0 = 𝑓(𝑥0) + 𝑓′(𝑥0)(𝑥1 − 𝑥0). Alltså är 

𝑥1 = 𝑥0 −
𝑓(𝑥0)

𝑓′(𝑥0)
  (A.2) 

Liknande formler producerar 𝑥2 från 𝑥1, sedan 𝑥3 från 𝑥2, och så vidare. Ekvationen som 

producerar 𝑥𝑛+1 från 𝑥𝑛 beskrivs som 

𝑥𝑛+1 = 𝑥𝑛 −
𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
  (A.3) 

De succesiva approximationerna 𝑥1, 𝑥2, 𝑥3, …, observeras och om dessa nummer 

konvergerar till ett gränsvärde. Om lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 = 𝑟 existerar och om 
𝑓

𝑓′
 är kontinuerlig nära 𝑟 

måste 𝑟 vara roten av 𝑓 då 

𝑟 = lim
𝑛→∞

𝑥𝑛+1 = lim
𝑛→∞

𝑥𝑛 − lim
𝑛→∞

𝑓(𝑥𝑛)

𝑓′(𝑥𝑛)
= 𝑟 −

𝑓(𝑟)

𝑓′(𝑟)
  (A.4) 

från vilket det bevisas att 𝑓(𝑟) = 0. [1]  

 

                                                 
[1] R. Adams, Calculus: A Complete Course – 6th edition. University of British Columbia, 2006. 



Konceptstudie av generering och uppsamlingsnät för förnyelsebar elproduktion från vågkraft 

Bilaga B:1 

B: MatLab script: Newton-Raphson 

Följande MatLab kod är baserad på π-modellen. Jämfört med beräkningsschemat i avsnitt 

4.2 förekommer olikheter med angivna tecken i beräkningschemat, vilket förklaras med 

kommentarer i koden nedan. Exempelvis är 𝑈1 i koden är den nominella nätspänningen, grid 

voltage, samt 𝑆2 är den producerade effekten, power production. 

 

function [ f ] = fun_Cable( U1,S2,Z,Xc,X ) 

 

U2 = X(1) + j*X(2); 

I1 = X(3) + j*X(4); 

 

I2 = conj(S2/U2/sqrt(3)); 

Ic = I2 - I1; 

 

f1 = -U2/sqrt(3)+Z*I1+U1/sqrt(3); 

f2 = U2/sqrt(3) + j*Xc*Ic; 

 

f(1) = real(f1); 

f(2) = imag(f1); 

f(3) = real(f2); 

f(4) = imag(f2); 

 

f = f'; 

 

close all; clear all; clc; 

 

% Input parameters 

l   = 30;                     %Cable length 

U1  = 22000;                  %Grid voltage 

S2  = 1*2e6+j*0e0;            %Power production 

 

% Cable 2.3 22 kV 

R=0.098;                      %R/km (90C) 

C=0.34e-6;                    %uF/km 

L=0.34e-3;                    %mH/km 

 

Z   = R*l + j*L*100*pi*l; 

Xc  = 1/(100*pi*C*l/2); 

 

% Initial guess 

X0 = [U1/sqrt(3);0;0;0]; 

 

h = 0.1; 

X = X0; 

iter = 4; 

for n = 1:1:iter 
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    f = fun_Cable( U1,S2,Z,Xc,X ); 

 

    Jac = zeros(length(f),length(f)); 

 

    for m = 1:1:length(f) 

 

        hv    = zeros(length(f),1); 

 

        hv(m) = h; 

 

        [ f_hp ] = fun_Cable( U1,S2,Z,Xc, X+hv ); 

        [ f_hn ] = fun_Cable( U1,S2,Z,Xc, X-hv ); 

 

        df = (f_hp-f_hn)/(2*h); 

 

        Jac(:,m) = df; 

    end 

 

    X = X - inv(Jac)*f; 

 

    disp(['n = ' num2str(n) '     ' num2str(X')]) 

end 

 

U2 = X(1) + j*X(2); 

I1 = X(3) + j*X(4); 

 

Vdrop = abs(U2)-abs(U1)             %V 

 

Ploss = 3e-3*real(Z)*abs(I1)^2      %kW 
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C: Manuell kontroll av resultat i MatLab script: Newton-
Raphson 

Följande beräkningar är baserade på ekvationerna i avsnitt 4.2. Förutsättningar är att 

spänningen 𝑈2 = 22 000 𝑉 och en 30 km lång kabel, med vald kabel 2.3 från Tabell 4.1. 

Med hjälp av MatLab scriptet i fås det aktiva effektuttaget 𝑃2 = 1,973 ∗ 106 𝑊 samt det 

reaktiva effektuttaget 𝑄2 = 7,725 ∗ 10
5 𝑉𝐴𝑟. Ekvationssystemet 4.7a tillsammans med 

Ekvation 4.6 ger  

√3𝑎 = 0,098 ∙ 30
1,973∗106

22000
+ 2𝜋50 ∗ 0,34 ∗ 10−3 ∙ 30

7,725∗105

22000
= 376,191   

√3𝑏 = 2𝜋50 ∙ 0,34 ∗ 10−3 ∙ 30
1,973∗106

22000
− 0,098 ∙ 30

7,725∗105

22000
= 184,089   

Enligt Ekvation 4.9 beräknas spänningen 𝑈1  

𝑈1 = √(22000 + 376,191)2 + 184,0892 = 22376,948 𝑉   

Och spänningsfallet ∆𝑈 blir  

∆𝑈 = 22376,948 − 22000 = 376,95 𝑉  

MatLab-scriptet i Bilaga B: beräknar spänningsfallet ∆𝑈 = 376,91 𝑉. Vid tredje iterationen 

i scriptet är spänningen 𝑈1 på ett konstant värde. Det skiljer fyra hundradelar på de uträknade 

spänningsfallen från MatLab kontra manuell beräkning, vilket beror på att de manuella 

beräkningarna ovan inte tar hänsyn till lika många värdesiffor som i MatLab-scriptet, men 

som anses vara tillräckligt noggrant för att bevisa att MatLab-scriptet är korrekt.  


