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Sammanfattning
Vindkraftverk ansluts idag i snabb takt till elnät runt om i världen. Elnäten är ofta inte
tillräckligt dimensionerade på platser där vindkraftutbyggnad är lämplig vilket leder till ett
behov av nätförstärkning. Förstärkning sker konventionellt genom att övergå till en högre
spänning, något som kan vara förenat med stora kostnader och ledtider. Bland annat därför
har en filosofi med beteckningen smarta elnät uppstått, som handlar om hur elnätsystemet
ska se ut när det är mer anpassat till de nya energikällornas karaktär och samtidigt medför
ett mer effektivt totalutnyttjande. För vindkraftverk kan det då handla om att i högre grad
än idag reglera produktionen och understödja nätet, t.ex. via intelligenta kontrollsystem,
kraftelektronik och energilager. I den här rapporten undersöks hur mycket vindkraft som
kan anslutas till ett svagt elnät då principer för smarta elnät tillämpas och för att se om
kostnaden blir lägre än anslutning via konventionella nätförstärkningsmetoder.
Det svaga elnätet som studien bygger på ligger i Tidaholm. Vindkraftseffekten som ska
anslutas är på 62 MW. Begränsningar i befintliga regionnätets ledningar gör att 60,3 MW
kan anslutas med principer för smarta elnät, fast det finns flera skäl till att anta att den fulla
mängden vindkraft går att ansluta. Detta till en kostnad som väsentligt understiger
kostnaden att förstärka nätet på konventionellt sätt, kostnadsbesparingen uppgår till ca 58
% eller ca 95 Mkr.
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Connecting wind power to a weak grid in Tidaholm
Summary
Wind turbines are today connected to the grid at a fast pace throughout the world. Power
networks are often not strong enough in places where wind power development is
appropriate, leading to a need for reinforcements. Reinforcement is conventionally done by
raising the voltage, which is associated with high costs and license problems. This is partly
the reason why a new smart grid philosophy has emerged revolving around how the power
system should be designed in order to be more efficient and adapted to the characteristics
of renewable energy resources. Wind turbines may increasingly be required to regulate
production and support the grid through for example usage of intelligent control systems,
power electronics and energy storage solutions. This report examines how much wind
power that can be connected to a weak grid when smart grid principles are applied to see if
the cost will be lower than using conventional grid reinforcement methods.
The weak grid this study is based on lies in Tidaholm. The wind power effect to be
connected is 62 MW. Limitations in the existing regional grid only allows 60.3 MW to be
connected with smart grid principles. However there are several reasons to believe that the
full amount of wind power can be connected anyway, at a substantially smaller cost than
reinforcing the grid in a conventional manner. The cost reduction amounts to about 58 %
or about 95 Mkr.
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Nomenklatur
AP

Anslutningspunkt

Allmän distribution

Låg- och mellanspänning.

Anslutningspunkt

Den elektriska punkt där energi överförs till
yttre nät från vindkraftverk(en).

CAES

Compressed Air Energy Storage.

CF

Capacity Factor. Procentuell produktionsmedeleffekt i förhållande till märkeffekt på
ett vindkraftverk.

DFIG

Doubly Fed Induction Generator.

E82

Enercon E-82. Lågemissionsvindkraftverk
avseende övertoner och flicker.

EBR

Elbyggnadsrationalisering.

ENTSO-E

European Network of Transmission System
Operators for Electricity.

FEO

Fulleffektomriktare.

FK

Västra och östra sidan frånskilda där västra
matar Falköping och östra Korsberga.

Frekvensreglering

Reglering av aktiv effekt.

Fördelningsstation

En station som transformerar och fördelar
spänning från 40 kV till 20 eller 10 kV.

GTO

Gate Turn-off Thyristor.

Högemissionsverk

Vindkraftverk med högre emission av
flicker och övertoner, i detta arbete av typ
SWT-2.3.

IGBT

Integrated Gate Biploar Transistor.

IGCT

Integrated Gate Commutated Thyristor.

Internt elnät

Elnät för enbart vindkraftverken och som
sammanbinder dessa fram till anslutningspunkten mot annan nätägare.

Lokalnät

Elnätet på spänningsnivån över slutkonsumentens 400 V. Vanligtvis 20 eller 10
kV.

Lågemissionsverk

Vindkraftverk med lägre emission av flicker
och övertoner, i detta arbete av typ E82.

Mottagningsstation

En station som transformerar och fördelar
spänning från 130 kV till 40 kV.
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Ny Västra

Ny transformatorstation för vindkraftverksgruppen på västra sidan om Tidaholm.

Ny Östra

Ny transformatorstation för vindkraftverksgruppen på östra sidan om Tidaholm.

Q-sek

Reaktiv effektstyrning med dedikerad
utrustning placerad i vindkraftparkens
transformatorstation på sekundärsida.

Q-gen

Reaktiv effektstyrning via vindkraftverkens
frekvensomriktare.

Q-rad

Extra reaktiv effekt ansluts till vindkraftverkets AP för att komplettera det som är
möjligt via Q-gen.

PE

Polyeten.

PEX

Tvärbunden polyeten.

PVC

Polyvinylklorid.

PWS

Power World Simulator.

Regionnät

Nätspänning från 40 – 400 kV.

SK

Västra och östra sidan sammankopplade
med matning mot/från Korsberga.

SP

Sammankopplingspunkt.

STATCOM

Static Compensator.

SVC

Static Var Compensator.

SWT-2.3

Siemens SWT-2.3. Högemissionsvindkraftverk avseende övertoner och
flicker.

Sammankopplingspunkt

Är den elektriska punkt där vindkraftverken
förenas med andra konsumenter eller
producenter.

THD

Total Harmonic Distorsion.

VSC

Voltage Source Converter.

Västra

Befintliga fördelningsstationen på västra
sidan om Tidaholm.

Östra

Befintliga fördelningsstationen på östra
sidan om Tidaholm.
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1 Inledning
För att klara de högt uppsatta målen avseende förnyelsebar energi som Sverige har satt upp
behövs stora investeringar i elnätet för att möjliggöra leveranssäker och spänningsgod
elproduktion. Elnätet är idag inte dimensionerat för den våg av decentraliserad och
intermittent elproduktion som planeras och som framförallt utgörs av vindkraft. Områden
där vindkraften ofta är lämplig är områden med låg konsumtion (t.ex. landsbygd) och
därmed elnät dimensionerade för denna konsumtion, s.k. svaga elnät. Svaga elnät ökar
risken för att problem med elkvaliteten och överföringsförmågan uppstår när vindkraft
ansluts vilket leder till behov av nätförstärkning. Nätförstärkning sker konventionellt
genom att övergå till högre spänningsnivå. Denna metod är förenad med stora kostnader,
särskilt då råvarupriserna är strukturellt stigande p.g.a. global efterfrågan. Ifall den högre
spänningsnivån ligger utanför koncessionen för området kan den även leda till långa
ledtider då miljömedvetenheten ökar och således motståndet mot nybyggnation. Då
nätförstärkningar är en stor kostnadspost är det en stor prioritet för inblandade aktörer att
hitta kostnadseffektiva sätt genom vilket de kan förstärka nätet.
Det är inte bara svaga elnät som fördyrar och försvårar anslutningen av vindkraft utan
också allt hårdare krav som ställs på elkvaliteten som ska råda inom elnäten. Detta som en
följd av att känsligare laster ansluts som lättare påverkas av brister i elkvaliteten och även
att elberoendet blir större. En annan faktor som ökar kraven är att laster idag i allmänhet
påverkar elkvaliteten i högre grad och därför minskar det tillgängliga störutrymmet för nya
anslutningar.
Vindkraftverk bidrar till att öka några av elkvalitetsproblemen men samtidigt har den
tekniska utvecklingen medfört att de numera även har potential att förbättra elkvaliteten.

1.1 Bakgrund
1.1.1 Nationella mål för vindkraft
I dagsläget uppgår energiproduktionen från vindkraft i Sverige till 3 TWh [1]. Regeringens
planeringsramar för vindkraft är dock att elproduktionen ifrån vindkraftverk år 2030 ska
uppgå till 30 TWh där 20 TWh är landbaserad vindkraft. Regeringen har gett utbyggnaden
ökad prioritet och som ett led i detta finansierat kommunernas översiktsplaner för
vindkraft. Orsaken till detta är en ökad oro för klimatet samt en medvetenhet om att
elenergibehovet och elenergiberoendet växer i världen. Elgenerering står annars för
merparten av de koldioxidutsläpp som sker globalt. Enligt [2] kommer det exempelvis
behöva adderas 1 GW eleffekt per vecka kommande 20 år för att tillgodose
elenergibehovet globalt, och elenergibehovet växer dubbelt så fort som behovet av primär
energi.
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1.1.2 Behovet av nätförstärkningar
När kraftsystemets utnyttjande är föremål för förändring är nätägaren skyldig att utreda
vilka förstärkningsåtgärder som måste vidtas för att även fortsättningsvis upprätthålla
fullgod service till kunderna. Med fullgod service menas enligt [3]:


Felströmsnivåer – Så att komponenter anslutna till kraftsystemet kan hantera
felströmmar som kan uppstå.



Belastningsströmmar – Så att komponenter anslutna till kraftsystemet kan hantera
belastningsströmmar som kan uppstå.



Förluster – Överföringsförluster och s.k. nätnytta ska rättvist påföras kunderna.



Spänningsreglering – Så att kort- och långvariga spänningsvariationer håller sig
inom rimliga gränser.



Över- och mellantoner – Så att totala övertonshalten inom nätet hålls inom rimliga
gränser.



Felbortkoppling – Så att felbortkoppling vid kort- och jordslutningar sker enligt
föreskrifterna.



Störningsokänslighet – Så att andra störningar och onormala drifttillstånd som t.ex.
transienter kan hanteras.

En något förenklad rekommendation för anslutningsanalys av vindkraft föreslås i [4], som
listar följande punkter:


Analys av lastflöden för att bestämma långsamma spänningsförändringar



Flickerpåverkan vid drift och kopplingar



Möjliga spänningsdippar p.g.a. inkopplingar



Övertoner

Dock tillägger [4] att ytterligare analys kan bli nödvändig för att säkerställa
systemstabiliteten när mycket vindkraft ansluts till svaga nät, eller när vindkraft redan utgör
en stor andel av produktionen i nätet och därmed riskerar få stor inverkan på
systemfrekvensen.
Om nätägarens utredning visar att åtgärder krävs blir målet att hitta så kostnadseffektiva
lösningar som möjligt. De som i slutändan får betala för anslutningen till elnätet är kunden
i form av en anslutningsavgift som baseras på kostnaderna för att möjliggöra anslutningen.
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1.1.3 Smarta elnät
Det traditionella elnätet är uppbyggt med centraliserad generering som anpassar sig efter
lasten. Sättet som elektricitet idag produceras och distribueras innebär förluster på 80 %
från den primära energikällan t.o.m. slutkonsumenten [2]. För att klara politikers vision om
ökad förnyelsebar elproduktion samt en effektivare resurshantering krävs ett helt nytt och
smartare elnät. Förutom av resurshushållningsskäl behövs ett smartare elnät för att
handskas med en ökad mängd känslig elektronisk last som utför allt mer kritiska
funktioner. Begreppet smarta elnät definieras av EU som ett elnät som ska kunna hantera
alla användares behov och samtidigt klara hållbar och säker elproduktion [5].
Nyttan med smarta elnät delas av [6] upp i:


Kundnytta – Ökad tillförlitlighet, informationsspridning samt chans till
prispåverkan.



Internnytta – Effektivare hantering av funktioner som exempelvis underhåll och
spänningsstyrning.



Samhällsnytta – Minskad miljöpåverkan och minskade överföringsförluster.

Smarta elnät implementeras generellt genom att tillämpa sensor-, kommunikations- och
kontrollsystemteknik i högre grad än idag. I [2] listas några tekniska utmaningar för att
realisera ett smart elnät, dessa återges nedan:


Att bygga ut nätet utan att påverka miljön.



Att öka nätets utnyttjandegrad genom att styra effektflöden.



Att minska effektförluster.



Att hantera intermittenta förnyelsebara energikällor.



Att integrera energilager för att minska belastningen på elnätet.



Att integrera elbilar som en form av energilager för att minska belastningen på
elnätet.



Att reducera risken för att nätkollaps uppstår och även dess konsekvenser, genom
att snabbt och intelligent isolera felet.



Att hantera slutkonsumentens ökade delaktighet.

På grund av sin geografiska spridning och intermittens ställer förnybar elproduktion större
krav på elnätets infrastruktur. Lämnade åt sig själva skapar förnyelsebara energikällor i
svaga elnät kraftiga spänningsvariationer vilket leder till försämrad stabilitet och elkvalitet.
Därför behöver dessa källor kompletteras med smart teknik, t.ex. i form av
kraftelektroniska produkter som kan jämna ut spänningen. Det kan handla om
kraftelektronik med förmåga att styra reaktiv effekt och energilager som vid
produktionsdippar kan skjuta till mer aktiv effekt.
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1.1.4 Ökade krav på nya produktionskällor
Med nya produktionskällor menas vindkraftverk, solkraftverk, etc. I takt med att fler
sådana typer av produktionskällor ansluts får de en större inverkan på det totala
kraftsystemet och dess reglering p.g.a. sin intermittenta karaktär. I det svenska elnätet
räknar Svenska Kraftnät med att det finns ett utrymme för 4000 MW vindkraft innan den
tillgängliga reglerkraften blir otillräcklig [7]. I slutet av år 2010 fanns i Sverige 2163 MW
vindkraft installerat och år 2012 beräknas 3638 MW vara installerat [8].
För att få en bättre totalekonomi för elsystemet i stort har krav1 därför börjat formuleras på
nya produktionskällor som innebär att de i högre grad än idag ska bidra med reaktiv effekt
vid normal samt störd drift. Även krav på frekvensreglering kan komma att införas [6]. De
ökade kraven på nya produktionskällor gör att de riskerar att fördyras eftersom de måste
dimensioneras för att möta dessa.
Studier har visat att om frekvensomriktaren på ett vindkraftverk överdimensioneras så att
den har en kapacitet om 0,65 p.u. reaktiv effekt, så kommer kostnaden för den
överdimensioneringen utgöra 2,25 % av totala investeringskostnaden [6]. Enligt [52] kan
kostnaden för att få ett vindkraftverk av FEO-typ att uppfylla de ökade kraven uppgå till 5
% av kostnaden för vindkraftverket. Om ett vindkraftverk på 2 MW kostar 20 Mkr så
innebär det alltså 1 Mkr extra i kostnad.

1.2 Tidaholm
Tidaholm är en kommun som ligger i Västergötlands län med en folkmängd på ca 12500
personer år 2010 och en area på 520 km2 [9]. I centralorten Tidaholm uppgick
innevånarantalet år 2010 till 8027 personer [10] och arean, enligt Eniros kartmätverktyg, till
ca 7 km2. Bortsett från tätorten Tidaholm utgörs kommunen av landsbygd och skog. Sjön
Vättern är belägen ca 1,5 mil öster om Tidaholm.

1

ENTSO-E arbetar för tillfället med att harmonisera nätanslutningskraven för produktionsanläggningar.
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1.2.1 Tidaholms elnät
Elnätet för Tidholms kommun inrymmer 300 km högspänningsledning (lokalnätet) och
490 km lågspänningsledning [11]. Högspänningsnätet som matar Tidholms kommun är på
40 kV och lågspänningsnätet är på 10 kV. Tidaholms elnät innehar områdeskoncession upp
till 20 kV. I Figur 1 nedan visas den geografiska omfattningen av elnätet.

Figur 1 - Geografisk omfattning av Tidaholms elnät [11]

Befintligt nät inrymmer två fördelningsstationer på östra respektive västra sidan av
Tidaholm stads centrala delar. Vid normal drift matas, på 40 kV nivå, båda stationerna från
orten Korsberga som ligger ca 17 km nordöst om Tidaholm. Det finns även en normalt
frånskild 40 kV matning till Falköping, en ort som ligger ca 30 km väster om Tidaholm.
Falköping och Korsberga har även tillgång till varsin 130 kV anslutning. Figur 2 nedan
visar hur orterna Falköping respektive Korsberga är förlagda i förhållande till Tidaholm.

Figur 2 - Tidaholm och de två matningspunkterna Falköping och Korsberga2

2
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Eleffektbehovet inom Tidaholm uppgår till 28 MW som högst och 4,5 MW som lägst. Den
månatliga elförbrukningsvariationen i Tidaholm antas likna den för Sverige i stort. År 2010
såg den månatliga elenergiförbrukningens variation inom Sverige ut enligt Figur 3 nedan.
1,2

Relativ elenergiförbrukning

1
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Figur 3 - Månatlig relativ elenergiförbrukning i Sverige år 2010 [12]

Elförbrukningen kan även variera kraftigt under ett dygn. Det är enligt [13] fullt normalt att
minimilasten en timme på natten är 60 procent av maximilasten en timme på dagen.
1.2.2 Vindkraft i Tidaholms kommun
I Tidaholms kommun fanns, vid tidpunkten för fastställandet av översiktsplanen år 2010,
tre vindkraftverk med en sammanlagd effekt på 1,8 MW (ca 5,5 GWh) [14]. Intresset är
dock stort att uppföra nya vindkraftverk i kommunen. Om samtliga ca 45 vindkraftverk
byggs som översiktsplanen ger förutsättningar för skulle det innebära ett tillskott av
energiproduktion uppgående till 243 GWh.
Aktuell utredning omfattar anslutningsönskemål åren 2008 och 2009 från ett antal
exploatörer vars intresse då uppgick till 62 MW. Denna mängd klassas av Svenska Kraftnät
som medelstor3. I Figur 4 nedan framgår de efterfrågade etableringsplatserna för vindkraft
med tillhörande effektönskemål.

3

Enligt Svenska Kraftnät är vindanläggningar mellan 25-100 MW klassade som medelstora. [15]
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Figur 4 - Efterfrågade etableringsplatser för vindkraft 2008-2009 i Tidaholm4

1.2.3 Vindens egenskaper i Tidaholms kommun
SMHI har publicerat månadsvis medelvindhastighet för några punkter i Sverige mellan åren
1961 och 2004 [16]. Syftet är att kunna bedöma huruvida en viss månad är blåsigare eller
lugnare än normalt och med hur mycket i procent. Mätningarna har i de flesta fall gjorts på
en höjd om 10 m. Tidaholm finns inte med som en av mätpunkterna men däremot två
orter belägna ca 5 mil norr respektive söder om Tidaholm. Orterna är Karlsborg respektive
Jönköping och de är även belägna närmare sjön Vättern än vad Tidaholm är. I Figur 5
nedan visas månatlig medelvindhastighet för nämnda orterna mellan åren 1991-2004.
6
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Figur 5 - Månatlig medelvindhastighet i närbelägna orter till Tidaholm 1991-2004 [16]
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På höjder där ett vindkraftverks rotor är belägen är vinden starkare till följd av att vinden är
mer ostörd. Enligt [17] är medelvindhastigheten, på en för vindkraftverk normal
rotornavshöjd om 87 m, ca 6,5 m/s för Tidaholm. Skal- och formfaktorn för Tidaholm,
som behövs för att räkna ut vindfördelningen över året, är enligt samma rapport ca 6,75
respektive 1,75 (för mer information angående dessa faktorer se avsnitt 2.1).

1.3 Översikt över tidigare arbeten
Det finns ett tidigare arbete [18] som kretsar kring samma etableringsbehov i Tidaholm fast
med anslutningsbehovet 58 MW istället för 62 MW. Syftet med nämnda arbete är dock att
utreda möjligheterna att ansluta vindkraften enligt konventionella metoder så att det
uppfyller tekniska krav. Med konventionella metoder menas att de i sina modeller tillåts
bygga nya 40-130 kV ledningar för att förstärka anslutningen trots nackdelar detta i
verkligheten medför. De analyserar inte vad som maximalt går att ansluta när t.ex. styrning
av reaktiv effekt utnyttjas i vare sig befintligt eller de föreslagna alternativen. Vidare
redovisar de inte kostnader för de olika alternativen som föreslås. Alternativen som
nämnda arbetet undersöker är att ansluta effektmängd till befintligt 10 kV nät,
nybyggnation av 20 kV internt nät för vindkraften samt nybyggnation av 130 kV nät. Det
enda av alternativen som uppfyllde de tekniska kraven var det sistnämnda.
De tekniska kraven nämnda arbete rättar sig efter är likvärdiga med kraven i detta arbete
förutom att övertonernas sammanlagring inte beaktas lika mycket i detalj i nämnda arbete.
Nämnda arbete har bidragit med information avseende Tidaholmnätets befintliga utseende
och tekniska utformning, samt det tänkta 130 kV alternativets tekniska utformning.

1.4 Syfte, mål och avgränsningar
1.4.1 Syfte och mål
Syftet är att analysera hur elkvaliteten i Tidaholms svaga regionnät påverkas av mängden
vindkraftverk givet de anslutningsönskemål för vindkraft som fanns åren 2008 och 2009.
Målet är att komma fram till hur mycket effekt som går att ansluta samt vilka krav som
nätbolaget kan ställa på vindkraftexploatörerna för att ansluta den framtagna mängden.
Kraven kan gälla olika former av nätförstärkning frånsett förstärkning av befintligt nät, via
nybyggnation av ledning, där spänningsnivån överstiger den som ingår i
områdeskoncessionen. Underlaget som tas fram ska ge en grov bild av ekonomin för olika
lösningar i befintligt nät och ska kunna ställas i relation till referensalternativet med
nybyggnation av 130 kV nät in till området.
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1.4.2 Avgränsningar
Elkvalitetet är ett begrepp som innefattar många aspekter och utredningsskyldigheter.
Utredningen begränsar sig till studier av aspekterna flicker, övertoner samt långsamma
spänningsvariationer. När det gäller övertoner beaktas inte mellantoner.
De vindkraftverk som ansluts till nätet är inte bestämda. Datablad för en mängd
vindkraftverk har erhållits från Rejlers Ingenjörer och ur denna mängd har ett två stycken
typer av vindkraftverk valts ut som lämpliga för studien.
Några omfattande ekonomiska beräkningar över lönsammaste nätförstärkningsalternativet
kommer inte att göras.
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2 Teori
2.1 Vindkraft
2.1.1 Vindens och vindkraftsproduktionens egenskaper
Vind uppstår p.g.a. temperaturskillnader mellan luftmassor. Vindens karaktär är mycket
beroende av hur den geografiska omgivningen ser ut. Det är först när analyser görs i stor
skala som generella mönster uppstår, t.ex. över skillnaden mellan land- och havsbaserad
vind. Det finns olika typer av vindrörelser som pågår parallellt och dessa kan delas in i
vindrörelser på global, regional och lokal nivå. Vindar på global nivå kan vara passadvindar,
regionalt kan de vara monsuner och lokalt kan de vara sjö-/landbris. Vindhastigheten
varierar annars med tiden och höjden.
De tidsmässiga vindvariationerna förekommer på dygns-, års- och flerårsbasis. Kortare
vindvariationer än så, som sker inom loppet av några sekunder upp till en minut, kallas för
turbulenta. Turbulenta vindar har, beroende på vindkraftverkstyp, påverkan på den
utmatade effekten och således påverkan på elkvaliteten [4]. På grund av besvärligare
topografi inom landområden är vindturbulensen högre där än ute till havs. En typisk
längdskala för landturbulens är 0,1 – 1 km [20]. Vinden kan variera mycket under loppet av
ett dygn, speciellt under sommaren [19]. De mer långsiktiga årliga vindundersökningar som
gjorts visar att vinden varierar mindre än 10 % från en 20-års period till en annan [4].
Vindhastighetens förändring med höjden beror på faktorer som t.ex. markens friktion,
luftens viskositet, aktuell turbulens. Vindhastighetsförändringen som en funktion av höjden
är olinjär vilket innebär att vindens förändringshastighet är avsevärt större närmare
markytan. Det är inte bara vindhastigheten som kan förändras med höjden utan också
vindriktningen. Det är inte förrän på ca 1000 m höjd som vinden kan sägas vara ostörd
[21]. Med de tornhöjder på vindkraftverk som gäller idag är kvaliteten på vinden som når
turbinen beroende av lokala terrängförhållanden inom en radie av ca 2 mil [21].
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Den effekt som finns i vind per ytenhet och som funktion vindhastigheten ges av ekv. (1)
nedan [21]:

P

1
   A  v3
2

(1)

där

 = Luftens densitet
A = Area
v = Vindhastigheten

Om vindhastigheten ökar med t.ex. 10 % motsvarar det alltså en ökning av elproduktionen
med ca 20 – 30 %.
Det uppstår variationer i en vindkraftsanläggnings produktionskaraktär som beror på
antalet vindkraftverk, årstid och geografisk spridning. Om studier görs på ett enskilt
vindkraftverk kan det visa sig att vindkraftverket har en CF på 0 % mellan 10-20 % av
tiden, och en CF på 100 % mellan 1-5 % av tiden. Om studier görs i större skala avseende
antalet vindkraftverk, t.ex. för Norden i stort, så är det extremt sällsynt med en CF under 5
% eller över 75 %.
I Norden blåser det generellt mer vintertid än det gör sommartid. I [4] finns en graf över
dygnsvis vindkraftsproduktion i Danmark. Där framgår det att CF har ett medelvärde
sommartid på 17 % och vintertid 28 %, d.v.s. en skillnad på 11 %. Trots detta är skillnaden
vissa timmar bara 4,5 %, vilket beror på större vindvariationer förekommer sommartid
under dygnet. CF-variationen sommartid kan, från att stabilt ligga kring 12,5 %, tidvis bilda
en skarp topp vid 23,5 %. CF-variationen vintertid varierar mindre och ligger stabilt 26,5 %
för att tidvis toppa runt 31 %. Medelvärdet för vindhastigheten, mätt på höjden 10 m, i
Danmark kan annars variera mellan 4,9 - 5,6 m/s [22]. I Figur 6 nedan framgår hur CF i
Danmark skiljer sig mellan sommar och vinter.
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Figur 6 - Timvis genomsnittlig CF-variation för vindkraftsproduktion sommar- och vintertid i
Danmark [4]
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För landbaserad vindkraft är CF generellt mellan 20-40 % och för havsbaserad vindkraft
45-60 % [4]. När det gäller korrelationen mellan vindkraftverkens produktion så beror det
dels på avstånd mellan verken och dels på vilken tidsrymd som analyseras. I [4] framgår att
inom en tidsrymd av 5-min är korrelationen 0,05 på ett avstånd av 10 km, om tidsrymden
är 30 min är korrelationen 0,2 för samma avstånd, vid tidsrymden 1 timme är korrelationen
0,7 och vid tidsrymden 12 timmar är korrelationen 0,9.
2.1.1.1 Vindkartering

För att bestämma vindförhållanden på en plats bör mätningar göras på den aktuella platsen
under en längre tid och på olika höjder [19]. En modell har dock tagits fram som med hög
noggrannhet statistiskt kan avgöra vindförhållanden i hela Sverige med en upplösning av 1
km2, detta utan att veta annat än de meteorologiska förhållanden som styr vindklimatet
generellt. Modellen kallas MIUU-modellen och visar vindens medelhastighet på höjder som
är intressanta för vindenergibranschen. Dessa höjder är 49, 72 och 103 m över
nollplansförskjutningen. Nollplansförskjutningen ska ses som höjden från 0,75 % av
vegetationens höjd. Om det är ett skogsområde med 20 m höga träd och vinddata finns för
72 m över nollplansförskjutningen anges alltså vinddata för höjden 87 m ovan mark
inklusive vegetationens höjd.
Då modellen testades mot verkliga mätpunkter visade 87 % av fallen en differens om ±0,4
m/s [17, 19]. Modellen anses dock för grov för detaljerad planläggning av en vindpark eller
utsättning av positioner för enskilda vindkraftverk [17].
2.1.1.2 Statistiska beräkningar av vindhastigheter

I [17] anges, förutom MIUU-modellens medelvindhastigheter, också två parametrar som
behövs för att beräkna vindhastigheternas sannolikhetsfördelning på en plats (se 3.1.1.2)
kallade formfaktorn k och skalfaktorn c. Dessa beräknas hur medelvindhastigheten och
dess standardavvikelse.
Den ur den matematiska statistiken hämtade Weibullfördelningen kan användas för att
beräkna sannolikheten för olika vindhastigheters förekomster på en plats under ett år. Som
indata behövs faktorerna ovan samt sökt hastighet. Ekvationen, som anger sannolikheten
för en viss vindhastighet på en plats, ser ut enligt ekv. (2) nedan [17, 19].

c U 
f U     
A  A
där

( C 1)

e

U 
 
 A

C

(2)

c = Formfaktorn

A = Skalfaktorn
U = Vindhastigheten
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Det finns även en statistisk ekvation tillhörande Weibullfördelningen som kallas för den
kumulativa sannolikhetsfördelningen. Den anger sannolikheten för ett utfall upp till och
med ett sökt värde. För vindhastigheter skulle sannolikheten för att det blåser under eller
lika med 7 m/s då snabbt kunna tas fram. Ekvationen ser ut enligt ekv. (3) nedan [19].

F U   1  e

U 
 
 A

C

(3)

Tillsammans med en produktionskurva för en vindkraftverksmodell går det att m.h.a.
weibullfördelningen för området beräkna t.ex. ungefärlig energiproduktion.
2.1.2 Typer av vindkraftverk
Huvudkomponenterna hos ett vindkraftverk är rotor, maskinhus och torn. Vindkraftverk
kan vara antingen horisontalaxlade eller vertikalaxlade där den förstnämnda typen är och
har varit klart kommersiellt dominerande. De horisontalaxlade vindkraftverken kan
antingen ha automatik för att styra rotorn mot vindriktningen eller i sällsynta fall låta
styrningen ske naturligt genom att låta vinden först passera maskinhuset.
Vindkraftverk brukar kategoriseras efter dels hur varvtalsvariabla deras drivsystem är och
dels hur effektregleringen går till.
2.1.2.1 Drivsystem

Vindkraftverk kan antingen arbeta med ett konstant varvtal, ett delvis variabelt varvtal eller
ett fullt ut variabelt varvtal.
Ett konstant varvtal medför fördelar i form av ekonomi och enkelhet. Nackdelarna är att
momentet inte kan hållas konstant när vinden varierar utan vindvariationerna går direkt ut
som effektvariationer i elnätet. Samtidigt utsätts den mekaniska konstruktionen av
påfrestningar vilket medför krav på överdimensionering av konstruktionen för att hantera
belastningarna. Vidare kan den reaktiva effekten inte kontrolleras utan följer den aktiva
effektproduktionen. Denna typ av vindkraftverk är optimerad för endast en eller några
vindhastigheter, det sistnämnda implementeras genom att bygga verket med flera
uppsättningar generatorlindningar [21].
Fördelen med ett variabelt varvtal är att vindvariationer kan tas upp i rotorn genom
förändrad hastighet istället för att skickas ut på elnätet, med försämrad elkvalitet som följd,
vilket även medför en högre energiupptagningsförmåga. En förutsättning för att detta ska
fungera är att någon form av frekvensomriktare används. Frekvensomriktare är den
komponent i vindkraftverket som gör aktiv och reaktiv effekt styrbar. Problemet med
frekvensomriktare är att de är fördyrar vindkraftverket samtidigt som de avger övertoner.
Med hjälp av frekvensomriktare kan nu vindkraftverket t.ex. understödja ett yttre behov av
reaktiv effekt och bidra till en ökad stabilisering av elnätet trots att de inte själv producerar
någon aktiv effekt.
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Under 80- och 90-talen dominerade vindkraftverk som arbetar med ett konstant varvtal.
Numera är det vanligare med vindkraftverk som arbetar med någon form av variabelt
varvtal för att förbättra elkvalitet och totalekonomin i konstruktionen. Det två
huvudsakliga typerna av vindkraftverk på den europeiska marknaden med dessa egenskaper
är DFIG och FEO [20].
DFIG har en mindre frekvensomriktare kopplad till generatorns rotor som möjliggör
varvtalsändringar om ±30 % där 30 % utgör andelen av vindkraftverkets märkeffekt
omriktaren är dimensionerad för. Fördelen med DFIG i förhållande till FEO är att den är
ekonomisk, troligtvis till stor del därför att lösningen medför lägre effektförluster och
billigare komponenter. Nackdelarna är att aktiv och reaktiv effekt inte kan styras lika
kraftigt, den är mer utsatt för mekaniska påfrestningar, den skickar ut mer fluktuationer på
elnätet, den avger mer ljud, den har behov av släpringar och att den har svårare att hantera
fel i elnätet. Vidare blir generatorn och elnätet separerade från varandra hos en FEO vilket
innebär att ändringar i spänning och frekvens på elnätet inte påverkar generatorn. I Figur 7
och Figur 8 nedan illustreras hur elektriska uppbygganden ser ut för vindkraftverk av typ
DFIG respektive FEO.

Figur 7 - Elektrisk uppbyggnad av DFIG [20]

Figur 8 - Elektrisk uppbyggnad av FEO [20]
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I Figur 9 nedan visas skillnaden i behovet och hanteringen av reaktiv effekt hos ett
traditionellt vindkraftverk (utan omriktare) jämfört mot ett modernt FEO vindkraftverk.

Figur 9 - Skillnader mellan ett traditionellt (a) och modernt vindkraftverk med FEO (b) i förmågan
att styra reaktiv effekt [20]

2.1.2.2 Effektreglering

Effektreglering behövs för att optimera driften och hålla driften inom rimliga gränser ur
elkvalitets- och hållbarhetssynvinkel. De metoder som finns för att effektreglera är stalloch pitchreglering5. Med stallreglering menas att rotorblad formas för aerodynamisk
självreglering. Fördelen med detta är mindre effektfluktuationer ut mot elnätet under
normal drift. Problemet med detta är att verkningsgraden kan bli lidande vid lägre
vindhastigheter samt att drifteffekten är beroende av luftens densitet och nätfrekvens.
Pitchreglering innebär att rotorbladen är styrbara vilket ökar möjligheterna till effektiv
vindanpassning samt ökad förmåga vid start och stopp. Problemet med pitchreglering är att
effektvariationerna under normal drift kan bli kraftigare än vid stallreglering.
2.1.2.3 Ett modernt vindkraftverk

Ett modernt vindkraftverk har horisontalaxlad konstruktion och en rotor med 3 blad. Dess
automatik styr rotorn mot vindriktningen och dess blad pitchregleras. Varvtalet är variabelt
och förmåga finns att styra reaktiv effekt oberoende av aktiv effekt.
Ett modernt vindkraftverk påfrestar inte nätet vid uppstart lika kraftigt som ett traditionellt
vindkraftverk som kopplas in direkt och i bästa fall har hjälp av mjukstartare [4]. Detta har
betydelse
för
de
krav
på
kortslutningseffekt
i
vindkraftverkets
högspänningsanslutningspunkt som är nödvändiga. Ett modernt vindkraftverk ställer inga
ytterligare krav på kortslutningseffekt vid start jämfört mot vid normal drift. Vid normal
drift kan kravet på kortslutningseffekt i ett modernt vindkraftverks
högspänningsanslutningspunkt vara en multipel av 5 större än vindkraftverkets märkeffekt
[53].

Det finn även en kombination av metoderna kallad active stall. Denna metod är dock mindre använd i
moderna vindkraftverk [4].
5
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2.1.3 Vindkraftverk och ekonomi
Vid etablering av en vindkraftsanläggning utgörs investeringskostnaden till 75-80 % av
vindkraftverket. Övriga kostnader är kostnader för fundament, anläggning av väg,
elanslutning och eventuellt arrende till markägaren. Den tekniska utvecklingen väntas bidra
till att vindkraftverk blir billigare. Samtidigt ökar kraven på vindkraftverkens prestanda för
att möta kommande nätregelverk, detta riskerar att fördyra vindkraftverken (se avsnitt
1.14). [7]
På senare tid har kinesiska tillverkare börjat erbjuda vindkraftverk till en kostnad som kan
vara 15-35 % lägre än europeiska tillverkares [23]. Dessa vindkraftverk har reducerad
förmåga att hantera reaktiv effekt och medför kraftiga problem med elkvaliteten [55]. Det
verkar dock som att kinesiska vindkraftverk har kommit för att stanna och allt mer börjar
bli ett alternativ även på mogna västliga marknader som den i Sverige [23].
För att ett vindkraftverk ska vara lönsamt idag krävs subventioner vilket i Sverige införs via
elcertifikatsystemet. Lönsamheten är även beroende på t.ex. elpris, teknikval, räntor,
skalfördelar under byggnation och nätnytta. Den medelvindhastighet som krävs för att ett
vindkraftverk ska bli lönsamt är minst 6,5 m/s vid rotorns centrum [13]. Enligt en
vindkraftexploatör [24] undviks investeringar ifall avkastningen på totalt investerat kapital
inte överstiger 10 % före skatt. För att detta ska vara möjligt krävs enligt samma exploatör
en vindstyrka på 6,5 - 7,5 m/s och en elproduktion på 2400 - 3600 MWh/MW.

2.2 Elkvalitet
Elkvalitet är ett begrepp som syftar till att bedöma den tekniska kvaliteten på elleveranser
via ett antal kriterier. Elindustriunionen EURELECTRIC väljer att övergripande definiera
elkvalitet som leveranssäkerhet och spänningsgodhet [25]. Dålig elkvalitet kan få
konsekvenser på utrustning så som förkortad livslängd, försämrad prestanda och haverier
men kan även inverka på människors hälsa genom t.ex. belysningsfluktuationer.
Den viktigaste faktorn som ligger till grund för bedömningen av god elkvalitet är dock
spänningens godhet [26]. Spänningsgodhet innebär att spänningen ska ligga inom gränserna
för vad som anses vara det ideala tillståndet när spänningen karakteriseras av en ren
sinusformad vågform med konstant frekvens och amplitud [25, 26]. Avvikelser från ideala
karakteristiken ovan är bristande elkvalitet och leder det till skador kallas det för
elkvalitetsstörning [25].
Inom elkvalitetsbegreppet ingår en rad fenomen som olika anslutningar, nätegenskaper och
naturfenomen mer eller mindre bidrar till. För att behålla leveranssäkerheten krävs att
anläggningen har ett bra skydd mot avbrott. För att behålla spänningsgodheten krävs att
frekvensen hålls stabil och att spänningen är fri från transienter, osymmetrier,
flimmer/flicker, övertoner samt över- och underspänningar [19, 25, 26].
De gränsvärden som ligger till grund för bedömningen av god elkvalitet är tänkta värden
för det totala nätet. Ingen kan göra anspråk på hela gränsvärdet utan det är nätägarens
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uppgift att fördela störningskvoterna så att totalen inte överskrider gränsvärdena [25]. God
elkvalitet är generellt ett samspel mellan nätägare, apparat-/anläggningsleverantörer och
elkonsumenter.
2.2.1 Vindkraft och elkvalitet
Vindkraftverk påverkar elkvaliteten i det elnätet de ansluts till på ett för kraftsystemet unikt
sätt. Fortfarande gäller dock samma krav för produktionen som för alla annan
kraftproduktion, d.v.s. att den inte ska inverka för negativt på spännings- och
leveranskvaliteten mot slutkund.
Tidigare har det varit vanligt med grova tumregler för att fastställa kraven för en
vindkraftanslutning eftersom det inte funnits någon standardiserad procedur för att avgöra
ett vindkraftverks nätpåverkan. Dessa grova tumregler riskerar att fördyra installationerna i
onödan. Idag finns det standarder som anger vilken information vindkraftverktillverkaren
ska tillhandahålla så att verkens påverkan kan analyseras i förväg och optimeras. Med hjälp
av dessa standarder har det skapats nationella riktlinjer för anslutning av vindkraft till
elnätet.
Det finns idag två dokument som används som vägledning i Sverige när det gäller att
ansluta vindkraft till elnätet och med avseende på hur dessa påverkar elkvaliteten. Det ena
dokumentet kallas AMP [27] och är utgivet av Svensk Energi och syftar till att ge
anvisningar, specificera krav och redogöra för beräkningsmetoder anpassade för anslutning
av vindkraftsanläggningar. Det handlar här om enstaka vindkraftverk eller mindre grupper
anslutna till mellanspännings- (10/20 kV) eller lågspänningsnät. Den andra riktlinjen som
används kallas ASP [20] och är utgiven av Elforsk och syftar till att ge nätägaren ett
underlag för planering och utförande av systemstudier inför anslutning av större
vindkraftetableringar på över 25 MW. Större vindkraftanslutningar medför nya problem,
som t.ex. hur verken påverkar överliggande nätet och nätstabiliteten i ett vidare perspektiv.
Mellan 1,5 – 25 MW finns inga riktlinjer så både AMP och ASP tillämpas [28].
De huvudsakliga elkvalitetsproblemen vindkraft medför i elnätet är flicker, övertoner och
långsammare över- samt underspänningar [4]. Större vindkraftgrupper ansluts till
transmissionsnätet och där är problemen med elkvaliteten inte lika stora p.g.a. den höga
kortslutningseffekten [29].

2.3 Långsamma spänningsförändringar
Långsamma spänningsförändringar innebär ändringar i spänningen inom tidsintervallet
minuter och längre. Uppkomsten av långsamma spänningsförändringar kan ofta härledas
till varierande belastning som i sin tur resulterar i varierande spänningsfall i elnätet [30].
Variationen sker normalt inom ett snävt spänningsintervall där spänningen oftast är högst
nattetid då förbrukningen är låg. Det finns på samma sätt årstidsmönster med generellt
högre spänning och mindre förbrukning på sommaren och vice versa på vintern.
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Elnät på transmissionsnivå har ett större inslag av induktiv karaktär än elnät på
distributionsnivå. Detta innebär att produktion/konsumtion/överföring av reaktiv effekt
på transmissionsnivå bidrar i högre grad till spänningsvariationen än inom distributionsnät.
Det innebär också att spänningen kan regleras via reaktiv effekt i högre grad. På
distributionsnivå (10-20 kV) är det främst den aktiva effekten som styr spänningsnivån.
Enligt [4] erbjuder distributionsnät färre möjligheter att styra spänningen än
transmissionsnät. Långsamma spänningsförändringar regleras vanligtvis med
lindningskopplare på regionnätets transformator.
Spänningen är till skillnad från frekvensen inte global i ett elnät. Det går således inte att
styra spänningen i en viss punkt från vilken annan punkt som helst. Det går bara att
påverka spänningen direkt i punkten eller i punktens omedelbara närhet.
Apparater anslutna till elnätet är mer eller mindre känsliga för vilken spänningsnivå som
råder. En motor kräver t.ex. ökad ström om den matas med för låg spänning vilket medför
förluster och förkortad livslängd.
2.3.1 Gränsvärden för långsamma spänningsförändringar
Enligt [25, 26] skall spänningens effektivvärde ligga inom intervallet -10 % till +6 % av
nominell spänning (207-244 V) i kundens anslutningspunkt. Enligt [4] måste spänningens
effektivvärde ligga inom -10 % till +10 % i kundens anslutningspunkt under 95 % av
veckan. Därutöver påstår [4] att på lågspänningsnivå får spänningens effektivvärde aldrig
hamna utanför intervallet -15 % till +10 %. Större spänningsvariationer, som förekommer
mer sällan, kan vara mer acceptabla än mindre spänningsvariationer som förekommer mer
frekvent [4]. När spänningen hamnar utanför intervallet ±10 % talas det om underrespektive överspänning. Enligt [25] är motorer känsligaste belastningen med ett
kravområde på spänningsvariation om ±5 % för acceptabel funktion.
En lindningskopplares reglerfel, de s.k. dödbandet, ska räknas in i tillåtna
spänningsvariationer. Lindningskopplare ändrar vanligtvis spänning inom regionnät i steg
om ±1,67 %, med en hysteres på 1,2 blir dödbandet enligt ekv. (7) 1 % [20]. Detta för att
inte lindningskopplaren ska slitas ut p.g.a. mindre spänningsvariationer. Gränsvärden för
tillåtna spänningsförändringar måste eventuellt justeras ned med 1 % givet att en
lindningskopplare med ovanstående karakteristik ingår i nätmodellen.
2.3.2 Vindkraft och långsamma spänningsförändringar
Traditionellt har spänningsförändringen varit lastberoende där spänningen på
transmissionsnivå framförallt reglerats av ett fåtal stora centralt placerade kraftverk genom
att justera generatorernas effektfaktor. Distributionsnäten har å sin sida traditionellt
tillämpat lindningskopplare, shuntkondensatorer och reaktorer för att reglera spänningen.
Inträdet av mer intermittent elproduktion som vindkraft innebär att
spänningsförändringarna kommer bero av produktionsvariationer såväl som
konsumtionsvariationer. Större krav kommer därmed att ställas på att dessa
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produktionskällor kan reglera spänningen via t.ex. reaktiv effekt för att upprätthålla god
elkvalitet framöver [4].
Långsamma spänningsvariationer orsakas av alla typer av vindkraftverk som ett resultat av
vindens oregelbundenheter. Det vanliga är att vindkraftverk orsakar spänningshöjning i
nätet men i vissa fall kan hög nätinduktans i kombination med reaktiv effektkonsumtion
leda till spänningsfall [27]. Om vindkraften ansluts via korta ledningar till ett överliggande
elnät, som samtidigt är svagt, kan resultatet bli att en stor del av spänningsvariationen ligger
på det överliggande nätet.
Lindningskopplare används inte i anslutningspunkten för att reglera vindkraftens
långsamma spänningsinverkan p.g.a. att omkopplingsfrekvensen annars skulle bli för
intensiv [18]. Enligt [20] kan lindningskopplare endast accepteras ifall 25-50% av inmatad
effekt kan kopplas in utan att lindningskopplaren stegar om.
2.3.3 Gränsvärden för långsamma spänningsförändringar i samband med
vindkraft
Vindkraft får inte orsaka så stora spänningsförändringar som reglerna föreskriver eftersom
de tillåtna variationerna ska täcka de totala nätanslutningarnas inverkan. Variationer i
spänningens effektivvärde, som vindkraftverk får orsaka i sammankopplingspunkten, är
max 2,5 % om vindkraftverken är anslutna via egna transformatorer till ett 10-20 kV nät
[27]. I dessa 2,5 % är dödbandet medräknat. För regionnät är gränsvärden för veckovis
spänningsvariation 5 % och dygnsvis 3 % [20]. Större variationer kan tillåtas ifall elnätet
medger detta men det kräver noggranna beräkningar.
För ett internt nät bör hänsyn tas till vad generatorerna tål. [55] rekommenderar en gräns
på 4-5 %.
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2.3.4 Beräkning av långsamma spänningsförändringar
De långsamma spänningsvariationerna beror både på hur flödet av skenbar effekt ser ut
och vilken impedanskaraktär nätet har. En formel som beskriver spänningsvariationens
beroende av nätets styrka och belastningens karaktär visas i ekv. (4) nedan [26].
U
S

 cos(   )
U
Sk

där

(4)

U = Spänningsskillnad mellan två punkter längs en radial
U = Nominell nätspänning
S = Belastningens med skenbara effekten
S k = Nätets skenbara kortslutningseffekt
 = Belastningens fasvinkel
 = Nätets fasvinkel

En omskrivning av ekv. (4) ovan i ekv. (5) [26] nedan visar mer ingående de beståndsdelar
som påverkar spänningsvariationen.

U R  P  X  Q

U
U2

(5)

där

R
X
P
Q

= Resistansen i överföringen mellan två punkter längs en radial
= Reaktansen i överföringen mellan två punkter längs en radial
= Aktiv effekt som konsumeras eller produceras
= Reaktiv effekt som konsumeras eller produceras

När det talas om ett elnäts reaktans avses i ekv. (5) parametern X som är rent induktiv.
Denna reaktans ger upphov till en reaktiv effektkonsumtion som ökar med kvadraten på
strömmen. När det talas om impedans i ett elnät avses resistansen R tillsammans med
reaktansen. Den reaktiva effekten i ledningar påverkas även av kapacitanser i t.ex. kablar
som ofta är kallad för susceptans, vilket är inversen på kapacitansen [4]. Reaktiv
effektproduktion, till följd av kapacitans i t.ex. kablar och shuntkondensatorer, är beroende
av systemspänningen vilket ses i ekv. (6) nedan [26].
Qc    C  U 2

där

(6)

 = Vinkelhastighet
C = Kapacitans

20

Anslutning av vindkraft till ett svagt nät i Tidaholm

För att bestämma en lindningskopplares dödband används följande ekv. (7) [19].

d
där

 sh
2

(7)
s = Spänningssteg i %
h = Hysteres

2.4 Flicker
Flicker, även kallat flimmer, är den kortvarigaste typen av spänningsavvikelse som
förekommer i elnätet [19]. Flicker är upprepade variationer på 1-30 Hz i spänningens
effektivvärde [26]. Andra [19] påstår att intervallet ligger inom 1-10 Hz.
Flicker uppkommer som ett resultat av att effekten varierar snabbt i elnätet. När större
objekt, som har varierande effektkarakteristik eller hög kopplingsfrekvens, är anslutna till
elnätet kan flicker uppstå om inte elnätet är starkt. Exempel på sådana objekt är
kompressorer, pumpar, ljusbågsugnar och vindkraftverk. Flicker sprider sig neråt i elnät
från högre kortslutningseffekt mot lägre. Det innebär att om flicker uppträder på en nivå
där hög kortslutningseffekt råder kommer det uppträda lika starkt där kortslutningseffekten
är lägre [19]. Däremot dämpas flicker som uppstår på punkt för låg kortslutningseffekt
uppåt i elnätet mot hög kortslutningseffekt. Eftersom flicker dämpas av hög
kortslutningseffekt har flicker svårt att gör avtryck på t.ex. regionnät och är normalt inget
problem där [20].
Konsekvenserna av flicker är oönskad påverkan på t.ex. startmoment, startströmmar och
temperaturnivåer. Dessutom finns det en synbar effekt av flicker, i form av
ljusfluktuationer, som kan vara störande för människor då medicinska studier har visat en
känslighet för ljusfluktuationer i intervallet 0,5 Hz – 25 Hz där känslighetsmaximum ska
vara kring 9 Hz [26], däromkring är kraven på tillåten spänningsvariation också som
hårdast. Upplevelsen av flicker är subjektiv hos människor och beroende på individens
känslighet. Normalt leder dock inte flicker till materiella skador på anslutna objekt.
2.4.1 Flickergränsvärden
Det finns två närbesläktade typer av flickervärden som betecknas Pst (short time) och Plt
(long time) [19]. Pst anger viktade medelvärdet på momentant flicker som uppträder under
en tid om 10 minuter och är lämpligt att använda för att analysera källor med kort
arbetscykel. Plt beräknas genom att mäta Pst under en tid uppgående till 2 timmar och
används för att analysera källor med längre arbetscykel [31]. Tröskelnivån för flicker är ett
Pst på 1. Allt under detta är acceptabelt. Under en period uppgående till en vecka får 95 %
av Pst och Plt inte överstiga 1 respektive 0,8. Vidare får 99 % av värdena inte överstiga
värdena för 95 % med mer än 50 %. Förutsatt att flickret är konstant kan Pst sättas
likvärdigt med Plt [4].
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Gränsvärdet för totalt tillåtet flicker på elnätet är större än gränsvärdet för flickeremission
från en enskild källa i anslutningspunkten [19]. Nätägaren ska kunna tillhandahålla de
gränsvärden som gäller i anslutningspunkten.
2.4.2 Vindkraft och flicker
Flicker kan uppstå hos vissa typer av vindkraftverk. Det gäller främst de som arbetar med
ett konstant varvtal men också till viss del i DFIG-verk [19]. Vindkraftverkens
flickeremission är dock ett mindre problem idag än vad det varit tidigare tack vare det
variabla varvtalet i moderna vindkraftverk [4]. Det går även att beställa flickerdämpare som
tillval till vindkraftverken [54].
Flicker uppstår dels vid kopplingsögonblicken i samband med t.ex. start och stopp, dels
uppstår flicker under drift. Värsta fallet är vid start men starter går dock att styra bättre än
under drift vilket gör driftflickret mer kritiskt och intressant att studera [4, 19]. Utöver
flicker som ett resultat av effektvariationer i vinden överlag finns det under drift två
fenomen som tillsammans bidrar till flicker. Dessa är vindgradient och tornskugga. Med
vindgradient menas att vinden varierar på olika höjder vilket medför att de tre bladen
utsetts för olika belastningsmoment. Tornskugga är turbulens kring tornet och som bladet
utsetts för varje gång bladet passerar tornet.
Det har även betydelse vilken effektreglering som används. Pitchreglering har egenskaper
som mildrar flicker vid kopplingar men har samtidigt sämre egenskaper under drift då
regleringsmekanismen ibland har svårt att följsamt hänga med hastiga vindförändringar.
2.4.3 Flickergränsvärden för vindkraft
I sammankopplingspunkten bör inte Pst överstiga 0,35 och Plt från en enskild källa bör inte
överstiga 0,25 [27]. Ett lägre gränsvärde bör sättas på tillåten flickeremission om
anslutningspunkten är i ett regionnät p.g.a. av större flickerspridningseffekter (se 2.4).
Därför rekommenderar [20] att det sammanlagrade flickret från en vindkraftpark om minst
25 MW anslutet till regionnätet inte får ha ett Plt som överstiger 0,1. För flera sådana
vindkraftparker anslutna till regionnätet rekommenderas att det sammanlagrade värdet inte
överstiger 0,25. I Figur 10 nedan illustreras denna princip.
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Figur 10 - Sammanlagring av flicker för flera vindparker anslutna till samma regionledning [20]

2.4.4 Beräkning av flicker
Flickervärdet räknas både ut direkt och används som parameter i en formel för att räkna
fram nödvändig kortslutningseffekt i sammankopplingspunkten. Den senare formeln
använder gränsvärden för flicker i elnätets sammankopplingspunkt. Flicker beräknas vid
start och under drift både för enskilda och ett flertal sammanlagrade verk. Värdena som
räknas fram via nedanstående formler är för värsta scenarion och har visat sig vara
överskattningar med ca 10 % mot verkligheten [31].
Formeln för flickernivå vid start är enligt ekv. (8) nedan [27]:

Plt  8  K f (k )  N

1
3, 2
120



S ref

(8)

Sk

där
K f = Flickerstegsfaktor

k = Nätets korslutningsvinkel
N120 = Antalet inkopplingar under två timmar
S ref = Vindkraftverkets skenbara referenseffekt
S k = Kortslutningseffekt i anslutningspunkten
Sammanlagrat flicker vid start från flera olika vindkraftverk är enligt ekv. (9) nedan [27]:
Plt ,tot  3, 2  Plt ,k

3, 2

(9)

k

där
Plt ,k = Flickeremission från vindkraftverk nummer k

Formeln för flickernivå under drift är enligt ekv. (10) nedan [27]:
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Plt 

S ref

 C f (k )  n

Sk

(10)

där
C f =Fickerkoefficient
n = Antalet vindkraftverk

Om inget värde för Cf fåtts från vindkrafttillverkaren kan ett värde på 20 användas [27].
Sammanlagrat flicker under drift från flera olika vindkraftverk är enligt ekv. (11) nedan [27]:
Plt ,tot  2

P

2

(11)

lt , k

k

För att omräkna flickeremissionen från en punkt på en radial till en annan punkt används
följande ekv. (12) [19]:
Pst ,1  Pst , 2

Sk2
S k1

(12)

där
Pst ,1 = Flickeremission i punkt 1
Pst , 2 = Fickeremission i punkt 2

S k 2 = Kortslutningseffekt i punkt 1

S k1 = Kortslutningseffekt i punkt 2
Flickernivån längst ut på en radial är summan av de sammanlagrade flickerkällorna längs
radialen. Detta värde är utgångsvärdet för att beräkna flicker på någon annan punkt längs
radialen.
Ett annat sätt att bedöma ifall elnätet kan hantera flicker från vindkraft är att se ifall elnätet
har tillräcklig kortslutningseffekt. Formeln för nödvändig kortslutningseffekt vid start är
enligt ekv. (13) nedan [27]:
(13)

S k  25  K u max  (k )  S ref

där

K u max = Spänningsändringsfaktor
Om inget värde för Kumax fåtts från vindkrafttillverkaren kan ett värde på 3 användas [1].
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Formeln för nödvändig kortslutningseffekt vid ett upprepat antal starter, med hänsyn till
flicker, i sammankopplingspunkten är enligt ekv. (14) nedan [27]:
Sk  8 

1
Plt ,max

1

 K f  (k )  N1203, 2 S ref

(14)

där
Plt ,max = Maximalt tillåten flickeremission

Nätets kortslutningseffekt ska vara större än det beräknade i ekv. (14). Formeln för
nödvändig kortslutningseffekt under drift, med hänsyn till flicker, är enligt ekv. (15) nedan
[27]:
Sk 

1
Plt ,max

 C f  (k )  S ref  n

(15)

2.5 Övertoner
Elnätet har i idealt tillstånd en grundfrekvens. I praktiken innehåller dock alla delar av
elnätet något som kallas för övertoner. Övertoner är spännings- och strömkomponenter
som är periodiska multipler/ordningstal av grundfrekvensen på elnätet och vilka överlagras
på den ideala sinuskurvan6 för nätspänningen och deformerar den. Det är
strömövertonerna som ger spänningsövertoner vilka är beroende av elnätets impedans som
i sin tur beror på övertonernas frekvens och strömmens amplitud [19]. Låg impedans eller
hög kortslutningseffekt minskar övertonernas verkan. De vanligaste övertonerna i våra
elnät är toner av udda ordningstal som till skillnad från toner med jämna ordningstal är
symmetriskt deformerade per halvperiod [25]. De avvikande frekvenser som inte är
multipler av grundfrekvensen kallas mellantoner. Mellantoner ingår inte i måttet THD som
anger halten av övertoner i förhållande till grundtonen. Mellantoner beter sig olika från
period till period till skillnad från övertoner som ger samma störningar från period till
period. Mellantoner ska undvikas i högre grad än övertoner [27]. De allvarligaste
övertonerna är de av lägre ordningstal eftersom strömmens amplitud ökar omvänt
proportionellt mot övertoners ordningstal.
Övertoner uppstår p.g.a. olinjära belastningar. Att belastningarna är olinjära betyder att
förhållandet mellan ström och spänning inte är konstant under en period. Det är
framförallt de olinjära belastningarna och inte elnätet i sig som ger upphov till övertonerna
[26]. Olinjära belastningar kan vara statiska omriktare, ljusbågsugnar, datorer och
lågenergilampor.
Övertoner leder, p.g.a. ökad uppvärmning, till påkänningar på anslutna objekt i elnätet som
t.ex. transformatorer, kondensatorer, motorer och kablar. Detta medför ökade kostnader
genom att objekten dimensioneras för att hantera detta eller i form av energiförluster samt
ökat underhåll. Elektronik är ofta känslig för avvikelser från den ideala sinusformade
6

Ideala sinusspänningen kallas även för grundtonen
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nätspänningen vilket kan påverka t.ex. styrning och kontroll av maskiner. Effektbrytare och
säkringar riskerar även att utlösas oavsiktligt p.g.a. övertoner.
2.5.1 Övertonsgränsvärden
Gränsvärdeskraven för övertoner anges både som den totala halten av övertoner, THD,
och för enskilda övertoner. THD anges för både ström och spänningsövertoner. Det finns
något skilda rekommendationer för övertonsgränsvärden. Samtliga återges dock i texten
som följer för att ge en mer heltäckande lägesbeskrivning.
THDI betecknar totala halten av strömövertoner och i högspänningsnät (220-400 kV) får
värdet inte överstiga 5 %, där övertonerna t.o.m. 50 inräknats [20]. THDU betecknar totala
halten av spänningsövertoner och i högspänningsnät (220-400 kV) får värdet inte överstiga
3 % [19]. Enligt [25] ska THDU vara mellan 1 % och 5 % i mellanspänningsnät (6-40 kV)
och i högspänningsnät (130-400 kV) understiga 2 %. Enligt [32] ska THDU vara som mest
8 % i nät för allmän distribution, räknat för alla övertoner upp till ordning 40. Enligt [32] är
definitionen i svensk standard att det är spänningsövertoner som mäts och regleras.
Det finns även rekommendationer för varje enskild spänningsöverton. För låg- och
mellanspänning är rekommendationen enligt Tabell 1.
Tabell 1 - Rekommenderad relativ övertonshalt i spänning för låg- och mellanspänning[32]

Udda
övertoner
multipel av 3

ej Udda övertoner multipel Jämna övertoner
av 3

Ordning
(n)

Relativ
övertonshalt
(%)

Ordning
(n)

Relativ
övertonshalt
(%)

Ordning
(n)

Relativ
övertonshalt
(%)

5

6,0

3

5,0

2

2,0

7

5,0

9

1,5

4

1,0

11

3,5

15

0,5

6-24

0,5

13

3,0

21

0,5

17

2,0

19,23,25

1,5

Övertoner större än 25 anses försumbara och oförutsägbara
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Energimarknadsinspektionen har 2011 publicerat föreskrifter och allmänna råd för att en
överföring ska vara av god elkvalitet [33]. För spänningsövertoner finns två tabeller som
anger gränsvärden för enskilda spänningsövertoner i anslutningspunkten. Den ena tabellen
gäller för spänning upp till 36 kV och visas i Tabell 2 nedan.
Tabell 2 - Föreskriven relativ spänningsövertonshalt för spänning upp till 36 kV [33]

Udda övertoner
Ej multiplar av 3

Jämna övertoner
Multiplar av 3

Övertoner
(n)

Relativ
Övertoner
övertonshalt (n)
(%)

Relativ
Övertoner
övertonshalt (n)
(%)

Relativ
övertonshalt
(%)

5

6,0

3

5,0

2

2,0

7

5,0

9

1,5

4

1,0

11

3,5

15

0,5

6...24

0,5

13

3,0

21

0,5

17

2,0

19

1,5

23

1,5

25

1,5

Den andra tabellen gäller för spänningar från 36-150 kV och visas i Tabell 3 nedan.
Tabell 3 - Föreskriven relativ spänningsövertonshalt för spänning från 36-150 kV [33]

Udda övertoner
Ej multiplar av 3

Jämna övertoner
Multiplar av 3

Övertoner
(n)

Relativ
Övertoner
övertonshalt (n)
(%)

Relativ
Övertoner
övertonshalt (n)
(%)

Relativ
övertonshalt
(%)

5

5,0

3

3,0

2

1,9

7

4,0

9

1,3

4

1,0

11

3,0

15

0,5

6...24

0,5

13

2,5

21

0,5

17

2,0

19

1,5

23

1,5

25

1,5
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2.5.2 Vindkraft och övertoner
Övertoner förekommer främst hos vindkraftverk med variabelt varvtal som har
frekvensomriktare. Det finns inga kända fall av övertonsproblem i samband med
vindkraftverk utan frekvensomriktare och därför finns inga krav på att analysera
övertonsemission ifrån dessa [4]. Moderna frekvensomriktare använder sig av IGBT där
effektfaktorn kan styras fritt. Övertonerna i dessa omriktare är koncentrerade till
switchfrekvensen för IGBT vilken är hög till skillnad från hos äldre frekvensomriktare som
är baserade på tyristorteknik.
2.5.3 Övertonsgränsvärden för vindkraft
Enligt [20] bör vindkraftparker inte i anslutningspunkten ha ett THDI som överstiger 2,5
%. Enligt [27] ska THDU vara max 6 %.
2.5.4 Beräkning av övertoner
THDU i anslutningspunkten beräknas enligt ekv. (16) nedan [19]:

U i2
THDU  i 2 2
U1
N

(16)

där

U i = Spänningen för övertoner av ordning i
U 1 = Spänningen för grundtonen
THDI i anslutningspunkten beräknas enligt ekv. (17) nedan [19]:

THDI 

I i2
i  2 I 2
1
N

(17)

där

I i = Strömmen för övertoner av ordning i
I 1 = Strömmen för grundtonen
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För att beräkna en relativ övertonsström från en enskild källa i en given punkt på en radial
används ekv. (18) nedan [27].

u U
in  n n
Z n  S max
2

(18)

där

in = Övertonsström i p.u.
Z n = Närliggande elnäts impedans
u n = Tillåten spänning för aktuell överton i p.u.
U n = Nominell nätspänning
S max = Vindkraftverkets maximala skenbara effekt
Nätimpedansen i ekv. (18) kan för en viss överton n i en punkt på en radial uppskattas
enligt följande ekv. (19) [27].
Z n  n( X k X l )

(19)

där

X k = Grundtonens korslutningsreaktans
transformator
X l = Ledningens reaktans för grundtonen

för

överliggande

näts

Z n ovan kan även räknas fram i en punkt enligt följande ekv. (20) [18].

U n2
Zn 
n
Sk

(20)

där
Sk = Nätets skenbara kortslutningseffekt
För att beräkna THDI behövs en grundton eller referensström i anslutningspunkten som
kan beräknas enligt följande ekv. (21) [20]:
I ref 

P
3 U n

(21)

där

P = Total installerad effekt
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Formeln för att summera enskilda övertonskomponenter från flera vindkraftverk ser ut
enligt ekv. (22) nedan [27]:
1/

  
inn    inn
,k 
 k


(22)

där

in n = Totala övertonsströmmen av ordningstal n
inn, k = Övertonsströmmen av ordning n från källa k
 = Konstant som beror av ordningstalet enligt Tabell 4
I Tabell 4 nedan visas vilka värden konstanten α i ekv. (22) antar beroende på övertonens
ordningstal.
Tabell 4 - konstant för beräkning av övertonsströmmar [27]


n

1

n<5

1.4

5 ≤ n ≤ 10

2

n > 10

Ekv. (22) kan även användas för spänningsövertoner.
Det finns sammanlagringseffekter som går att utnyttja för att beräkna strömövertoner som
en vindkraftgrupp emitterar. Om vindkraftverken är identiska och har omriktare av VSCtyp så kommer det totala THDI -värdet för hela gruppen vara samma sak som THDI värdet för ett enskilt verk i gruppen. Ifall en anläggning består av ett stort antal
vindkraftverk av två eller flera olika typer (med olika övertonskarakteristik) kan det då räcka
med att räkna på en förekomst av varje typ av vindkraftverk för att få ett värde på
sammanlagringen. [34]
2.5.4.1 Metodik för beräkning av sammanlagrade strömövertoner

Nedan presenteras en algoritm för att räkna ut enskilda sammanlagrade relativa
strömövertoner ifall flera vindkraftverk, och vindkraftverk med olika karakteristik, ansluts
till samma punkt.
1. Använd ordningstalets relativa övertonsström i procent för varje vindkraftverk
(som anges i databladet för vindkraftverket). Multiplicera med vindkraftverkets
märkström för att få ut relativa strömmen i A.
2. Sammanlagra, med ekv. (22), strömövertonerna som fås ur punkt 1 för varje
vindkraftverk.
3. Dividera summan som fås i punkt 2 med summan av samtliga vindkraftverks
märkström.
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Nedan presenteras en algoritm för att räkna ut THD för sammanlagrade strömövertoner.
1. Räkna först ut enskilda sammanlagrade strömövertoner för varje ordningstal enligt
algoritmen ovan.
2. Räkna ut THD för strömövertoner med ekv. (17)
2.5.4.2 Metodik för beräkning av sammanlagrade spänningsövertoner

Nedan presenteras en algoritm för att räkna ut enskilda sammanlagrade relativa
spänningsövertoner ifall flera vindkraftverk, och vindkraftverk med olika karakteristik,
ansluts till samma punkt.
1. Räkna ut enskilda sammanlagrade strömövertoner för varje ordningstal enligt
algoritmen ovan.
2. Räkna ut elnätets grundtonsimpedans med ekv. (20).
3. Räkna ut den enskilda övertonens impedans med ekv. (19) och värdet som fås
genom punkt 2.
4. Lös ut relativa spänningsövertonen för varje vindkraftverk med ekv. (18) m.h.a.
värden som fås via punkt 1 och punkt 3.
Nedan presenteras en algoritm för att räkna
spänningsövertoner.

ut THD för

sammanlagrade

1. Räkna först ut enskilda sammanlagrade spänningsövertoner för varje ordningstal
enligt algoritmen ovan.
2. Räkna ut THD för spänningsövertoner med ekv. (16).

2.6 Nätplanering
De data elnätägaren får av vindkraftexploatören avseende en tilltänkt
produktionsanläggning är ofta begränsad och rör sig om antalet verk, deras effekt och
placering. Nätplaneringsproceduren inleds med att inventera elnätet för att utröna dess
ålder, tekniska status och utbredning. Modellen av det anslutande elnätet ska vidare
innehålla kommande strukturella förändringar av elnätet. Baserat på graden av
leveranssäkerhet och överföringsförmåga som exploatören efterfrågar kan resultatet av
elnätkartläggningen bli ett antal alternativ till hur produktionsanläggningen ska kunna
anslutas.
2.6.1 Ledningar och ledningsdragning
Kraftledningar är antingen konstruerade som friledningar i luft utan isolering eller som
ledningar med någon form av isolering i luft, mark eller vatten. Luftledning av
friledningstyp eller med enklare isolering är billigare att bygga [18] men medför störningar
av landskapsbilden vilket gör byggtillståndsprocessen mer krävande. Vid byggnation av
vindkraftparker är det vanligast att kabel används [55]. Inom mellanspänningsområdet
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används treldarkabel så långt det går p.g.a. att det är mest kostnadseffektivt [56]. När
treledarkabel inte längre är möjlig, då strömmarna är för stora, används enledarkabel.
Skärmarna hos enledarkablar kan kopplas olika beroende på förläggningssättet men sluten
skärmkrets är vanligare än öppen skärmkrets [56]. När skärmkretsen är sluten är skärmarna
på kabeln förbundna i båda ändar med minst en ände jordad. Öppen skärmkrets används
endast när sträckan är under 200 m enligt [55] och under 100 m enligt [56]. Enligt [19, 56]
är placering av enledarkablarna i triangelform att föredra.
Luftledning förläggs i raka ledningsgator som måste underhållas för att inga träd ska störa
överföringen. Kablar förläggs, när så är möjligt, längs vägar och annan redan exploaterad
mark för att minska förläggningskostnaden samt miljöpåverkan.
Det kraftledarmaterial som tillämpas är antingen av koppar eller av aluminium. Koppar
används oftast upp till en area av 16 mm2 och aluminium används till 80-90 % som ledare i
kablar med en area större än 50 mm2. När det gäller isolering på kablar finns huvudsakligen
de tre typerna PVC, PE och PEX. PVC används, av förlustskäl, främst för < 1 kVinstallationer. PEX är den vanligaste kabelisolertypen idag [18, 35] för högre spänningar
och har högre värmeresistens, kortslutnings- samt nötningshållfasthet än PE-kabel [35].
Det är markens kylförmåga som bl.a. begränsar kabeldimensioneringen då risken finns att
ett skenande uppvärmningsförlopp uppstår ifall kabelns värmeavgivning torkar ut marken.
Vid kabeldimensionering bör enligt [19, 55] dimensionen väljas så att belastningen inte kan
ge upphov till en kabelyttemperatur på 50 °C. Denna temperatur innebär en temperatur på
centrumledaren som under långa tider befinner sig kring 65 °C. För vindkraft kan högre
temperaturer tillåtas enligt [19] p.g.a. vindkraftens intermittenta effektproduktion som ger
marken tid att återfuktas i högre grad. I praktiken kan det dock vara klokt att hålla sig till 65
°C av teknisk-ekonomiska skäl [55]. Friledning ska enligt [36] dimensioneras för en
ledartemperatur på 50 °C men för vindkraft kan enligt [55] friledningen tillåtas ha en
temperatur på 60 °C med anledning av att vindkraften har intermittent driftkaraktär.
Ledningarnas resistans förändras vid förändrade temperaturer vilket får inverkan på
spänningsfall, förluster, osv. Resistansförändringen kan beräknas enligt ekv. (23) nedan [35]
R  R20  1   20   20

där

(23)

 =Sökta temperaturen, °C
R , R20 =Resistansen vid sökta temperaturen respektive 20 °C, Ω/km

 20 =Temperaturkoefficienten för metallen vid 20 °C, °C-1

2.6.2 Val av transformatorer
Enligt [26] är för större transformatorer relativa kortslutningsresistansen mycket liten,
mellan 0,5-1 %. Relativa kortslutningsimpedansen utgörs i princip för större
transformatorer av relativa kortslutningsreaktansen som ligger mellan 8-13 %. I Tabell 5
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nedan framgår värden på minsta tillåtna kortslutningsimpedans för några för studien
aktuella transformatorer.
Tabell 5 - Minsta kortslutningsimpedans för några transformatorer enligt IEC [18]

Effekt [kVA]

Minsta kortslutningsimpedans (%)

6301 - 25000

8,0

25001 - 40000

10,0

40001 - 63000

11,0

Transformatorer driftsätts nästan aldrig parallellt men det finns dock nästan alltid en
transformator i reserv av motsvarande kapacitet som transformatorn i drift [55].
2.6.3 Modellering och simulering
De kriterier som fastställer anslutningens värde för exploatören är leveranssäkerhet,
överföringsförmåga, planerade avbrott, etc. De viktigaste är dock leveranssäkerhet och
överföringsförmåga [20]. Överföringsförmågan beror av belastningsgraden i elnätet, något
som kan uppskattas genom att analysera lastflöden. För att räkna på ett näts
belastningsgrad behöver hänsyn tas till den totala bilden av konsumtion och produktion i
nätet samt i vilken grad nätet används av externa parter för import och export av energi.
Regionnäten är idag maskade med spänningsreglerande utrustning och när näten växer blir
det allt svårare att överblicka effektflöden, driftströmmar, felströmmar, stationära
spänningsnivåer, olika felfall och förluster.
För att lättare analysera detta används idag datorprogram som räknar på och simulerar
lastflöden. För att kunna göra lastflödesberäkningar i den grad som krävs för att utreda en
anslutning av vindkraft ska datorprogrammet som används kunna presentera
driftströmmar, stationär spänning i aktuella nätpunkter, förluster samt felströmmar. I
datorprogrammet representeras överföringar av ledningsekvivalenter med, för det
analyserade elnätet, aktuella värden på resistans, induktans och kapacitans. Produktionsoch konsumtionskällor anges genom att ange aktiv samt reaktiv effekt.
De nätscenarior som en nätanalytiker utgår från i nätsimuleringen är av extrem typ. I fallet
med vindkraft är en lämplig utgångspunkt säsongskorrigerad minimal/maximal
konsumtion/ produktion med hänsyn till import/export av externa parter. De två fall som
[27] rekommenderar för att bestämma spänningsvariationen är maximal last och minimal
produktion samt minimal last och maximal produktion.
Var gränserna ska dras för nätmodellens storlek varierar. Enligt [20] kan det generellt sägas
att nätet ska vara så intakt som möjligt kring den studerande vindkraftparken medan
produktionskällor etc. långt bort i nätet kan reduceras. Starka punkter i nätet, som t.ex. en
130 kV anslutning, kan i många fall försummas från elkvalitetutredningen genom att de i
egenskap av sin styrka inte påverkas signifikant av tillkommande vindkraft [4].
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2.6.4 Ekonomi i samband med nätplanering
I Sverige används en kostnadskatalog som kallas EBR för kalkyler som sammanhänger med
elanläggningar [19]. EBR är en branschgemensam insatts som leds av representanter från
Svensk Energi, Svenska Kraftnät, etc., för att effektivisera planering, byggnation och
underhåll av eldistributionsanläggningar med spänningsnivå 0,4 – 145 kV och göra dessa
mer ekonomiska. Detta görs via studier av tidsbehov för arbetsmoment samt mängden
arbetsmoment som behövs för att åstadkomma slutgiltigt resultat.
EBR-katalogen har två delkataloger för lokal- och regionnät som kalls KLG1 respektive
KLG2. Den senare har mindre tillförlitliga data p.g.a. att den i större utsträckning grundar
sig på inrapporterade data ifrån nätföretag snarare än detaljerade tid- och frekvensstudier.
Eftersom byggnation av regionnät är mer sällsynt än lokalnät är omfattningen av
inrapporterade data inte heller i samma paritet som för lokalnät.
Det finns vidare nivåer i katalogerna när det gäller datats detaljrikedom. Dessa nivåer kallas
P1-P6 där P1 ger den största ekonomiska förenklingen och används för att snabbuppskatta
kostnader.

2.7 Nätförstärkning
Nätförstärkning görs för att förbättra elkvaliteten. Elkvaliteten kan dock förbättras utan att
nätet nödvändigtvis förstärks. Är t.ex. spänningen för hög så kan den sänkas genom att öka
konsumtionen av reaktiv effekt i nätet.
Det mest självklara sättet att förstärka nätet är att öka kortslutningseffekten genom att
minska impedansen via t.ex. grövre ledararea. Nära till hands ligger också att höja
spänningen i nätet till en annan nominell nivå. Dessa metoder har det gemensamt att de är
kostnadskrävande [26]. Det finns dock andra mindre uppenbara sätt att förstärka nätet med
ekonomisk potential, något som även indikeras i ekv. (5).
2.7.1 Faskompensering och reaktiv effektstyrning
I våra elnät är de främsta förbrukarna av reaktiv effekt lysrör, asynkronmotorer och
transformatorer [26]. Ett reaktivt effektbehov finns även i friledningar. Kablar bidrar å
andra sidan, p.g.a. sin kapacitans, till att producera reaktiv effekt.
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Exempel på reaktivt effektbehov hos några vanliga förbrukningsobjekt listas i Tabell 6
nedan.
Tabell 6 - Reaktivt effektbehov hos vanliga förbrukningsobjekt [37]

Förbrukningsobjekt

Förbrukning av reaktiv effekt

Transformator

Ca 0,05 kvar/kVA

Asynkronmotor

Ca 0,5-0,9 kvar/kVA

Överföringsledningar

Ca 20-50 kvar/km

Faskompensering handlar om att påverka den reaktiva delen i ekv. (5) vilket kan göras
genom att antingen korrigera överföringens induktiva komponent och/eller att korrigera
produktions-/konsumtions-/överföringskällornas reaktiva effektbehov. För att minska ett
överuttag av reaktiv effekt kan kondensatorer antingen serie- eller parallellkopplas med
belastningen. Den vanliga innebörden av begreppet faskompensering är parallellkopplade
reaktorer
och
kondensatorer,
dock
förklaras
även
det
närbesläktade
kompenseringsverktyget seriekondensatorn nedan.
För seriekondensatorn gäller följande ekv. (24) [26].

U 

R  P2
Q
 X  X c   2
U2
U2

(24)

där
∆U = Spänningsändring mellan två punkter
U2 = Spänning i belastningspunkten
R = Resistansen fram till belastningspunkten
P2 = Aktiva effekten i belastningspunkten
Q2 = Reaktiva effekten i belastningspunkten
X = Reaktansen fram till belastningspunkten
Xc = Seriekondensatorns reaktans
Seriekondensatorns spänningshöjande effekt är i första hand beroende på existerande
reaktiva effektflöden och följer hela tiden variationer i dessa reaktiva effektflöden. Om det
inte finns något betydande reaktivt effektbehov i nätet gör seriekondensatorn liten nytta
[26]. Seriekondensatorer är lämpliga för transmissions- och subtransmissionsnät [38].
För shuntkondensatorn gäller följande ekv. (25) [26].

U 

Q  Qc
R  P2
X 2
U2
U2

(25)

där
Qc = Shuntkondensatorns reaktiva effekt
Shuntkondensatorns spänningshöjande effekt är i första hand beroende på ledningens
reaktans och dess reaktiva effektproduktion är fixerad och följer inte några reaktiva
effektflöden. Om det inte finns någon induktiv reaktans (som t.ex. i en kabel) gör
shuntkondensatorn föga nytta [26].
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Shuntkondensatorn har förutom inverkan på spänningen även positiv inverkan på aktiva
effektförlusterna enligt ekv. (26) nedan [26]:

P
Pf  R   2
U2

2


Q
  R   2

U2





2

(26)

För att minska överproduktion av reaktiv effekt kan reaktorer installeras som konsumerar
reaktiv effekt.
2.7.1.1 Finreglering av reaktiv effekt

Det finns olika helhetslösningar att reglera reaktiv effekt på. Den mest ekonomiska [39]
lösningen är att stegvist och mekaniskt koppla in kondensatorer/reaktorer beroende på
behovet. Detta riskerar dock att ge något trubbiga spänningsförändringar och används
därför där spänningsförändringar av lägre frekvens är aktuella.
I takt med att kraftelektroniken utvecklats har möjligheten att mer exakt styra reaktiv effekt
ökat. Historiskt har denna mer precisa styrning gjorts av synkronmaskiner som både
konsumerar och producerar reaktiv effekt samtidigt som de utgör en kraftkälla. Alternativt
kan synkronmaskinerna vara rena reaktiva effektstyrningskällor ute i nätet, s.k.
synkronkompensatorer. Synkronkompensatorer är dyrare än kondensatorbatterier per kvar
som i sin tur är dyrare än att reglera reaktiv effekt i synkrongeneratorn [37]. Det sistnämnda
är något som blivit möjligt även hos vindkraftverk på senare tid i takt med att
frekvensomriktare används i turbinkonstruktionen.
Rena synkronkompensatoranläggningar ersätts allt mer av SVC/STATCOM-anläggningar
p.g.a. de sistnämndas överlägsna egenskaper när det gäller styrning, snabbhet och
elnätsstöd i händelse av fel.
2.7.1.2 SVC och STATCOM

En SVC är en kombination av kondensator- och reaktorelement som styrs av tyristorer och
endast reglerar reaktiv effekt. Den är betydligt mer dynamisk än steginkopplade lösningar.
Tyristorerna arbetar med så pass hög frekvens att de kan reducera flicker som en funktion
av reaktiv effekt. Tyristorerna är nätkommuterade vilket begränsar responsförmågan till
100 Hz i 50 Hz nät vilket innebär att inte allt flicker kan tas bort [40]. Små SVC: er har ett
generellt högre pris än stora SVC:er per kvar [52].
Ett alternativ till SVC är STATCOM. En STATCOM arbetar med högre switchfrekvens än
en SVC då transistorer används istället för tyristorer7. STATCOM har förmåga att bättre
och snabbare reducera flicker samt har även till viss del förmåga att kompensera övertoner.
Den har även förmåga att mildra flicker som funktion av aktiv effekt givet att någon form
av energilager finns tillgängligt. Förmågan att injicera reaktiv effekt är inte lika kraftigt
beroende på nätspänningen som t.ex. hos en SVC, nätspänningsberoendet är linjärt snarare
En speciell tyristorlösning med beteckningen IGCT har på senare tid börjat användas i vissa STATCOMprodukter. Enligt [2] kombinerar de fördelarna med IGBT och GTO.
7
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än kvadratiskt [2]. Andra fördelar med STATCOM är mindre areabehov till följd av att
reaktorer och kondensatorer inte behövs utan styrningen sker elektroniskt via styrning av
ström- och spänningsförhållandet. En STATCOM kan potentiellt vara billigare än en SVC
när ett reaktivt effektstyrningsbehov under 30 Mvar föreligger och blir potentiellt dubbelt
så dyr när behovet ligger mellan 50-100 Mvar [52]. Priset för en 10 Mvar STATCOM ligger
mellan 50-250 USD/kvar [52]. Det tillkommer enligt [55] även en kostnad på ca 0,5 Mkr
för att möjliggöra anslutning och uppställning av STATCOM i stationen.
Både SVC och STATCOM kan tjänstgöra som en sorts stötdämpare för att förhindra
kollapser i nätet som en följd av t.ex. åsknedslag eller överbelastning. Detta görs genom att
injicera reaktiv effekt när spänningen sjunker kraftigt. För samma märkeffekt har
STATCOM förmåga att under längre tid och med snabbare responstid injicera denna
reaktiva effekt i nätet [6].
2.7.1.3 Regleringsstrategier

Det finns två vanliga strategier att reglera reaktiv effekt på, [6] kallar dem för fasvinkel- och
spänningsreglering. Fasvinkelreglering är den vanligaste strategin och innebär att reaktiva
effekten styrs mot en önskad effektfaktor, vanligtvis en effektfaktor på 1 vid anslutningseller sammankopplingspunkten.
Den andra metoden kallas för spänningsregleringsmetoden och innebär att reaktiv effekt
används för att kontrollera spänningen så att den hålls inom ett intervall vid
sammankopplingspunkten. Här kan den reaktiva effekten komma från t.ex. enskilda
vindkraftverk eller från en STATCOM/SVC.
Enligt [6] finns följande tre spänningsregleringsmetoder
1. Reglering av reaktiv effekt med produktionskällans omriktare
2. Reglering av reaktiv effekt med SVC eller STATCOM
3. Koordinerad reglering m.h.a. metoderna ovan i kombination
Punkt 1 innebär lokal reglering i anslutningspunkten. Är anslutningspunkten ett internt nät
för t.ex. vindkraften måste det även finnas en mätpunkt i sammankopplingspunkten så att
vindkraftverket vet om spänningen är god även där. Denna metod kräver således
kommunikation och koordinering.
Punkt 3 har potential att reducera totalkostnaden eftersom SVC/STATCOM-enheten kan
dimensioneras ner ifall den delar på styrningsbördan ihop med vindkraftverken (som även
kan vara av enklare DFIG-typ).
För mindre produktionskällor, som t.ex. enskilda vindkraftverk, bör reglering av reaktiv
effekt göras med produktionskällans omriktare. För större anläggningar kan det bli
nödvändigt med en SVC/STATCOM. [6]

37

Anslutning av vindkraft till ett svagt nät i Tidaholm

2.7.1.4 Placering av regleringsutrustning

Faskompenseringsutrustning bör placeras så nära förbrukningsobjektet som möjligt, s.k.
direktkompensering, för att erhålla största möjliga spänningsförändring och
förlustminimering. En annan fördel med direktkompensering är att befintliga
skyddsanordningar hos förbrukningsobjektet kan utnyttjas i installationen och därmed
minska kostnaden. De objekt som är mest lämpliga att kompensera direkt är objekt med
hög utnyttjandegrad. Nackdelen med att kompensera förbrukningsobjekten direkt är att
kostnaden samt underhållet kan öka för installationen [37,41], delvis p.g.a. att fler mindre
kompenseringsenheter behövs, vilket åtminstone för kondensatorer blir dyrare [37].
Central placering av faskompenseringsutrustningen rekommenderas ifall syftet är att
minska reaktiva effektuttaget mot överliggande nät för att minska reaktiva effekttariffen.
Om flera vindkraftverk är placerade i grupp bör lokal kompensering kompletteras med
gruppkompensering [27]. Gruppkompenseringsutrustning placeras lämpligen i
transformatorstationen som gruppen ansluter till. I transformatorstationen placeras enligt
[57] SVC/STACOM oftast på sekundär-/lågspänningssidan om en transformator p.g.a. att
kostnaden ökar ju högre spänningsnivån är.
2.7.2 Filter
Det vanligaste sättet att skydda nätet mot övertoner är att installera övertonsfilter. Ett
övertonsfilter består av kondensatorer, spolar och ibland motstånd i olika kombinationer.
[42]
Enligt [19] är det en fördel ur kostnadssynvinkel ifall det övertonsgenererande objektet har
en hög ordning på övertonerna (t.ex. en hög switchfrekvens på IGBT). Detta därför att
resonanskomponenterna kan göras mindre i de fall de utgörs av kondensatorer, spolar och
motstånd. Alternativet till dessa komponenter är annars kraftelektronik som modulerar
deras egenskaper.
De två typer av filter som finns idag är passiva och aktiva filter.
2.7.2.1 Passiva filter

Ett passivt filter kan konfigureras att vara finavstämt eller snedavstämt. När ett filter är
finavstämt (s.k. bandpassfilter) tar den hand om en eller flera specifika övertoner helt vilket
gör att dessa nästan inte alls kommer ut i de nät som ska skyddas. Problemet med
finavstämnda filter är att resonanskomponenterna åldras vilket innebär att avstämdheten
riskerar att försvinna med tiden. Ett annat problem är att reaktansen i det nät som ska
skyddas kan förändras vilket återigen sätter avstämdheten ur spel. Lösningen på detta kan
vara att använda snedavstämda filter (s.k. högpassfilter) som har ett större skyddsområde
till priset av att övertonen inte filtreras bort helt.
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2.7.2.2 Aktiva filter

Aktiva filter är filter som genererar övertoner i motfas till de övertoner som finns på nätet.
Övertonerna i motfas generaras av en digital kontrollenhet som styr transistorer.
Aktiva filter är att föredra för laster med höga filtreringskrav och hög effektfaktor, t.ex.
frekvensomriktare, inom både låg- och mellanspänningsnät [43]. Aktiva filter kan anpassa
sig till nätets förändringar och enkelt byggas ut.
2.7.3 Energilager
Förutom reaktiv effekt finns ett behov av att styra den aktiva effekten, speciellt för att
kompensera intermittenta kraftkällor som vindkraft. Ett energilager skulle kunna [44, 45]


Brukas som reservkraftanläggning



Bättre utnyttja elpriskurvan genom att lagra elen vid lågt pris och sälja vid högt



Reducera högeffekttariffen8



Minska risken för transient instabilitet



Dämpa elektromekaniska pendlingar



Hjälpa till med frekvensreglering

På vilket sätt lagring av aktiv effekt ska göras är en av de stora frågorna inom
energibranschen [46]. [47] delar upp energilagringsapplikationer i applikationer för
elkvalitet, bryggkraft samt energihantering. Elkvalitetslager är energilager som lagrar energi
korta tidsrymder för att upprätthålla god elkvalitet i händelse av hastiga fluktuationer.
Bryggkraftslager är energilager som används för att kunna övergå från en produktionskälla
till en annan. Energihanteringslager är energilager som används för att kunna lagra energi
när det är lågt pris och sälja när priset är högt. Det är enligt [47] idag svårt att hitta en
energilagringslösning som ur teknisk-eknomisk synvinkel kan förena snabbhet, livslängd
och lagringsförmåga.
Snabbhet kan fås med högeffektkondensatorer/superkondensatorer. Superkondensatorer har
likvärdiga eller avsevärt bättre egenskaper jämfört med batterier när det gäller snabbhet,
verkningsgrad och livslängd. Problemet är att energilagringskapaciteten är låg vilket idag
endast gör dem intressanta som komplement till energilager med högre lagringskapacitet
eller för hantering av störningar inom kortare tidsrymder. En äldre lagringsteknik som
främst konkurrerar med kondensatorn är svänghjulet och dess energi i form av rörelseenergi.
Svänghjulet är också snabbt, har hög verkningsgrad och framförallt i stort sett obegränsad
livslängd. Problemen är desamma som superkondensatorns, d.v.s. liten
energilagringskapacitet. Ytterligare en teknik med begränsad teknisk-ekonomisk
Enligt [55] är reducering av effektavgiften mot regionnätet värt 160-320 kr/kW år 2011. Ifall kapaciteten är
större än 10 MW under 1 h möjliggörs deltagande i Svenska Kraftnäts effektreserv med medföljande
ekonomiskt bidrag.
8
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energilagringskapacitet är vätgaslager. Vätgas kan annars produceras via elektrolys av vatten
och luft. Vätgasen används sedan för att generera el antingen via en bränslecell eller en
gasgenerator. Förutom svårigheter med effektiv lagring samt hantering är verkningsgraden i
processen och energiinnehållet per volymenhet relativt lågt. [45]
En lösning med större energilagringskapacitet och med egenskaper besläktade med
vattenkraftverk är pumpkraftverk. Det är helt enkelt ett vattenkraftverk med möjlighet att
pumpa upp vatten till högre nivå för att lagra energi. Detta görs företrädesvis under tider
med lågt elpris. Nackdelen med pumpkraftverk är att de är förenade med stora
investeringskostnader, omgivningskrav och etableringssvårigheter när ingrepp måste göras i
naturen. [45]
Ytterligare en lösning med större energilagringskapacitet är luftlager där luft helt enkelt
komprimeras, den engelska förkortningen är CAES. Verkningsgraden är relativt låg.
Luftlager används för att effektivisera gasturbiner som annars skulle behöva konsumera
mycket energi för att komprimera luften. Gasturbiner kan effektiviseras med upp till 60 %
via luftlager. För att möjliggöra högre lagringsdensitet finns det idag företag som utvecklar
lösningar som kyler ner luft så mycket att luften blir flytande. För att luften ska expandera
ur det kylda tillståndet bör det finnas tillgång till en värmekälla av något slag. Ett företag
[48] anger att kravet på värmekällan är att den ska ha karaktär av ambient waste eller waste
heat. Finns det t.ex. spillvärme med en temperatur av ca 115 ˚C eller någon form av co-located
process med minst motsvarande temperatur verkar kostnaden för detta energilagringssystem
ligga kring 1100 USD/kW och 110 USD/kWh [48].
Batterilager erbjuder en något större teknisk-ekonomisk energilagringskapacitet. Livslängden
och prestandan begränsas dock av antalet upp- och urladdningscykler. Vidare finns det ett
antal batterityper med olika egenskaper vilket gör att det optimala battertypsvalet beror på
applikationen.
Den dominerande batteritypen idag för mindre applikationer (så som mobiltelefoner) är
litium-jon batterier. Denna batterityp har hög verkningsgrad, hög energitäthet och relativt
lång livslängd. Kostnaden ökar dock för större batterier av denna typ då den kan uppgå till
ca 600 USD/kWh [45]. Enligt [47] uppgår kapitalkostnaden/kW för litium-jon batterier till
som lägst ca 1300 USD och kapitalkostnaden/kWh till som lägst ca 750 USD. En annan
batterityp som annars rekommenderas [6] för större vindkraftparker, eller applikationer
med mer fokus på långvarigare lagring, är Natrium-Svavel (NaS) batterier. NyTeknik anger
i en artikel [49] ett exempel på en anlägging i Texas som är byggd med NaS batterier för att
agera komplement till vind- och solkraft. På en laddning kan batteriet leverera 4 MW i 8
timmar till en total systemkostnad på 180 Mkr. Enligt [47] uppgår kapitalkostnaden/kW för
NaS till som lägst ca 1000 USD och kapitalkostnaden/kWh till som lägst 400 USD.
Kostnader för batterilager är generellt svåra att estimera eftersom de är kraftigt beroende på
faktorer som omgivningens klimatförhållanden, krav på livslängd, cykeltid (upp- och
urladdingsfrekvens), effekt och energi [58]. För tillämpningar som kräver många
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omladdningscykler och innefattar stora energimängder är dock batterilager inte speciellt
realistiska [45].
ABB diskuterade batterier, kondensatorer och bränsleceller innan de bestämde sig för att
satsa på batterier [50] för applikationer som kräver hög effekt under kort tid. Batterierna är
då av litium-jon typ. Typiska data för dessa energilager är en aktiv effekt om 5-50 MW
under en period om 5-60 min [44]. [58] tror det kommer finnas många olika lösningar för
att ta hand om obalansen mellan produktion och konsumtion framöver och nämner
pumpkraftverk, svänghjul och batterier.
I Tabell 7 nedan framgår hur olika energilagringsalternativ förhåller sig till varandra
beroende på egenskaper och kostnader.
Tabell 7 - Rangordning av några energilagertyper (1=bäst egenskaper) [47]

Rangordning

Kapitalkostnader Livslängdseffektivitet Kapitalkostnad
(USD/kWh,
(verkningsgrad,
per
USD/kW)
laddningscykler)
laddningscykel
(USD/kWh)

1

CAES

Superkondensator

Pumpkraftverk

2

Pumpkraftverk

Svänghjul

CAES

3

NaS batteri

Pumpkraftverk

Superkondensator

4

Litium-jon batteri

CAES

Svänghjul

5

Svänghjul

Litium-jon batteri

NaS batteri

6

Superkondensator

NaS batteri

Li-jon batteri

2.7.4 Produktionsstyrning
Produktionsstyrning handlar om att reglera produktionen och acceptera energispill för att
inte överbelasta nätet. Metoden har potential att vara mer lönsam än att dimensinera nätet
för att hantera ansluten effekt fullt ut.
I de fall där vindkraftverken inom ett område producerar full effekt samtidigt går det att
införa effektbegränsningnar vilket dock kräver mer centraliserad styrning av
vindkraftverken. T.ex. går det att försämra effektfaktorn ifall risk för överspänningar finns.
För att inte detta skall leda till stora förluster finns det kontrollutrustning som kan justera
effektfaktorn dynamiskt och eventuellt t.o.m. bidra med en nettoförlustminskning [4].
Kontrollsystem som koordinerar spänningsreglering hos en uppsättning vindkraftverk i en
vindkraftpark kostar några hundra tusen [55].
Flicker vid kopplingar kan styras så att t.ex. startförlopp inte synkroniseras. Vidare kan
vindkraftverken köras med effektmarginal (avsiktligt bromsade) så att buffert finns när
vinden minskar.
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2.7.5 Gruppering och placering av vindkraftverk
Krafttekniskt sett har aggregeringsgraden av vindkraftverk inverkan på hur vindturbulensen
påverkar elkvaliten. Genom att öka antalet vindkraftverk på en plats minskar känsligheten
för vindturbulens och således minskar kortsiktiga variationer i kraftproduktionen med ett
ökande antal vindkraftverk. Det har visat sig att variationerna kan minskas med en faktor
n-1/2 där n är antalet vindkraftverk [4]. Hur grupperingslayouten ser ut har också betydelse
för turbulensens inverkan [20].
Även energiproduktionen påverkas av hur tätt vindkraftverken står. I en vindkraftpark kan
fenomenet uppstå att det är vindkraftverken längst fram som producerar mest energi.
Vindskugga eller vakeffekt leder dock här till att bakomvarande vindkraftverk mest ”snurar
med”. [23]
Att placera vindkraftverken så att de inte omges av hinder som ger upphov till turbulens,
frigöra omgivningen från dessa hinder eller att bygga ett högre torn är andra metoder som
minskar de kortsiktiga variationerna i kraftproduktionen.
Ett sätt att minska de dagliga och säsongsmässiga variationerna i kraftproduktion är att
sprida vindkraftinstallationerna över större områden.
2.7.6 Typ av vindkraftverk
Genom att välja rätt teknik på vindkraftverket kan elkvalitetsproblem mildras. Ett fullt ut
variabelt vindkraftverk minskar alla former av flicker och kan även bidra till att
spänningsreglera elnätet även när det inte blåser.
Eftersom större vindkraftverk, relativt sin storlek, avger mindre flicker än mindre [4] finns
en möjlighet att få ner flickernivån för samma effekt genom att koncentrera effekten till
färre verk.
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3 Redogörelse för alternativens förutsättningar och
uppbyggnad
3.1 Alterntativ 1 – 20 kV uppsamlingsnät
anslutningsstationer längs befintligt 40 kV-nät

med

nya

Detta alternativ grundar sig på en idé om ett internt 20 kV nät för vindkraften och med
transformeringspunkter till 40 kV i nära anslutning till befintliga 40 kV ledningar. Därmed
undviks problemen förenande med linjekoncession för luftledning samtidigt som en högre
spänningsnivå fortfarande kan utnyttjas.
En transformeringspunkt på östra och västra sidan samlar upp kraften från vindkraftverken
på respektive sida. Utgående från det på förhand givna anslutningsbehovet om 62 MW
kommer östra sidan försöka ansluta totalt 25 MW och totalt västra sidan totalt 37 MW.
Både ett sammankopplat och frånskilt fall utreds. Det sammankopplade fallet innebär att
matningen går mot Korsberga och ledning mot Falköping frånskiljs. I det frånskilda fallet
är befintliga västra stationen och den nya västra stationen för vindkraft kopplade mot
Falköping. Motsvarande gäller för östra sidan fast då med koppling mot Korsberga.
Tre anslutningsmöjligheter utreds där både enbart lågemissionsverk samt en blandning av
låg- och högemissionsverk ansluts. Detta då det är intressant att se vad som är möjligt i
bästa fall (enbart lågemissionsverk) samt vad som i praktiken ofta kan vara gällande (en
blandning) till följd av t.ex. besparingar, olika exploatörer, etc.
1. I fall FK 1.0.0, 1.0.1 och fall SK 1.1.0, 1.1.1 studeras hur mycket aktiv effekt som
kan anslutas till vindkraftparkerna utan reaktiv effektreglering.
2. I fall FK 1.0.2, 1.0.3 och fall SK 1.1.2, 1.1.3 studeras hur mycket reaktiv effekt som
behövs om regleringen sker via vindkraftverken.
3. I fall FK 1.0.4, 1.0.5 och fall SK 1.1.4, 1.1.5 studeras hur mycket reaktiv effekt som
behövs om regleringen sker via en STATCOM/SVC i anslutningspunkterna för
vindkraftparkerna.
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3.1.1 Elnätstruktur
I Figur 11 nedan visas enlinjeschema för alternativet (för mer detaljer se Bilaga E).

Figur 11 - Enlinjeschema för alternativet

I enlinjeschemat i Figur 12 nedan visas vilka vindkraftverk som antagits vara
högemissionsverk, i de fall där en sammanblandning sker. De generatorgrupper som är
inringade utgörs av högemissionsverk. Generatorgruppen X12 utgörs till hälften av
högemissionsverk.

Figur 12 - Uppdelningen av hög- och lågemssionsverk
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3.1.3 Ledningsdragning
Följande kartor i Figur 13 och Figur 14 visar tankegången bakom alternativets
ledningsdragning.

Figur 13 - Karta över ledningsdragning på västra sidan

Figur 14 - Karta över ledningsdragning på östra sidan
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3.2 Alternativ 2 – 20 kV uppsamlingsnät med nya
anslutningsstationer längs befintligt 40 kV nät och
samtidigt utnyttjande av lokalnät
Detta alternativ grundar sig på en idé om ett internt 20 kV nät för vindkraften och med
transformeringspunkter till 40 kV i nära anslutning till befintliga 40 kV ledningar. Därmed
undviks problemen förenande med linjekoncession för luftledning samtidigt som en högre
spänningsnivå fortfarande kan utnyttjas. Vidare ansluts så mycket vindkraft det rimligtvis
går till befintliga 10 kV radialer. För att det ska vara tekniskt möjligt utan extra kostnader
har det konstaterats att lågemissionsverk av storleken 1 MW är mest lämpade och således
är det endast sådana som ansluts till 10 kV radialerna.
En transformeringspunkt på östra och västra sidan samlar upp kraften från vindkraftverken
på respektive sida. Utgående från det på förhand givna anslutningsbehovet om 62 MW
kommer östra sidan försöka ansluta totalt 25 MW och totalt västra totalt 37 MW, med
avdrag för det som kan anslutas via befintliga radialer i lokalnätet.
Både ett sammankopplat och frånskilt fall utreds. Det sammankopplade fallet innebär att
matningen går mot Korsberga och ledning mot Falköping frånskiljs. I det frånskilda fallet
är befintliga västra stationen och den nya västra stationen för vindkraft kopplade mot
Falköping. Motsvarande gäller för östra sidan fast då med koppling mot Korsberga.
Fem anslutningsmöjligheter utreds där i samtliga fall vindkraftverk av lågemissionstyp
ansluts.
1. I fall FK 2.0.0 och fall SK 2.1.0 studeras hur mycket aktiv effekt som kan anslutas
utan reaktiv effektreglering.
2. I fall FK 2.0.1 och fall SK 2.1.1 ansluts vindkraftverk av storleken 1 MW till
radialerna och den reaktiva effektregleringen begränsas av vad ett modernt
vindkraftverk idag klarar att konsumera.
3. I fall FK 2.0.2 och fall SK 2.1.2 studeras hur mycket aktiv effekt som maximalt kan
anslutas till varje radial när den reaktiva effektregleringen sker vid varje
vindkraftverk.
4. I fall FK 2.0.3 och fall SK 2.1.3 studeras hur mycket aktiv effekt som kan anlutas på
radialerna när den reaktiva effekten regleras via vindkraftparkenas
STATCOM/SVC.
5. Fall FK 2.0.4 och fall SK 2.1.4 har identiskt upplägg som i punkt 2 men med
skillnaden att den reaktiva effektregleringen inte är begränsad till vad ett modernt
vindkraftverk klarar av.
3.2.1 Elnätstruktur
I Figur 15 nedan visas enlinjeschema för alternativet (för mer detaljer se Bilaga F).
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Figur 15 - Enlinjeschema för alternativet

3.2.2 Ledningsdragning
Följande kartor i Figur 16 och Figur 17 visar tankegången bakom alternativets
ledningsdragning.

Figur 16 - Karta över ledningsdragning på västra sidan
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Figur 17 - Karta över ledningsdragnng på östra sidan

3.3 Alternativ 3 – 20 kV uppsamlingsnät med anslutning till ny
40/20 kV transformering inne i Tidaholm
Detta alternativ grundar sig på en idé om ett internt 20 kV nät för vindkraften och med en
uppsamlingsspunkt för både östra och västra vindkraftgrupperna förlagd i befintliga västra
stationen. Förhoppningen är att minskade kostnader ska uppstå eftersom en
transformeringspunkt sparas.

3.4 Alternativ 4 – Nytt 130 kV nät
Tanken med 130 kV är att hantera vindkraften samt framtida anslutningar. Alternativet
innebär total nybyggnation inklusive ny kabeldragning, nya samlingsskenor och en ny 130
kV station. Korsberga och Falköping ligger direktanslutna och sammankopplade till 130
kV.
Det interna vindkraftnätet är på 30 kV samtidigt som 40 kV nätet fortfarande är intakt och
anslutet till befintligt nät. Detta innebär att 130 kV stationens nedsida har två
spänningsnivåer, det mest ekonomiska sättet är då att använda en reservtransformator med
tre lindningar för respektive spänningsnivå vilket reducerar det totala antalet
transformatorer till tre i 130 kV stationen.
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3.4.2 Elnätstruktur
I Figur 18 nedan visas enlinjeschema för alternativet (för bättre upplösning se Bilaga G).

Figur 18 - Enlinjeschema för alternativet [18]
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3.4.4 Ledningsdragning
Följande kartor i Figur 19 och Figur 20 visar tankegången bakom alternativets
ledningsdragning. Kartorna innehåller även information om nya mottagningsstationer för
vindkraften som inte ingår i 130 kV alternativet utan som där är ersatta med
samlingsskenor enligt enlinjeschemat för alternativet.

Figur 19 - Karta över ledningsdragning på västra sidan [18]

Figur 20 - Karta över ledningsdragning på östra sidan [18]
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4 Modellering av alternativen
4.1 Givna nätdata i Tidaholm
4.1.1 Fördelningsstationer och laster
I Tabell 8 nedan visas värden för kortslutningseffekt, kortslutningsvinkel, last samt
spänning i de två befintliga fördelningsstationerna på östra respektive västra sidan om
Tidaholm.
Tabell 8 - Korslutningseffekt, kortslutningsvinkel, last samt spänning för Tidaholms befintliga
fördelningsstationer [18]

Station

Västra

Östra

Kortslutningseffekt
[MVA]

130

160

Korslutningsvinkel [

82,0

82,8

Uppsidans
[kV]

spänning 43,0

43,0

Nedsidans
[kV]

spänning 10,5

11,0

Maximal last [MW]

12,0

16,0

Minimal last [MW]

1,50

3,00

Maximal last [Mvar]

3,00

4,00

Minimal last [Mvar]

0,00

0,00

I Tabell 9 nedan visas data över transformatorerna i fördelningsstationerna.
Tabell 9 - Transformatorvärden för Tidaholms befintliga fördelningsstationer [18]

Station

Västra

Östra

Märkeffekt [MVA]

25,0

25,0

Omsättning [kV]

43,0/10,5

43,0/11,0

Uk (%)

10,0

10,5

Ur (%)

0,429

0,521

Ux (%)

9,99

10,5

Det finns även i varje station en transformator i reserv med i stort sett identiska värden
som drifttransformatorn.
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Transformatorerna i Korsberga och Falköping har antagits ha värden enligt Tabell 10
nedan.
Tabell 10 - Transformatorvärden för mottagningsstationer i Falköping och Korsberga

Station

Falköping

Korsberga

Märkeffekt [MVA]

63,0

63,0

Omsättning [kV]

130,0/43,0

130,0/43,0

Uk (%)

12,5

12,5

Lasterna i lokalnätets nätstationer beräknas approximativt utifrån antalet nätstationer (se
Bilaga A) och given belastning i fördelningsstationerna. Om en nätstation ligger i tätort
görs ett pålägg om 50 % på den framräknade snittlasten och om den ligger på landsbygd
görs avdrag på 50 %. I Tabell 11 nedan visas antalet nätstationer och beräknad snittlast.
Tabell 11 - Nätstationernas effektkonsumtion vid minimal och maximal last

Station

Västra

Östra

Antalet nätstationer (st)

133

185

Beräknad snittlast vid 11,3
minimal last [kW]

90,2

Beräknad snittlast vid 16,2
maximal last [kW]

86,4

Beräknad snittlast vid 23,0
maximal last [kvar]

22,1

4.1.2 Ledningar
I Bilaga B framgår längd och typ på 40 kV ledningar som ansluter till Tidaholm från
Falköping och Korsberga. Längd och typ för det interna nätet samt för alternativ 2 aktuella
delar av lokalnätet framgår av detaljerade enlinjescheman (se Bilaga E, F, G).
4.1.3 Kortslutningseffekt i anslutningspunkterna
Eftersom kortslutningseffekten som tillhandahållits (se Bilaga B) är given på en lägre nivå i
nätet än anslutningspunkterna för vindkraftgrupperna har baklängesberäkning tillämpats
för att få kortslutningseffekt och kortslutningsvinkel högre upp i nätet där de ansluts.
Med hjälp av befintliga nätdata i Tabell 8 ovan räknas kortslutningsresistans och
kortslutningsreaktans ut i respektive befintlig fördelningsstation. Därefter dras
ledningsimpedansen av fram till anslutningspunkterna för de nya stationerna. De nya
impedanserna ger kortslutningseffekt tillsammans med kortslutningsvinkel i respektive
anslutningspunkt. Mindre justeringar har därefter gjorts i simuleringsprogrammet för att få
exakt rätt värden i de kända punkterna i de befintliga fördelningsstationerna.
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I Tabell 12 nedan visas framräknad kortslutningseffekt och kortslutningsvinkel för de
aktuella anslutningspunkterna.
Tabell 12 - Kortslutningseffekt och kortslutningsvinkel för vindgruppernas anslutningspunkter

Nätkonfiguration

Anslutningspunkt

Kortslutningseffekt
[MW]

Kortslutningsvinkel
[°]

FK

Ny Östra

163,3

83,3

FK

Ny Västra

163,1

86,9

SK

Ny Östra

163,3

83,3

SK

Ny Västra

110,1

75,8

4.2 Dimensionering
4.2.1 Kabel
I Tabell 15 nedan visas de dimensioneringsantaganden för kabel som gäller för
nytillkommande kablar eller befintliga kablar där tillräcklig data inte erhållits.
Tabell 13 - Dimensioneringsantaganden för kabel

Isolering

PEX

Drifttemperatur [°C]

65

Ledarform

Sektor

Ledarmaterial

Aluminium

Ledarantal

3-ledare där så är möjligt, annars enledare
placerade i triangelform

Skärmkrets enledare

Sluten

Den kabelarea som väljs för nytillkommande kablar är beroende på dels den
belastningsström och dels den kortslutningsström som beräknas/simuleras fram. Möjlig
belastningsström för kabeln hämtas från Ericssons kraftkabelhandbok [35] och möjlig
kortslutningstålighet hämtas från SS 4142407 [51]. Dock så väljs minst en kabelstorlek på
95 mm2.
I lokalnätet, där inte kabelarea framgår av kartorna, antas arean 95 mm2 för jordkabel
utanför city och 150 mm2 innanför.
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4.2.3 Luftledning
I Tabell 14 nedan visas de dimensioneringsantaganden för luftledning som gäller för
nytillkommande luftledning eller befintlig luftledning där tillräcklig data inte erhållits.
Tabell 14 - Dimensioneringsantaganden för luftledning

Isolering

Ingen (friledning)

Drifttemperatur [°C]

60

Ledarform

Sektor

Ledarmaterial

FeAl

Den luftledningsarea som väljs för nytillkommande luftledningar är beroende på dels den
belastningsström och dels den kortslutningsström som beräknas/simuleras fram. Möjlig
belastningsström och kortslutningstålighet för luftledningen hämtas från SS 4360101 [36].
I lokalnätet, där inte luftledningsarea framgår av kartorna, antas arean 99 mm2.
4.2.4 Transformator
I Tabell 15 nedan visas antagna värden för de nya transformatorer som behövs för
respektive vindgrupp. I det fall verkliga data saknas för en specifik transformator har
generella tumregler tillämpats.
Tabell 15 - De nya transformatorernas märkeffekt, procentuella kortslutningsresistans och
procentuella kortslutningsreaktans

Anslutningspunkt Effekt [MVA]

Rk (%)

Xk (%)

Ny Östra

25

0,41

9,99

Ny Västra

40

0,75

11,0

4.3 Ledningsförläggning
Nytillkommande ledning dras, där så är möjligt, längs redan exploaterad mark så som
befintliga ledningsstråk eller vägar.

4.4 Vindkraftverk
Simuleringarna samt beräkningarna syftar delvis till att visa hur egenskaper hos
vindkraftverken kan påverka utfallet i elkvaliteten och även vad som händer när fler typer
av vindkraftverk med olika emissionskarakteristik kombineras. Därför har två typer av
vindkraftverk valts som fått representera hög- och lågemissionsverk när det gäller
övertoner och flicker. Högemissionsverken sätts även till att statiskt konsumera reaktiv
effekt uppgående till 25 % av produktionseffekt i de fall då reglering (Q-sek) görs av
STATCOM i anslutningspunkterna. Detta för att samtidigt få en bild av hur STATCOMbehovet minskar vid intern statisk reaktiv effektkonsumtion.
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På grund av bristande mängd datablad görs grova antaganden om vad ett hög- och
lågemissionsverk är idag. Siemens SWT-2.3 (se Bilaga C) har utsetts till högemissonsverket
och Enercon E82 (se Bilaga D) lågemisssionsverket. E82 är ett fulleffektomriktarverk som
även antas kunna styra reaktiv effekt upp till den grad som anges gälla för moderna
vindkraftverk. SWT-2.3 är också ett fulleffektomriktarverk.
I Tabell 16 nedan visas övriga antaganden som görs för båda vindkraftverken.
Tabell 16 - Övriga tekniska antagaden som görs för vindkraftverken

Kortslutningsimpedans (%)
Kortslutningskrav
i
högspänningsanslutning.

10
turbinens 5 x (turbinens märkeffekt)
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5 Simulering och beräkning av alternativen
Det simuleringsprogram som används är PWS 13.

5.1 Tillämpade gränsvärden i simuleringen
De gränsvärden avseende elkvalitet som simuleringen strävat efter att uppnå framgår av
Tabell 17 nedan.
Tabell 17 - Tillämpade elkvalitetsvärden i simuleringen av nätalternativen

Elkvalitetsparameter

Värde
(Inklusive
möjligt
dödbandssteg hos lindningskopplare
på 1)

Långsamma
spänningsförändringar ±5
internt elnät för vindkraft (%)
Långsamma
spänningsförändringar ±3
anslutningspunkt regionnät (%)
Långsamma
spänningsförändringar ±2,5
anslutningspunkt lokalnät (%)

5.2 Spänningsregleringsalternativ och simuleringsmetodik
De regleringsmetoder som provas i simuleringen, för att få nätspänningen att bli förenlig
med gällande gränsvärden enligt ovan, är (om inget annat anges) följande:


Reaktiv effektstyrning på sekundärsidan hos vindparktransformatorerna (Q-sek).



Reaktiv effektstyrning via vindkraftverken (Q-gen).
Med Q-gen analyseras hur mycket reaktiv effekt som minst krävs för att klara
långsamma spänningsförändringar, d.v.s. en optimering görs så att det
vindkraftverk som effektivast styr ner spänningen prioriteras. Då
problemspänningen är i vindkraftverkets anslutningsskena så är lösningen given,
d.v.s. reglera via närmaste vindkraftverk. När problemspänningen finns i en
utomstående punkt, t.ex. lokalnät i Tidaholm, testas varje vindkraftverk för sig och
de vindkraftverk som är effektivast på att reglera ner punkten prioriteras.



Aktiv effektstyrning via vindkraftverken

När det befintliga elnätet, eller befintligt kopplingsläge, begränsar effektstorleken som kan
matas ut görs försök till att finna den effektinmatningspunkt som är mest gynnsam att mata
ut effekt genom, och som därmed bör prioriteras. Gynnsam på så sätt att den orsakar minst
förluster och negativ spänningsförändring. Det blir en trial and error-procedur i
simuleringsprogrammet för att finna i vilken ordning vindkraftverken bör kopplas in med
hänsyn till prioriteringarna.
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Varje fall simuleras med både minimal och maximal last i Tidaholm. Exempelvis jämförs
p.u-värdena (spänning) för full produktion vid minimal last mot p.u-värdena vid noll
produktion och minimal last. Detta för att få den procentuella inverkan vindkraften har på
det annars gällande nätspänningsläget.

5.3 Elkvalitetsberäkning
5.3.1 Flicker
Vindkraftverk har olika
anslutningsscenarior:

flickeregenskaper.



Bara lågemissionsverk



Inslag av både låg- och högemissionsverk

Beräkning

görs

för

följande

två

Ett flickervärde på 0,25 eftersträvas i sammankopplingspunkten när fler än en vindgrupp är
ansluten till regionledningen vilket är fallet när västra och östra stationen i Tidaholm är
sammankopplade och matningen kommer från Korsberga. Sammanlagringsberäkningar för
flicker utnyttjas då tillsammans med transponering till närmaste sammankopplingspunkt. I
annat fall när vindgrupperna är frånskilda eftersträvas ett flickervärde på 0,1 i vardera
sammankopplingspunkt.
Flicker beräknas utifrån den möjliga effekten som går att få ut i varje alternativ.
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5.3.3 Övertoner
Vindkraftverk har olika övertonsegenskaper. Beräkning görs för följande två
anslutningsscenarior:


Bara lågemissionsverk



Inslag av både låg- och högemissionsverk

I Tabell 18 nedan visas de gränsvärden som eftersträvas för övertoner.
Tabell 18 - Tillämpade gränsvärden för övertoner

Övertonsparameter

Värde

Strömövertoner
(THDI)
anslutningspunkt regionnät (%)

i 2,5

Spänningsövertoner
(THDU)
anslutningspunkt regionnät (%)

i 6

Enskilda spänningsövertoner (upp till 36 Enligt Tabell 2
kV)
Enskilda
kV)

spänningsövertoner

(36-150 Enligt Tabell 3

Övertoner beräknas utifrån den möjliga effekten som går att få ut i varje alternativ och
utgår från att samtliga vindkraftverk är direktanslutna till anslutningspunkten.

5.4 Kostnadsberäkning
Kostnader för komponenter som behövs för att bygga alternativen hämtas från EBR:s
kostnadskatalog för år 2011 och är på P1-nivå. Där priser saknas inhämtas dessa från
leverantörer. Ifall leverantörerna ger priser på P2-nivå adderas ett pålägg för att få priset att
motsvara P1-nivå. Pålägget approximeras utifrån vad EBR lägger på för liknande
komponenter.
Det ekonomiska resultatet framställs dels som en kostnad per MW och dels en total
kostnad. Kostnaden per MW beräknas som den totala kostnaden för all infrastruktur den
efterfrågade effekten kräver dividerat på den efterfrågade effekten i MW. Enligt [55] är
priset per MW för normala nätkomponenter relativt konstant och priset riskerar endast att
öka kraftigt då specialutrustning behövs, t.ex. för att förbättra elkvaliteten. Eftersom
alternativen i detta arbete innefattar begränsade mängder normala nätkomponenter lär detta
antagandets felmarginal endast få små ekonomiska konsekvenser.
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Elkvalitetsproblemen kan åtgärdas på ett antal tekniska sätt som får olika ekonomiska
konsekvenser. För varje av alternativens fall (där inget annat anges) analyseras vilka
elkvalitetsproblem som uppstår som en följd av att två typer av uppsättningar vindkraftverk
installeras i nätet.


Bara lågemssionsverk



Inslag av både låg- och högemissionsverk

I Tabell 19 nedan visas vilka åtgärder som övervägs beroende på elkvalitetsproblem om
uppstår samt typ av spänningsreglering.
Tabell 19 - Åtgärder som övervägs beroende på elkvalitetsproblem

Elkvalitetsproblem

Q-styrning
vindkraftverk

via Q-styrning
SVC

via Q-styrning via
STATCOM

Flicker

Flickerdämpare

Ifall SVC inte kan STATCOM kan
ta bort flicker ta bort flicker
räknas på tillägg för
flickerdämpare

Övertoner

Aktivt filter

Aktivt filter

Ifall STATCOM
inte kan ta bort
övertoner räknas
på tillägg för
aktivt filter

Kostnaden för STATCOM/kvar antas ligga i mitten av det givna intervallet 50-250
USD/kvar. Den SEK/USD-kurs som används i dollarberäkningar är 7 SEK/1 USD.
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6 Resultat
6.1 Alternativ 1
För beskrivning av innebörden av varje nätkonfiguration se avsnitt 3.1.
6.1.1 Effektproduktion normal drift
I Tabell 20 nedan redovisas möjlig effektproduktion vid undersökta
spänningsregleringsalternativ. Vidare redovisas vad som krävs i form av reaktiv
effektstyrning för att åstadkomma långsamma spänningsförändringar inom gränsvärdena.
Tabell 20 - Effektproduktion och nödvändig reaktiv effekt vid olika spänningsregleringsalternativ

Nätkonfiguration Qstyrning

Vindkraftverk

Effekt
[MW]

Reaktiv effekt i östra (Ö) respektive
västra (V) vindkraftparken [Mvar
(ind)]

FK 1.0.0

Ingen

E82

15,1

-

FK 1.0.1

Ingen

E82, SWT- 15,1
2.3

-

FK 1.0.2

Q-gen

E82

60,3

Ö: 2,85
V: 3,90

FK 1.0.3

Q-gen

E82, SWT- 60,3
2.3

Ö: 2,85
V: 3,90

FK 1.0.4

Q-sek

E82

Ö: 3,90
V: 3,90

FK 1.0.5

Q-sek

E82, SWT- 60,3
2.3

Ö: 0,500
V: 3,65

SK 1.1.0

Ingen

E82

3,79

-

SK 1.1.1

Ingen

E82, SWT- 3,79
2.3

-

SK 1.1.2

Q-gen

E82

39,4

V: 5,95

SK 1.1.3

Q-gen

E82, SWT- 39,4
2.3

V: 5,95

SK 1.1.4

Q-sek

E82

39,4

V: 6,00

SK 1.1.5

Q-sek

E82, SWT- 39,4
2.3

V: 4,76

60,3

6.1.2 Inverkan av felfall
Tre felfall har undersökts med avseende hur mycket ytterligare reaktiv effekt de kräver för
att komma till rätta med långsamma spänningsförändringar. Som ett alternativ till extra
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reaktiv effekt har det undersöks hur stor produktionsneddragning som krävs vid felfall
innan spänningen är godkänd. Detta görs genom att minska den aktiva effekten.
Förutsättningarna för felfallen är att regleringen är av typ Q-sek och vindkraftverken är av
lågemissionstyp. Ett felfall som inte tas upp är fel i ledningen mot Falköping när
nätkonfiguraitonen är frånskild eftersom data för de driftläget framgår i det
sammankopplade fallet.
Felfall 1 är när matning mot Korsberga inte längre är möjlig och effekt går mot Falköping
istället. Detta tillstånd illustreras i Figur 21 nedan.

Figur 21 - Fel i matning mot Korsberga

Fefall 2 är när fel uppstår i ledning mot västra vindparken så att östra sidan tar över
matningen av befintliga västra stationen. Detta tillstånd illustreras i Figur 22 nedan.

Figur 22 - Fel i ledning mot västra vindparken
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Felfall 3 är när fel uppstår i ledning mot östra vindparken så att västra sidan hanterar
befintliga östra stationen utan att östra vindparken inverkar. Detta tillstånd illustreras i
Figur 23 nedan.

Figur 23 - Fel i ledning mot östra vindparken

I Tabell 21 nedan visas krav på den extra reaktiv effekt som behövs för att hantera
spänningsförändringen som uppstår vid fel, och alternativt hur stor
produktionsneddragningen bör vara för att åstadkomma dito. Värdena ska ses som pålägg
på de redan framtagna värdena för det sammankopplade fallet.
Tabell 21 - Fefallens behov av extra reaktiv effekt alternativt nödvändig produktionsneddragning i
MW för att komma till rätta med långsamma spänningsförändringar

Felfall

Extra Q-sek/station i Ny Östra Produktionsneddragning/station
(NÖ) eller Ny Västra (NV) i Ny Östra (NÖ) eller Ny Västra
[Mvar]
(NV) [MW]

1

NÖ: 6,00

NÖ: 11,3
NV: 4,30

2

NÖ: 1,40

NÖ: 2,50

3

NV: 1,00

NV: 7,30

62

Anslutning av vindkraft till ett svagt nät i Tidaholm

6.1.3 Flicker
I Tabell 22 nedan redovisas flickervärdet i respektive sammankopplingspunkt vid start och
drift.
Tabell 22 - Flickernivå vid start och drift i vindkraftparkernas respektive anslutningspunkt

Nätkonfiguration Vindkraftverk

Effekt SP
[MW]

Start Drift

FK 1.0.2, 1.0.4

E82

25,0

Östra

0,00

0,07

FK 1.0.2, 1.0.4

E82

35,3

Västra

0,01

0,07

FK 1.0.3, 1.0.5

E82, SWT-2.3

25,0

Östra

0,02

0,08

FK 1.0.3, 1.0.5

E82, SWT-2.3

35,3

Västra

0,02

0,08

SK 1.1.2, 1.1.4

E82

39,4

Transponerat
Västra 43 kV

till 0,01

0,10

SK 1.1.3, 1.1.5

E82, SWT-2.3

39,4

Transponerat
Västra 43 kV

till 0,04

0,11

6.1.4 Övertoner
I Tabell 23 nedan redovisas övertoner i respektive anslutningspunkt i form av THD för
både ström- och spänningsövertoner, samt ordningstalet för de spänningsövertoner som
överskrider tillåtna gränsvärden.
Tabell 23 - Övertoner i vindkraftparkernas anslutningspunkter

NätVindkraftkonfiguration verk

Effekt AP
[MW]

THDI THDU Problematiska
(%)
(%)
spänningsövertoner,
ordningstal
(n)

FK 1.0.2, 1.0.4 E82

25,0

Ny Östra

0,541

0,690

-

FK 1.0.2, 1.0.4 E82

35,3

Ny Västra

0,490

0,839

-

FK 1.0.3, 1.0.5 E82, SWT- 25,0
2.3

Ny Östra

1,11

1,09

-

FK 1.0.3, 1.0.5 E82, SWT- 35,3
2.3

Ny Västra

0,700

1,04

-

SK 1.1.2, 1.1.4

E82

11,3

Ny Östra

0,699

0,446

-

SK 1.1.2, 1.1.4

E82

28,1

Ny Västra

0,523

1,09

-

SK 1.1.3, 1.1.5

E82, SWT- 11,3
2.3

Ny Östra

1,41

0,678

-

SK 1.1.3, 1.1.5

E82, SWT- 28,1
2.3

Ny Västra

0,830

1,44

-
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6.1.5 Ekonomi
I Tabell 24 nedan visas kostnaden per MW, exklusive nödvändig elkvalitetsutrustning, samt
total kostnad för att bygga alternativets nät för den efterfrågade mängden vindkraft om 62
MW (för kostnadskalkyl se Bilaga H).
Tabell 24 - Kostnad/MW och totalkostnad för att ansluta 62 MW

Total kostnad [Mkr]

60,5

Kostnad/MW [Mkr]

0,980

I Tabell 25 nedan visas hur kostnaden förändras när elkvalitetsutrustning behövs, beroende
vilken typ av elkvalitetsutrustning som väljs, samt den effektmängd som då går att ansluta
(kostnadskalkyl för FK 1.0.4 redovisas i Bilaga I).
Tabell 25 - Kostnad/MW och totalkostnad för alternativ som uppfyller elkvalitetskrav.

Nätkonfiguration QVindkraftverk
styrning

Elkvalitets- Effekt Kostnad/MW Total
utrustning [MW] [Mkr]
kostnad
[Mkr]

FK 1.0.2

Q-gen

E82

-

60,3

0,980

59,1

FK 1.0.3

Q-gen

E82, SWT-2.3

-

60,3

0,980

59,1

FK 1.0.4

Q-sek

E82

STATCOM

60,3

1,12

67,8

FK 1.0.5

Q-sek

E82, SWT-2.3

STATCOM

60,3

1,07

64,3

SK 1.1.2

Q-gen

E82

-

39,4

0,980

38,6

SK 1.1.3

Q-gen

E82, SWT-2.3

-

39,4

0,980

38,6

SK 1.1.4

Q-sek

E82

STATCOM

39,4

1,09

43,1

SK 1.1.5

Q-sek

E82, SWT-2.3

STATCOM

39,4

1,08

42,3

6.1.6 Teknisk resultatsammanfattning
Reaktiva effektbehovet är induktivt eftersom spänningen i nätet höjs när vindkraftverken
ansluts. Det induktiva reaktiva effektbehovet minskar när några av verken sätts till att
statiskt konsumera reaktiv effekt. Detta syns t.ex. vid en jämförelse mellan FK 1.0.4 och
FK 1.0.5 i Tabell 20 ovan. Det reaktiva effektbehovet minskar även ifall reglering sker via
vindkraftverken istället för i vindkraftparkens anslutningspunkt, i de fall där den mest
problematiska spänningen uppstår invid vindkraftverkens anslutningspunkt. Detta syns
t.ex. vid en jämförelse mellan FK 1.0.2 och FK 1.0.4 i Tabell 20 ovan.
De sammankopplade fallen (SK 1.1.2 - 1.1.5 i Tabell 20 ovan) har sitt reaktiva effektbehov
koncentrerat till stationen Ny Västra vilket beror på att störst andel vindkraft är ansluten
där. Den mest problematiska spänningen uppstår på lokalnätet i Västra stationen vilken
regleras effektivast från Ny Västra. Därmed finns inget behov av reaktiv effekt i Ny Östra.
Vid felfallen tillkommer dock ett behov av reaktiv effekt för att hålla spänningen inom
gränsnivåerna, framförallt i felfall 1 då ett behov om 6 Mvar uppstår i Ny Östra (se Tabell
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21 ovan). Det går i fefall 1 inte att ytterligare öka konsumtionen i Ny Västra för då uppstår
det problem med för låg spänning i västra vindgruppens interna nät istället.
Såväl flicker som övertoner hamnar innanför gränsvärdena. I FK 1.0.3, 1.0.5 i Tabell 23
ovan är spänningsövertonen större i Ny Östra än i Ny Västra trots mindre mängd ansluten
vindkraftseffekt och likvärdiga kortslutningseffekter i anslutningspunkten. Det beror på att
en större mängd högemissionsverk är anslutna till Ny Östra än Ny Västra.

6.2 Alternativ 2
För beskrivning av innebörden av varje nätkonfiguration se avsnitt 3.2.
6.2.1 Effektproduktion normal drift
I Tabell 26 nedan redovisas möjlig effektproduktion i vindkraftparkerna vid undersökta
spänningsregleringsalternativ, samt vad som krävs i form av reaktiv effektstyrning för att
åstadkomma långsamma spänningsförändringar inom gränsvärdena.
Tabell 26 - Effektproduktion och nödvändig reaktiv effekt vid olika spänningsregleringsalternativ i
vindkraftsparken

Nätkonfiguration Qstyrning

Effekt
[MW]

Reaktiv effekt i östra (Ö)
respektive
västra
(V)
vindkraftparken [Mvar(ind)]

FK 2.0.0

Ingen

0,00

-

FK 2.0.1

Q-gen

54,8

Ö: 3,30
V: 5,10

FK 2.0.2

Q-gen

50,3

Ö: 2,70
V: 3,10

FK 2.0.3

Q-sek

53,3

Ö: 6,60
V: 8,60

FK 2.0.4

Q-gen

54,3

Ö: 2,32
V: 3,90

SK 2.1.0

Ingen

3,05

-

SK 2.1.1

Q-gen

34,1

V: 6,45

SK 2.1.2

Q-gen

30,4

V: 3,60

SK 2.1.3

Q-sek

35,8

Ö: 3,68 (kap) 7,89(ind)
V: 1,22(kap) 9.27(ind)

SK 2.1.4

Q-gen

33,1

V: 3,00
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I Tabell 27 nedan redovisas möjlig effektproduktion vid undersökta
spänningsregleringsalternativ längs radialer i lokalnätet, samt vad som krävs i form av
reaktiv effektstyrning för att åstadkomma långsamma spänningsförändringar inom
gränsvärdena. Värdena ska ses som kompletteringar till värdena i Tabell 26 ovan som gäller
för vindkraftparken.
Tabell 27 - Effektproduktion och nödvändig reaktiv effekt vid olika spänningsregleringsalternativ i
radialerna.

Nätkonfiguration Qstyrning

Effekt
[MW]

Reaktiv effekt i Östra (Ö) respektive
Västra (V) stationernas radialer
[Mvar(ind)]

FK 2.0.0

Ingen

0,910

-

FK 2.0.1

Q-gen

4,79

Ö: 0,900
V: 1,80

FK 2.0.2

Q-rad

8,99

Ö: 2,70
V: 3,10

FK 2.0.3

Q-sek

3,86

-

FK 2.0.4

Q-gen
Q-rad

6,00

Ö: 2,02
V: 4,62

SK 2.1.0

Ingen

1,22

-

SK 2.1.1

Q-gen

3,55

Ö: 0,900
V: 1,80

SK 2.1.2

Q-rad

8,15

Ö: 2,63
V: 4,70

SK 2.1.3

Q-sek

2,60

-

SK 2.1.4

Q-gen
Q-rad

6,00

Ö: 1,88
V: 3,93
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6.2.2 Flicker
I Tabell 28 nedan redovisas flickervärdet i respektive radials sammankopplingspunkt vid
start och drift när spänningsregleringen är av typ Q-gen.
Tabell 28 - Flickernivå vid start och drift i radialernas respektive sammankopplingspunkt

Nätkonfiguration Effekt SP
[MW]

Start Drift

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

R1

0,09

0,08

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

R2

0,08

0,07

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

R3

0,08

0,07

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

R5

0,08

0,08

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

R10

0,09

0,08

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

R11

0,08

0,08

6.2.3 Övertoner
I Tabell 29 nedan redovisas övertoner, för det vindkraftverk på 10kV nätet som är ansluten
till lägst kortslutningseffekt, i form av THD för både ström- och spänningsövertoner, samt
ordningstalet för de spänningsövertoner som överskrider tillåtna gränsvärden.
Spänningsregleringen är av typ Q-sek.
Tabell 29 - Övertoner i anslutningspunkten för radialen med lägst kortslutningseffekt

Nätkonfiguration Vindkraftverk

Effekt AP
[MW]

THDI THDU Problematiska
(%)
(%)
spänningsövertoner,
ordningstal
(n)

FK 2.0.4, SK 2.1.4

1

7,33

E82

R1

0,248

-

6.2.4 Ekonomi
I Tabell 30 nedan visas kostnaden per MW, exklusive nödvändig elkvalitetsutrustning, samt
total kostnad för att bygga alternativets nät för den efterfrågade mängden vindkraft om 62
MW (för kostnadskalkyl se Bilaga H).
Tabell 30 - Kostnad/MW och totalkostnad för att ansluta 62 MW

Total kostnad [Mkr]

60,5

Kostnad/MW [Mkr]

0,980
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Ekonomiska kalkyler görs endast för fall FK 2.0.4 samt SK 2.1.4 eftersom de andra
alternativen inte är ekonomiskt intressanta. I Tabell 31 nedan visas kostnaden för att
ansluta vindkraftsparkerna och radialerna.
Tabell 31 - Kostnad/MW och totalkostnad för alternativ som uppfyller elkvalitetskrav.

Nätkonfiguration QVindkraftverk
styrning

Elkvalitets- Effekt Kostnad/MW Total
utrustning [MW] [Mkr]
kostnad
[Mkr]

FK 2.0.4

Q-gen

E82

-

54,3

0,980

53,2

FK 2.0.4

Q-rad

E82

STATCOM

6,00

1,66

10,0

SK 2.1.4

Q-sek

E82

-

33,1

0,980

32,5

SK 2.1.4

Q-sek

E82, SWT-2.3

STATCOM

6,00

1,52

9,12

6.2.5 Teknisk resultatsammanfattning
Reaktiva effektbehovet är induktivt eftersom spänningen i nätet höjs när vindkraftverken
ansluts. Det totala reaktiva effektbehovet är minst när reglering sker via vindkraftverken,
och som störst när spänningen regleras via vindkraftparkernas anslutningspunkt. Detta syns
t.ex. vid en jämförelse mellan FK 2.0.1, 2.0.2, 2.0.4 och FK 2.0.3 i Tabell 27 ovan.
De sammankopplade fallen (SK 2.1.1 - 2.1.4 i Tabell 27 ovan) har sitt reaktiva effektbehov
koncentrerat till stationen Ny Västra vilket beror på att störst andel vindkraft är ansluten
där. Den mest problematiska spänningen uppstår på lokalnätet i Västra stationen vilken
regleras effektivast från Ny Västra.
Såväl flicker som övertoner hamnar innanför gränsvärdena.

6.3 Alternativ 3
Den extra kabelkostnaden för att nå in till Tidaholm gjorde alternativet dyrare än alternativ
1. Eftersom elkvalitet är beroende av hög kortslutningseffekt, och kortslutningseffekten är
lägre i detta alternativ, så förmodas även en sämre elkvalitet för alternativet än för alternativ
1. Överföringsförlusterna lär även öka p.g.a. att 20 kV nätet blir längre. Ovanstående
faktorer gjorde därför alternativet ointressant för vidare utredning.
Detta alternativ kan dock vara intressant att utreda ifall bygglov inte erhålls för nya
stationer enligt alternativ 1/alternativ 2.

6.4 Alternativ 4
6.4.1 Elkvalitet
Långsamma spänningsförändringar, flicker och övertoner hamnar inom gränsvärdena i
detta alternativ [18].
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6.4.2 Ekonomi
Kostnaden för 130 kV nätet är totalt 164 Mkr och per MW 2,64 Mkr (för kostnadskalkyl se
Bilaga J).

6.5 Teknisk resultatjämförelse av alternativen
Då övertoner och flicker inte kräver några åtgärder i något av fallen görs endast en
jämförelse av hur mycket reaktiv effekt som behövs för att hantera spänningen mellan
alternativen vid snarlik spänningsreglering. I Tabell 32 nedan framgår skillnaden i behovet
av reaktiv effekt mellan alternativ 1 och alternativ 2 när spänningsregleringen är av typ Qgen. I ena fallet med frånskild nätkoppling är behovet ca dubbelt så stort som i alternativ 2.
I andra fallet, när nätkopplingen är sammankopplad, är behovet ca 50 % större samtidigt
som den utmatade effekten är något lägre.
Tabell 32 - Skillnader i reaktivt effektbehov mellan alternativen samt referensalternativet

Nätkonfiguration

Q-styrning

Effekt [MW]

Reaktiv effekt [Mvar (ind)]

FK 1.0.2

Q-gen

60,3

6,75

FK 2.0.4

Q-gen, Q-rad

60,3

12,9

SK 1.1.2

Q-gen

39,4

5,95

SK 2.1.4

Q-gen, Q-rad

39,1

8,81
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6.6 Ekonomisk resultatsammanställning
I Figur 24 nedan visas kostnad per MW för några av de analyserade fallen respektive
referensfallet alternativ 4. Både en baskostnad och kostnad för elkvalitetsutrustning
redovisas. Vidare visas för varje fall totalkostnad samt möjlig inkopplingsbar effekt. I fallen
FK 1.0.4 och FK 1.0.5 framgår den ekonomiska vinsten i att sätta omriktaren i
vindkraftverken till att konsumera reaktiv effekt uppgående till 25 % av märkeffekt, eller att
köpa in potentiellt billiga traditionella vindkraftverk med dessa egenskaper. Vinsten är ca
3,5 Mkr och då är endast 40 % av vindkraftverken satt till att statiskt konsumera reaktiv
effekt enligt ovan.
För fallet FK 2.0.4 och SK 2.0.4 visas två olika kostnader. Den stapel som enbart visar
elkvalitetsutrustning representerar kostnaden per MW som uppstår för att koppla in
effekten till befintligt lokalnät på 10 kV. Den andra stapeln visar kostnaden per MW för
resterande effekt som kopplas in i det interna 20 kV nätet för vindkraften.
FK 1.0.2 (59,1 Mkr | 60,3 MW)
FK 1.0.3 (59,1 Mkr | 60,3 MW)
FK 1.0.4 (67,8 Mkr | 60,3 MW)
FK 1.0.5 (64,3 Mkr | 60,3 MW)
SK 1.1.2 (38,6 Mkr | 39,4 MW)

Fall

SK 1.1.3 (38,6 Mkr | 39,4 MW)
SK 1.1.4 (43,1 Mkr | 39,4 MW)

Baskostnad

SK 1.1.5 (42,3 Mkr | 39,4 MW)

Elkvalitetsutrustning

FK 2.0.4 20 kV (53,2 MKr | 54,3 MW)
FK 2.0.4 10 kV (10,0 MKr | 6,00 MW)
SK 2.1.4 20 kV (32,5 Mkr | 33,1 MW)
SK 2.1.4 10 kV (9,10 Mkr | 6,00 MW)
Alternativ 4 - (164 Mkr| 62,0 MW)
0

0,5

1

1,5

2

Mkr/MW
Figur 24 - Kostnad per MW för några analyserade fall respektive alternativ 4
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7 Analys
7.1 Hur mycket vindkraft som bör kunna anslutas med tanke
på vind- och lastvariationer
Det är då det är minimal last i Tidaholm som matarledningarna mot Falköping och
Korsberga riskerar att överbelastas ifall det blåser så pass kraftigt att vindkraftverken går på
max. När det är å andra sidan är maximal last i Tidaholm så finns det vid maximal
vindkraftsproduktion ett utrymme kvar i ledningarna om totalt 16 MW i det
sammankopplade fallet och 37 MW i det frånskilda fallet.
Vi har i våra alternativ antagit att det riskerar att blåsa lika mycket över hela året.
Vindhastighetsstatistik för området runt Tidaholm avslöjar dock att så inte är fallet (se
Figur 5). Genom att för medelvindhastigheten i Tidaholm anta ett snittvärde utifrån
medevindhastigheten i Karlsborg och Jönköping har det kunnat konstateras att skillnaden i
elproduktion mellan vår-/sommar-/hösttid (april-september) och vintertid (oktober-mars)
kan vara upp till 86 %. Detta därför att den procentuella genomsnittsskillnaden mellan
perioderna är ca 22 % och att effektproduktionen enligt ekv. (1) är kubiskt beroende av
vindhastigheten. Medvindhastigheten är dock ingen trovärdig källa för bedömning av
produktion då, som det visats i avsnitt 2.1.1, vindvariationen är mycket större vissa årstider
än andra. Vidare är energiproduktionen beroende av vilka vindhastigheterna är som bygger
upp medelvärdet, så att samma medelvärde för vindhastighet kan innebära helt olika
energiproduktion. I Figur 6 är det maximala dygnsvisa CF-värdet på sommaren i Danmark
ca 23,5 % och på vintern ca 30,5 %. En differens på 7 % i förhållande till installerad
kapacitet eller ca 30 % i förhållande till varandra. Ett rimligt antagande är då att
produktionsmaximum på sommaren till allra största delen förlägger sig 30 % under
produktionsmaximum på vintern. Det skulle för det frånskilda fallet innebära att t.ex. ca
10,6 MW (0,3*35,3) extra till Ny Västra skulle kunna anslutas. Till Ny Östra skulle 10,3
MW (35,3-25) + 10,6 MW = 20,9 MW mer kunna anslutas. Alltså totalt skulle 31,5 MW
mer vindkraft kunna anslutas enligt dessa antaganden. Elkvaliteten försämras både för
flicker och övertoner med ett ökat antal vindkraftverk för en given effektmängd. Givet den
ytterligare effektmängd det här är frågan om kommer dock inte elkvaliteten försämras så att
några fler åtgärder behöver vidtas. I Figur 6 syns även att uppgången i vindhastighet ligger
vid en tidpunkt på dygnet när lasten i allmänhet är stor vilket skulle ha betydelse i vårat fall
då lasten avlastar ledningarna, samtidigt som vi förutsatt att minimilasten inträffar nattetid
under sommaren.
Då platserna för vindkraft kring Tidaholm i många fall innehåller fler än ett vindkraftverk
bör vakeffekter också minska sannolikheten för samtidig maximal effektproduktion. En
annan faktor som talar för att extra produktion kan anslutas är vindkorrelationen.
Korrelationen är 0,9 inom tidsrymden 12 timmar (se avsnitt 2.1.1). Den kritiska tidsrymden
är dock i vårt fall troligen lägre än 12 timmar och då minskar sannolikheten ännu mer att
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det produceras lika mycket samtidigt. Vidare är de produktionsdimensionerande
luftledningarnas termiska begränsning angiven för vindfria tillstånd, vilket naturligtvis inte
är ett tillstånd som gäller då vindkraftverken producerar för fullt. Luftledningarnas termiska
begränsning tar även höjd för hög omgivningstemperatur i förhållande till vad som normalt
gäller i Sverige. Stora delar av året är det dock kallare i Sverige vilket ökar kyleffekten
ytterligare. Sammantaget bör detta leda till ökad belastningstålighet vid kritiska
produktionslägen.

7.2 Lönsamheten i att ansluta 1,7 MW extra till alternativ 1 med
produktionsstyrning
Inom västra vindgruppen går det bara att ansluta 35,3 MW i det frånskilda fallet innan FeAl
234 ledningen mot Falköping blir överbelastad. En analys har därför gjorts av hur lönsamt
det skulle vara att ändå ansluta de 1,7 MW som saknas och sedan reglera ner dessa 1,7 MW
vid en viss produktionsgräns. Denna gräns antas uppstå samtidigt för samtliga
vindkraftverk då det enligt tidigare avsnitt antagits blåsa lika mycket och korrelerat över
hela området.
När det gäller lönsamheten för dessa 1,7 MW beror den dels på hur effektivt
vindkraftverket är vid vindhastigheter som ligger under produktionsgränsvärdet, dels hur
effektiva resterande vindkraftverk i parken är. Om resterande vindkraftverk i parken är
väldigt effektiva jämfört mot 1,7 MW-vindkraftverket kommer dessa uppnå
produktionsgränsvärdet så snabbt att 1,7 MW- vindkraftverket inte får produktionstid nog
att betala för sig.
Det effektivaste vindkraftverket vi hittade för att representera dessa extra 1,7 MW är ett
Vestas Gridstreamer på 1,8 MW. Vi testade detta vindkraftverk mot en vindkraftpark
bestående av dels Enercon E-82 på 2 MW och dels Vestas Gridstreamer på 2 MW. Det var
endast marginella skillnader i lönsamhet mellan dessa två typer. Det bästa lönsamhetsvärdet
vi uppnådde för 1,8 MW-verket var 2200 MWh/MW att jämföra mot Arise Windpowers
nedre gräns för lönsamhet om 2400 MWh/MW. Det finns dock skäl till att anta att
lönsamhetssiffran kan bli betydligt bättre enligt de faktorer som anges i avsnitt 7.1.

7.3 Elkvalitet
7.3.1 Långsamma spänningsförändringar
Ett intressant fenomen uppstod när vi i simuleringen försökte bestämma värsta fallet
avseende reaktivt effektbehov. Samtliga värsta fall uppstod när det var maximal last i
Tidaholm, men toppen av induktiva reaktiva effektbehovet var faktiskt inte när det var
maximal produktion i vindkraftverken utan något under maximal produktion. Det verkar
finnas en brytpunkt där det reaktiva effektbehovet går från ökande till minskande när den
aktiva effektproduktionen ökar. Denna brytpunkt hänger förmodligen ihop med att
induktansen i nätmodellen tar över då den är strömberoende.
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7.3.2 Övertoner
Hur ekvationerna i AMP ska tillämpas har varit något oklart eftersom parametrar där inte
definieras tydligt nog. Räkneexempel finns inte heller i AMP som visar hur
övertonsformlerna tillämpas, framförallt inte hur formlerna skall tillämpas när flera
vindkraftverk och vindkraftverk av olika typ är kopplade till en anslutningspunkt.
Efter att ha varit i kontakt med företag och forskare har dock en slutsats nåtts gällande hur
formlerna kan användas. I ekv. (18) är det framförallt tolkningen av un och in som varit
oklar. Först tolkade vi dessa som relativvärden i V och A eftersom de används på det sättet
i ett annat examensarbete. Efter att ha hört oss för verkar parametrarna vara angivna i p.u.form. Ekv. (18) verkar för övrigt just nu vara under utredning när det gäller dess
härledning.

7.4 Lämpligaste spänningsregleringsmetoden
Att spänningsreglera via vindkraftverken gör inte behovet av reaktiv effekt mindre för att
hantera den problematiska spänningspunkten än att reglera via en STATCOM, om inte den
problematiska spänningspunkten ligger nära vindkraftverken. Är nätet internt så tillåts
högre spänningsvariation där än i sammankopplingspunkten vilket gör att
sammankopplingspunkten då ofta blir dimensionerande och då gör en STATCOM eller
dylikt i anslutningspunkten troligtvis ett lika bra jobb.
Någon större reaktiv effektbesparing har inte kunnat konstateras genom att reglera via
vindkraftverken för våra alternativ och fall. Den största besparingen vi uppnådde, genom
att reglera via vindkraftverken, var på 1 Mvar.
Kostnaden för ett kontrollsystem som koordinerar vindkraftverken är inte så hög. Därför
kan frågeställningen uppstå om det är mer ekonomiskt att reglera via vindkraftverken
m.h.a. koordinerande kontrollsystem än att placera en STATCOM i anslutningspunkten
och reglera allt via den. För att reda ut detta måste information fås över hur mycket
kostnaden för verken ökar när de ska hantera den reaktiva effekten. Ytterligare ett problem
är att när den reaktiva effekten styrs via vindkraftverken kan det behövas mer reaktiv effekt
än vad som är nödvändigt för att driva parkens märkeffekt. Detta för att vindkraftverken
måste ta höjd för att någon del/gren inte deltar i regleringen.
Blandad information har erhållits avseende kostnadsläget på marknaden för vindkraftverk
beroende på behov av reaktiv effektstyrningsförmåga. Klart är dock att omriktaren måste
dimensioneras upp för att samtidigt kunna konsumera reaktiv effekt när märkeffekt
produceras, vilket bör leda till ökade kostnader. Vid vilket reaktivt effektbehov
uppdimensionering av omriktaren översätts i märkbart ökade kostnader är oklart. Skall
vindkraftverken uppfylla ENTSO-E:s krav tyder dock mycket på att kostnaden kommer att
öka för vindkraftverken med omkring 5 %, då information om detta erhållits från både
Elforsk och europeiska tillverkare. Kostnaden kommer dock även öka för STATCOM ifall
ENTSO-E:s krav skall tillmötesgås. Vår gissning är dock att en STATCOM har större
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sannolikhet att ge en billigare totallösning för medelstora vindkraftsprojekt. Att köpa
många mindre exemplar av ett objekt (t.ex. STATCOM) brukar sällan vara billigare än att
köpa ett stort exemplar. Något som vi även hittat stöd för i bakgrundsmaterialet [6].
Dessutom verkar det vara en komplicerad historia att koordinera vindkraftverk för alla
typer av driftlägen och felfall som ska hanteras. I Tidaholm där det finns många olika
vindkraftexploatörer kan det även uppstå problem med att få dessa att samarbeta när det
gäller regleringen som respektive vindkraftverk ska stå för. Moderna vindkraftverk, så som
vi definierat dem, klarar med råge att hålla sin egen spänning godkänd vid fel i resten av
anläggningen. Problem kan dock uppstå om vindkraftverken är av äldre modell med en
reaktiv effektkonsumtion som är beroende av aktiv effektkonsumtion. Den reaktiva
effektkonsumtionen har i våra fall ibland visat sig otillräcklig för att vindkraftverken av
äldre typ ska klara att hålla spänningen godkänd i händelse av fel i resten av anläggningen.
Det blir då mer problematiskt att integrera billiga vindkraftverk i en vindgrupp som
samarbetar för att hålla spänningen god.
Det enligt oss mest intressanta är att analysera kombinationen kinesiska vindkraftverk och
en STATCOM som då kompenserar för deras bristande elkvalitet. Om det går att köpa
kinesiska verk till ett 20 % lägre pris innebär det en kraftig kostnadsreducering. Om ett
vindkraftverk på 2 MW kostar ca 20 Mkr ifall de köps från europeiska tillverkare sparas
således 4 Mkr per verk. För fallet FK 1.0.4 uppgår reaktiva effektbehovet till 7,8 Mvar när
60,3 MW produceras. Det betyder att (60,3/2)*4=120,6 Mkr kan sparas. Med ett avdrag för
STATCOM-kostnad på ca 4 Mkr sparas ca 116,6 Mkr. Ifall de kinesiska verken konsumerar
reaktiv effekt likt traditionella vindkraftverk kan STATCOM-kostnaden reduceras ännu
mer.

7.5 Energilager
Då batterier verkar vara den energilagringsteknik som ledande utvecklingsföretag inom
elkraft främst satsar på i samband med vindkraft utgår våra räkneexempel i huvudsak från
energilager i batterifrom. Vidare används kostnaden för litium-jon samt NaS batterier
enbart och ingen kringliggande utrustning har tagits med i de ekonomiska beräkningarna.
Det blir alltså troligtvis dyrare i verkligheten.
En beräkning har gjorts avseende realismen i att ta hand om den teoretiska förlustenergin
som uppstår när produktionsneddragning är implementerad så som i avsnitt 7.2.
Förlustenergin för vindkraftverket på 1,8 MW uppgår till ca 1168 MWh/år. Ett värsta fall,
avseende energiupptagningskrav, har antagits uppstå när det blåser för fullt nattetid under
sommaren (nattetid antas uppgå till 6 timmar). Vidare antas energin kunna avges till fullo
nästkommande dag. För att ta hand om denna energi skulle ett batteri med en
lagringskapacitet uppgående till ca 10,2 MWh behövas. Batteriet skulle även behöva
dimensioneras för att ta emot en effekt uppgående till 1,7 MW. För en litium-jon lösning,
med kostnaden 750 USD/kWh och USD 1300/kW, blir slutsumman ca 69 Mkr. För en
NaS lösning, med kostnaden 400 USD/kWh och 1000 USD/kW, blir slutsumman ca 41
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Mkr. Detta är förenligt med bakgrundsmaterialet då vi på förhand fick indikationer, i både
teori och av ABB [58], att NaS är den mest teknisk-ekonomiska batterilösningen för vår
applikation med batteritider upp till 6 timmar.
Om vi istället jämför detta mot CAES-lösningen med nedkyld luft, där kostnaden är 110
USD/kWh och 1100 USD/kW uppgår slutsumman till ca 21 Mkr. Ställt i relation till värdet
av energin som annars förloras är kostnaden för dessa energilager (eventuellt med undantag
för CAES) tydligt orealistiska. Det finns dock andra egenskaper med energilager som kan
ha ett ekonomiskt värde. Att de kan bidra till nätets frekvensreglering är ett sådant
exempel, eller att de kan reducera effekttariffen.

7.6 Rimligheten i att ansluta vindkraft till 10 kV
Resultatet ger en högst ungefärlig uppskattning av hur mycket effekt som kan anslutas.
Detta beror på att belastningarna på varje radial har fått uppskattas utifrån värdet vi har på
hela nätets effektförbrukning vid min- och maxlast.
I de fem fallen som studerats för att ansluta vindkraftverk till 10 kV nätet, begränsas den
inkopplingsbara effekten av vilken spänningsregleringslösning som tillämpas. Ingen radial
klarade av att ansluta maxeffekten som radialen tål samtidigt som kraven på
spänningsgodhet uppfylls. Den maximala effekten som kan anslutas till varje radial varierar
mellan 1-1,7 MW.
I FK 2.0.1 och SK 2.1.1 ansluts lågemissionsverk på 1 MW till radialerna, där verken antas
kunna konsumera/producera en reaktiv effekt motsvarande ett p.u. på 0,45 av
märkeffekten. Här blir den begränsande faktorn att det behövs mer reaktiv effekt, än vad
som normalt kan genereras i ett modernt vindkraftverk, för att få en acceptabel
spänningsgodhet. Detta leder till att vindkraftverken inte kan utnyttja mer än 0,48-0,78 MW
av märkeffekten när nätkonfigurationen är frånskild, och 0,47-0,74 MW när den är
sammankopplad. Då verkens hela effekt inte kan utnyttjas så är det inte rimligt ur en
lönsamhetsaspekt att koppla in verken på 10 kV nätet i detta fall.
I FK 2.0.3 och SK 2.1.3 ansluts också 1 MW verk men den reaktiva effektregleringen sker
på sekundärsidan hos vindkraftparkernas transformatorstationer. Detta är ingen lönsam
lösning därför att effekten som kan anslutas till varje radial i det sammankopplade fallet är
0,1-0,6 MW. Det gäller även det frånskilda fallet där den anslutningsbara effekten är mellan
0,2-0,8 MW.
I FK 2.0.4 och SK 2.1.4, där man ansluter 1 MW-verk till radialerna och samtidigt har
reaktiv effektreglering vid varje verks anslutningspunkt, är det möjligt och ansluta hela
verkets effekt. Det reaktiva effektbehovet i det sammankopplade fallet är mellan 0,7-1,35
Mvar och i det frånskilda mellan 0,88-1,28 Mvar. Denna lösning är den mest intressanta
lösningen då hela verkets installerade effekt kan utnyttjas. Fördelen med denna lösning är
också att en spänningsstabilisering i radialerna kommer fås. Så som anslutningsbehovet i
Tidaholm är fördelat passar denna lösning bäst för R1 (se Figur 16). Därför att på denna
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plats finns ett uttryckligt behov av att ansluta 1 MW. För R1 sparas 3 km kabel till en
kostnad av 1 Mkr men samtidigt så tillkommer en kostnad för STATCOM på 1,4 Mkr så
kostnaden ökar med totalt med 0,4 Mkr. Lösningen kan dock leda till högre elkvalitet
utmed radialen, så om lösningen är intressant beror på hur den ökade elkvaliten värderas.

7.7 Alternativ 1 - Det mest tänkbara alternativet
Den mest tänkbara lösningen är alternativ 1, att ansluta vindgrupperna i ett östra och västra
kluster till befintliga 40 kV luftledningar. Alternativet har varit mest ekonomiskt av de
förhandsalternativ vi tittat på samtidigt som den, till följd av starkare anslutningspunkter,
rimligen bör vara mest gynnsam med hänsyn till elkvaliteten. Ordet bör används därför att
vi aldrig gick vidare med att utreda de alternativ som var dyrare samtidigt som de medförde
anslutningar till punkter med lägre kortslutningseffekt.
Den efterfrågade effekten går dock inte att få ut i det sammankopplade fallet ens i den mest
ideala situationen då maximal konsumtion råder i Tidaholm. Flaskhalsen är FeAl 234
matarledningen i riktning mot Korsberga. Det blir inte bättre av att köra sammankopplat
med matning mot Falköping eftersom en likadan ledning är begränsande där. Det går dock
troligen att ansluta mer än de ca 39,4 MW vi lyckats med (se avsnitt 7.1 eller 7.2).
Någon form av frånskiljning är dock nödvändig för att ansluta den efterfrågade mängden.
Med de drifttemperaturer som tillåts för FeAl 234 går det bara att skicka ut ca 33,5 MW på
vardera ledningen. Då behovet är 62 MW borde det rent matematiskt gå att få ut i detta i
det frånskilda fallet när det finns två vägar för effekten att gå, men eftersom
anslutningsbehovet är ojämnt distribuerat geografiskt blir det för mycket på västra sidan.
Det finns dock gott om utrymme på östra sidan där det bara föreligger ett
anslutningsbehov om 25 MW. En omfördelning av effekten skulle uppenbarligen lätt
kunna möjliggöra anslutning av 62 MW.
Givet att den geografiska placeringen av vindkraftverken inte går att ändra på och ser ut
enligt Figur 4, går det i det frånskilda fallet bara att få ut 60,3 MW. Det går dock troligen att
ansluta mer än de 60,3 MW vi lyckats med (se avsnitt 7.1 eller 7.2). Alternativt kan Västra
såväl som Östra Tidaholm matas från Falköping, vilket skulle öka den minimala lasten i
Tidaholm och därmed minska belastningen på matarledning mot Falköping vid den mest
kritiska tidpunkten. Genom att göra på det sättet skulle 3 MW extra tillkomma vid minimal
last och då skulle de extra 1,7 MW som inte får plats i matarledningen mot Falköping
kunna konsumeras i Tidaholm.
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Jämfört med kostnaden för alternativ 4 framstår alternativ 1 som attraktivt. Givet att det i
alternativ 1 är fullt möjligt att ansluta den efterfrågade mängden vindkraft om 62 MW
kommer totala anslutningskostnaden då för t.ex. FK 1.0.4 bli ca 69,5 Mkr. Om denna
kostnad subtraheras från alternativ 4:s kostnad på 164 Mkr blir vinsten ca 95 Mkr, vilket
utgör en besparing på ca 58 %. Ett NaS energilager, så som vi dimensionerat det (se avsnitt
7.5), skulle t.o.m. kunna installeras och kostnadsdifferensen skulle då fortfarande vara ca 54
Mkr.
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8 Slutsatser och framtida arbete
Att tillämpa principer för smarta elnät för att ansluta den efterfrågade mängden vindkraft
till det svaga nätet i Tidaholm visar på tydliga ekonomiska vinstmöjligheter jämfört mot att
förstärka nätet på konventionellt sätt enligt alternativ 4. Detta givet att det inte finns
ytterligare mer betydande ekonomiska värden i att bygga på ett konventionellt sätt.
Av de elkvalitetsaspekter som analyserades var långsamma spänningsförändringar den enda
som krävde åtgärder.
Det alternativ som rekommenderas för att tillgodose behovet från vindkraftexploatörer i
Tidaholms kommun är alternativ 1. Villkoret är dock att det s.k. frånskilda fallet väljs. Det
vill säga att en sektionering görs så att Västra sidan matas från Falköping och Östra sidan
matas från Korsberga. Det potentiellt mest ekonomiska samt praktiska alternativet är
vidare att, för aktuella Mvar-behov, installera STATCOM i anslutningspunkterna.

8.1 Förslag till vidare studier
8.1.1 En närmare utredning av vind- och lastvariationer
En närmare utredning av vind- och lastvariationer i Tidaholm skulle kunna göras för att
mer säkert kunna sätta en siffra på hur mycket mer vindkraft som går att ansluta. Det som
behövs är mer högupplöst data över hur lasten förändrar och fördelar sig över dygn och
årstid inom Tidaholm. Desamma gäller vinden.
8.1.2 Optimering av nödvändig reaktiv effekt
Studier skulle kunna göras som närmare utreder behovet av reaktiv effekt. Detta skulle
kunna leda till en mer lämplig teknisk-ekonomisk storlek på t.ex. STATCOM i alternativ 1.
Hur skulle storleken på STATCOM kunna optimeras med hänsyn till typ av vindkraftverk i
det interna nätet? Med tanke på att det finns ett naturligt behov av induktiv reaktiv effekt i
alternativen så vore det lämpligt att ansluta billiga verk som konsumerar reaktiv effekt för
att kunna producera aktiv effekt. Dessa kan dock eventuellt inte anslutas i för stor
omfattning innan det blir för mycket induktiv konsumtion och STATCOM måste
dimensioneras med för mycket kapacitiv reaktiv effekt. Vidare skulle det kunna utredas
hur kostnaden minskas vid övergång från kabel till mer induktiv luftledning. En sista aspekt
som påverkar storleken på STATCOM är lindningskopplaren i Västra och Östra stationen.
Lindningskopplaren får inte koppla om för mycket men den får koppla om någon gång och
skulle på så sätt kunna assistera STATCOM. Hur stor kan STATCOM bli med hänsyn till
de möjliga omkopplingarna?
8.1.3 Utreda kinesiska vindkraftverk närmare
Utreda vad det är som gör att kinesiska vindkraftverk är så pass mycket billigare. Finns det
dolda kostnader i det lägre priset, t.ex. minskad tillgänglighet och sämre livslängd, som
innebär att det inte går att kalkylera på det sätt som görs i avsnitt 7.4?
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8.1.4 Noggrannare kostnadsutredning
Alternativ 4 kommer leda till lägre förluster p.g.a. högre kortslutningseffekt och inget
behov av reaktiv effekt. Får denna förlustminskning betydande inverkan på
kostnadsdifferensen mellan alternativen som nås i den här rapporten?
Finns det andra ekonomiska aspekter som får betydande inverkan på kostnadsdifferensen?
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H. Baskostnadskalkyl för alternativ 1 och 2
Ledningar

Enhet Antal
Kostnad Kostnad Noter
enheter / enhet [Mkr]
[Mkr]

JK (Jordkabel) 3x95
mm2 24 kV

km

19,30

0,35

6,79

Normal mark. Inkl inmätning

JK 3x150 mm2 24 kV

"

4,54

0,39

1,76

"

JK 3x240 mm2 24 kV

"

10,09

0,43

4,36

"

JK 3x1x400 mm2 24 kV

"

7,14

0,61

4,32

Pris saknas i EBR. Pris taget från
kabeltillverkare.

JK 3x1x500 mm2 24 kV

"

4,55

0,65

2,96

"

JK3x1x630 mm2 24 kV

"

5,10

0,74

3,77

"

Transformator 24 kV

fack

4

0,39

1,56

Kompl. fack inkl.
kontrollutrustning

Transformator 52 kV
Stål

"

4

1,29

5,16

Kompl. fack inkl. fundament,
kontrollutr.

Linjefack 24 kV

"

4

0,33

1,31

Kompl. fack inkl.
kontrollutrustning

Linjefack 52 kV Stål

"

4

1,34

5,38

"

52 kV till 24 kV 40
MVA

st

2

5,37

10,73

Inkl. trafo, fundament, npkt-utr,
kabelförband

52 kV till 24 kV 25
MVA

"

2

4,04

8,09

"

Markarbete 800 m2 52
kV

stn

2

1,05

2,10

Inkl.dränering,stängsel,
marklinenät, avverkn. Exkl
markintrång

Byggnad liten 20 m2

st

2

0,46

0,92

Inkl. el, värme, belysn, kylutr,
ventilation. Exkl. VA

Kontrollutrustning

"

2

0,32

0,65

Inkl. dator, programvara, terminal

Hjälpkraft

"

2

0,15

0,29

Skåpmonterad Inkl. LS, VS

Mätskåp

"

4

0,09

0,35

Inkl. 2 st mätare

Fack

Transformering

Byggnad
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I.

Kostnadskalkyl för alternativ 1 och fall FK 1.0.4

Ledningar

Enhet Antal
Kostnad Kostnad Noter
enheter / enhet [Mkr]
[Mkr]

JK (Jordkabel) 3x95 mm2
24 kV

km

19,30

0,35

6,79

Normal mark. Inkl inmätning

JK 3x150 mm2 24 kV

"

4,54

0,39

1,76

"

JK 3x240 mm2 24 kV

"

10,09

0,43

4,36

"

JK 3x1x400 mm2 24 kV

"

7,14

0,61

4,32

Pris saknas i EBR. Pris taget från
kabeltillverkare.

JK 3x1x500 mm2 24 kV

"

4,55

0,65

2,96

"

JK3x1x630 mm2 24 kV

"

5,10

0,74

3,77

"

Transformator 24 kV

fack

4,00

0,39

1,56

Kompl. fack inkl.
kontrollutrustning

Transformator 52 kV Stål

"

4,00

1,29

5,16

Kompl. fack inkl. fundament,
kontrollutr.

Linjefack 24 kV

"

4,00

0,33

1,31

Kompl. fack inkl.
kontrollutrustning

Linjefack 52 kV Stål

"

4,00

1,34

5,38

"

52 kV till 24 kV 40 MVA

st

2,00

5,37

10,73

Inkl. trafo, fundament, npkt-utr,
kabelförband

52 kV till 24 kV 25 MVA

"

2,00

4,04

8,09

"

Markarbete 800 m2 52 kV

stn

2,00

1,05

2,10

Inkl.dränering,stängsel,
marklinenät, avverkn. Exkl
markintrång

Byggnad liten 20 m2

st

2,00

0,46

0,92

Inkl. el, värme, belysn, kylutr,
ventilation. Exkl. VA

Kontrollutrustning

"

2,00

0,32

0,65

Inkl. dator, programvara, terminal

Hjälpkraft

"

2,00

0,15

0,29

Skåpmonterad Inkl. LS, VS

Mätskåp

"

4,00

0,09

0,35

Inkl. 2 st mätare

1,05

8,2

Inkl. transformator, conatiner,
redundans.

Fack

Transformering

Byggnad

Elkvalitetutrustning
2 x STATCOM 3,9 MVAr

MVAr 7,8
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Installationskostnad
STATCOM

st

2

0,5

Bilaga I

1
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J. Kostnadskalkyl för alternativ 4
Ledningar

Enhet Antal
Kostnad Kostnad Noter
enheter / enhet [Mkr]
[Mkr]

JK (Jordkabel) 3x95 mm2
36 kV

km

29,3

0,770

22,6

Kabel, jordlina, kabelgrav/kulvert,
skarv, ändavsl., täckmtrl.

JK 3x150 mm2 36 kV

"

4,00

0,840

3,35

"

JK 3x240 mm2 36 kV

"

2,00

0,780

1,56

”. Pris saknas i EBR. Pris taget från
kabeltillverkare.

JK 3x1x400 mm2 36 kV

"

10,3

1,13

11,7

Kabel, jordlina, kabelgrav/kulvert,
skarv, ändavsl., täckmtrl.

JK (tätort) 3x1x500 mm2
52 kV

"

3,80

1,94

7,36

"

JK 3x1x1000 mm2 36 kV

"

10,0

1,51

15,07

”. Pris saknas i EBR. Pris taget från
kabeltillverkare.

Friledning 329 mm2 145
kV NB

"

44,4

0,90

40,05

Inkl. intrång, röjning, fördyrad
avverkning

Toppledare genomgående
241 mm2 145 kV

"

44,4

0,25

11,01

Inkl. jordtag

Toppledare ändsträcka 241 st
mm2 145 kV

4,00

0,22

0,88

"

Transformator 36 kV Skåp fack

2,00

0,46

0,91

Skåp,
Kompl.
kontrollutr.

Transformator 52 kV

"

2,00

1,29

2,58

Stål, Kompl. fack inkl. fundament,
kontrollutr.

Transformator 145 kV

"

1,00

1,96

1,96

Kompl. fack
kontrollutr.

Linjefack 36 kV

"

2,00

0,38

0,75

Kompl. Fack inkl. kontrollutr.

Linjefack 52 kV

"

2,00

1,34

2,69

Stål, Kompl. fack inkl. fundament,
kontrollutr.

Linjefack 145 kV

"

4,00

2,15

8,62

Kompl. fack
kontrollutr.

145 kV till 52 kV 40 MVA

st

1,00

5,20

5,20

Inkl. trafo, fundament, npkt-utr.
Exkl. Kabelförband

145 kV till 36 kV 80 MVA

"

1,00

9,47

9,47

Pris saknas. Pris taget från 145/52
kV

Fack

inkl.

inkl.

Fack

inkl.

fundament,

fundament,

Transformering
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"

1,00

14,14

14,14

Pris saknas. Pris taget från 145/24
kV
+
30
%
för
trelindingsomsättning

Markarbete 1500 m2 145
kV

stn

1,00

1,43

1,43

Inkl.dränering,stängsel,
marklinenät,
avverkn.
markintrång

Byggnad mellan 60 m2

st

1,00

1,39

1,39

Inkl. el, värme, belysn, kylutr,
ventilation. Exkl. VA

Kontrollutrustning

"

1,00

0,32

0,32

Inkl. dator, programvara, terminal

Hjälpkraft

"

1,00

0,25

0,25

Skåpmonterad Inkl. LS, VS

Mätskåp

"

3,00

0,09

0,28

Inkl. 2 st mätare

145 kV till 52 kV och 36
kV 100 MVA
Byggnad

Bilaga J

Exkl

