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EXAMENSARBETE 

 I 

Förslag på 36kV uppsamlingsnät för landbaserad 
vindkraftpark 

Sammanfattning 

Detta examensarbete behandlar ett uppsamlingsnät för en ny vindkraftpark som planeras i 

norra Sverige av företaget AB. 

Parken skall bestå av 101 stycken vindkraftverk som skall förbindas samman med ett 

kabelnät och anslutas till en transformatorstation. Rapporten behandlar två förslag på hur 

nätet skall dimensioneras och förläggas. Uppdelningen av vindkraftverken i kluster 

illustreras av kartor och enlinjescheman.  

Valda förläggningsätt och dimensioneringar motiveras med kabelberäkningar och 

grundläggande teori gällande kabeldimensionering. Kabeltyp samt längder för båda 

förslagens samtliga radialer presenteras i tabeller tillsammans med en enklare kostnads 

jämförelse.  

Simuleringar för uppsamlingsnäten utförs i programmet Power World Simulator.                   

För att kontrollera riktigheten i värdena från simuleringen utförs kontrollberäkningar på en 

radial med pi-modellen. 

Beräkningarna visar att dimensioneringen är utförd så förluster och spänningsökningar är 

väl inom gränsvärden för båda förslagen. Uppsamlingsnätets totala reaktiva tillskott är väl 

inom gränserna för vad vindkraftverken kan kompensera för. 

Förslag på fortsatt arbete för detta projekt vore att se över konstruktionen av 

transformatorstationen samt skydd för uppsamlingsnätet.
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UNIVERSITY DIPLOMA THESIS 

 II 

Suggestion for 36kV collection grid for land based wind 

farm 

Summary 

This report contains a suggestion for a projected wind farm in northern Sweden. 

The farm contains 101 wind turbines that shall be connected together with a collection grid 

and connected to a substation. 

The report contains two different suggestions of dimension and location of the cables for 

the grid. The turbines are divided into clusters and shown in maps and single line diagrams 

Chosen suggestions and dimensions are reasoned with calculations and basic theory 

regarding cable sizing. The chosen cable types and lengths for both suggestions are shown 

in table form, together with a simplified cost comparison. 

After simulations have been run in power world simulator programme, the values was 

checked for authenticity with the π-circuit formula. 

The calculations shows that the selection of cables have accomplished low losses, and the 

increase of voltage is well within limits for both suggestions. 

The contribution of reactive power in the collection grid is also within the limits of what 

the wind turbines can compensate. 

A suggestion for future work on this project could be the design and dimension of the 

substation and the safety equipment.
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Förord 

Denna rapport har tillkommit som ett examensarbete för högskolan väst, Högskoletekniker 

inriktning Elkraft. 

Arbetsfördelningen för rapporten har efter bästa möjliga förmåga försökts fördelas jämt 

mellan författarna. 

Eftersom två förslag presenteras var det enkelt att låta författarna ta fram varsitt förslag 

och presentera det i rapporten. Teoridelen fördelades också jämnt mellan de två, medan 

resultat och analys kapitlen skrevs tillsammans. 

Vi vill tacka vår handledare Joakim på högskolan Väst som har varit mycket engagerad och 

gett oss all den hjälp vi bett om för att åstadkomma denna rapport. 

Vi vill också tacka vår handledare på företaget som lagt mycket tid på att förse oss med 

kvalitativ information och gott kaffe. 

Rapporten är skriven under ett sekretessavtal varav en del information medvetet har 

utelämnats, till exempel namnet på företaget, vissa tekniska data och den geografiska 

platsen för det projekterade vindkraftområdet. 

Där inget annat anges är figurer och tabeller framställda av författarna 

 

Trollhättan juli 2015 

Andreas Jonsson Andreas Andersson
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1 Inledning 

Denna rapport är ett examensarbete gjort på programmet Högskoletekniker med 

inriktning Elkraft på Högskolan Väst. 

Företaget som är upphovsman till projektet som rapporten behandlar har begärt att få 

vara anonym, likaså har det önskats att inte uppge specificerad data och information 

gällande projektet. 

Därför har en del information avsiktligt utelämnats i rapporten. 

Företaget kommer att benämnas i rapporten endast som företaget.     

1.1 Bakgrund 

Företaget har planerat att uppföra en vindkraftpark om 101 vindkraftverk i norra 

Sverige. Vindkraftparken är ännu i planeringsstadiet och Företaget vill ha förslag på 

ett uppsamlingsnät för området samt förlustvärden och eventuellt behov för 

reaktiveffektkompenserings för förslagen. 

1.2 Syfte och mål 

Syftet med rapporten är att erhålla allmän kunskap om vindkraft och vindkraftverkens 

uppbyggnad, samt att undersöka hur olika indelningar av verken påverkar 

effektförluster och spänningsvariationer. 

Målet för denna rapport är att presentera två förslag på hur ett uppsamlingsnät kan 

designas för den planerade vindkraftparken. Förslagen presenteras med illustrationer 

på hur vindkraftverken för respektive förslag är uppdelade, samt areor och längder för 

samtliga kablar. Simulerade värden för effektförluster och spänningshöjningar som 

uppstår i nätet undersöks och redovisas. Behovet av reaktiveffektkompensering samt 

uppdelning av vindkraftverken till tre transformatorer undersöks och redovisas. 

Av dessa två förslag lyfts ett förslag fram som det mest lämpliga med hjälp av 

motiveringar och beräkningar. 

Kabeldimensionering utförs efter standardiserade tabeller och beräkningar hämtade 

från Svensk Standard. Behovet av reaktiveffektkompensering och kabeltyp ingår också 

i rapportens avseende. 

Generell teori för kabeldimensionering, nätkoncession samt vindkraftverkens 

elektriska konstruktion förklaras till den grad som anses vara intressant för detta 

projekt. 
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1.3 Avgränsningar 

Arbetet är begränsat till att enbart dimensionera för ett 36kV internt kabelnät i en 

vindkraftpark, med kravet att kablar skall förläggas intill väg och vindkraftverken ska 

anslutas till 3st transformatorer. På grund av tidsbrist har delar, till exempel skydd, 

kortslutningsströmmar och förslag på transformatorkonstruktion, inte behandlats i 

denna rapport. 

Vid tidpunkten för denna rapports genomförande fanns inte några klara direktiv om 

hur parken skall anslutas till det överliggande nätet. Därför har inte 

anslutningspunkter eller kabelförläggning till dessa anslutningspunkter behandlats. 

Totala produktionssiffror för den planerade parken presenteras inte heller av 

rapporten, eftersom det inte är bestämt vilken typ av vindkraftverk som skall 

användas kan produktionssiffrorna i bästa fall endast antas. Detta beror på valt 

utförandet av vindkraftverken som används har inverkan på förlusterna, till exempel 

om anordningar för avisning är monterade eller hur ofta verket behöver stå stilla för 

underhåll. 

2 Metod 

Med hjälp av programmet AutoCAD och skalenliga kartor, utförs flera olika 

indelningar av verken i kluster. Två indelningar väljs ut och ett godtyckligt kabelnät, 

inklusive kabelskåp, ritas ut till varje indelning.  

Kabelareor bestäms utifrån vindkraftverkens produktionssiffror, vilket erhålls av 

företaget. Kablarnas strömtålighet bestäms med hjälp av tabeller efter ogynnsamma 

förhållanden, främst markresistivitet och antal kablar jämsides varandra.  

Kabeltillverkare kontaktas för råd gällande kabeldimensioner samt typ av kabel, även 

pris på kabel tas fram för att enklare kunna avväga dragning och utplaceringar av 

kopplingsskåp. 

Kabelvärden räknas om till mer anpassade värden för simuleringsprogrammet Power 

World Simulator (hädanefter benämnt PWS). Därefter förs dessa värden in i PWS och 

simulering utförs för att kontrollera effektförluster och spänningsförhållanden.  

Justeringar utförs på kabelsträckningar och kabelareor om det finns behov för detta, 

sedan utförs ny simulering för att kunna få ut nya resultat. Detta för att se om det går 

att få fram lägre förluster och annorlunda spänningsförhållande, utan att kostnaden 

blir allt för stor. 

En radial kontrollräknas med hjälp av Pi-modellen, detta för att kontrollera att 

korrekta värden har används i PWS. 

Teori gällande vindkraftverkens konstruktion och förmåga att producera och 

konsumera reaktiv effekt studeras, främst via litteratur och webbplatser, vilket 

presenteras i rapporten. Även ämnet nätkoncession och IKN behandlas i rapporten 

då det är intressant att känna till för uppförandet av vindkraftparker. 
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3 Teori 

3.1 Vindkraften i Sverige 

Sveriges elproduktion är idag på ca 150TWh [1], där vattenkraft och kärnkraft står för 

drygt 80 %. Resterande produktion består av förnyelsebar energi där vindkraft är den 

energikälla som utvecklas mest. Ur figur 3.1 går det att utläsa att på 10 år har 

vindkraften utökats från knappt 1TWh till 11,5TWh. Vilket motsvarade ungefär 8 % 

av Sveriges produktion under 2014. Tekniken har utvecklats till den grad att 

vindkraften ger billigare el än annan produktion med undantag för vattenkraft och 

sopförbränning. Mycket tack vare de elcertifikat som ges ut för varje MWh som 

produceras av förnyelsebara energikällor [2]. Elcertifikaten har de senaste åren 

”bakats” in i elpriset och snittpriset låg på ca 1,78 öre/kWh under 2014 [3]. Mellan 

åren 2002 och 2011 beräknas elcertifikaten ha skapat förnybar elproduktion på 13 

TWh [2]. Kostnaden för vindkraften förväntas sjunka ytterligare och vindkraften kan 

därmed på sikt klara sig utan stödsystem, enligt Svensk. Energi [4]. 

Figur 3.1: Årlig produktion för vindkraft sedan 1997. 

3.2 Vindkraft 

Ett vindkraftverk står i ett fritt strömmande medium, vinden. Ett vindkraftverk är 

således ett friströmsverk. Mediet, i detta fall vinden, kan ta alternativa vägar förbi 

verket i jämförelse med vattenturbinen och ångturbinen. Dessa turbiner bearbetar ett 

medium som flödar genom ett rör, och därmed är mediumet riktat mot turbinen [5]. 

I ett vindkraftverk omvandlas vindens energi till mekanisk energi genom att vinden 

driver vindkraftverkets rotor som är sammankopplad med en elektrisk generator där 

rörelseenergin ombildas till elektrisk energi. Vinden bromsas upp av rotorbladen varav 

en del av vindens energi överförs genom rotorbladen till huvudaxeln och vidare till 

generatorn. Det cirkulära område där rotorbladen arbetar kallas svepyta [5]. Med 

formeln nedan går det att utläsa hur mycket effekt som finns tillgänglig i vinden där 

verket har sin svepyta. 
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Vindens effektinnehåll P kan definieras enligt nedanstående formel: [6] 

𝑃 = 1
2⁄ ∙ 𝜌 ∙ 𝐴 ∙ 𝜈3                        (1) 

Där 

𝜌 är luftens densitet i kilogram per kubikmeter (kg/m3) 

𝐴 är svepytan som turbinbladen täcker 

𝜈 är luftens hastighet i meter per sekund 

Enligt Betz lag är det teoretiskt möjligt att utvinna ca 59,3 % av luftens effekt. Dagens 

vindkraftverk har en verkningsgrad runt 44 % vid märkvind. Märkvinden för verket 

beror på hur vindkraftverket är konstruerat, det kan alltså skilja mellan modell och 

märke. Märkvinden som vindkraftverket är dimensionerat för bestäms utav 

medelvinden för området där vindkraftverket skall uppföras. När märkvinden nås 

producerar verket märkeffekt [7]. 

Det vindkraftverk rapporten använder börjar producera effekt från ungefär 3 sekund 

meter upp till 23 sekundmeter. Över 23 sekundmeter stängs verket ner eftersom de 

starka vindarna kan ge skador på verket. Enligt figur 3.2, går det att urskilja att verket 

redan producerar maximal effekt vid 12,5 sekundmeter. Över 12,5 sekundmeter 

vinklas verkets blad ur vinden, detta görs så att hastigheten på verket bibehålls och 

den extra energin ur vinden går till spillo. Detta sker eftersom att vindkraftverkets 

komponenter som t.ex. generator och drivlina dimensioneras efter en specifik 

märkvind. Det är möjligt att dimensionera för en högre märkvind och på så vis kunna 

ta tillvara på den starkare vindstyrkan. Men det är inte ekonomiskt försvarbart att 

dimensionera ett vindkraftverk för vindstyrkor över märkvind då dessa vindar 

förekommer i för korta tidsintervaller. 

 

Figur 3.2: Exempel på produktion för ett 3,3 MW vindkraftverk. 
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3.3 Vindkraftverkets uppbyggnad 

Vindkraftverk kan delas in i två grupper, vindkraftverk med fast varvtal och 

vindkraftverk med variabelt varvtal. I rapporten behandlas endast vindkraftverk med 

variabelt varvtal eftersom den typen är den vanligast förekommande. 

Optimal hastighet för ett vindkraftverk är förhållandet mellan hastigheten för 

bladspetsen och vindhastigheten. Eftersom vindens hastighet är väldigt varierande, 

behöver turbinbladen också variera hastigheten för att upprätthålla optimalt 

förhållande. Varierande hastighet på turbinen ger ett varierande varvtal på rotorn 

vilket orsakar bekymmer med utmatad frekvens från generatorn. Detta eftersom 

hastigheten på rotorn och antalet poler i statorn är direkt avgörande för vilken 

frekvens som matas ut från generatorn. För att uppnå variabelt varvtal med bibehållen 

kvalité på utmatad effekt används olika lösningar med frekvensomriktare [8]. I 

rapporten har två vanligt förekommande typer av frekvensomriktare behandlats, 

dubbelmatad asynkrongenerator samt fulleffektsomriktare. 

3.3.1 Dubbelmatad asynkrongenerator 

Den dubbelmatade asynkrongeneratorn kallas också för ”DFIG” vilket är en 

förkortning för Doubly Fed Induction Generator. 

Med benämningen dubbelmatad menas att både generatorns rotor och stator är 

anslutna till nätet. Statorns lindningar är direkt anslutna till nätet medan rotorn är 

ansluten via en frekvensomriktare.  

Anslutningen till rotorn sker med kommutator och borstar. Frekvensomriktaren 

reglerar strömmen och frekvens i rotorn och ut till nätet. Vid översynkront varvtalet 

absorberar frekvensomriktaren effekt med given frekvens innan den matas ut på 

nätet. Sjunker varvtalet under synkront varvtal är effektflödet omvänt, då istället matas 

effekt via frekvensomriktaren med en given frekvens till rotorn för att sänka rotorns 

varvtal. Detta tillåter rotorn att variera i varvtal med ca 30 % från det synkrona 

varvtalet med bibehållen frekvens ut i nätet [8].  

Med denna teknik kan också den aktiva och reaktiva effekten individuellt regleras, 

med det menas att den aktiva effekten kan maximeras utan att den reaktiva effekten 

påverkas och vise versa. Hur mycket den reaktiva effekten kan regleras beror på 

tillverkare och konfiguration. Regleringens möjligheten är speciellt användningsbar för 

att t.ex. kompensera ett stort kablifierat uppsamlingsnät som genererar mycket 

kapacitiv effekt. Vindkraftverken kan med hjälp av förmågan att styra reaktiv effekt 

användas för att kompensera nätet eller mata ut reaktiveffekt i nätet om behovet för 

reaktiv effekt finns [9]. 

Normalt har rotorn 2-3 gånger fler lindningsvarv jämfört med antalet varv i statorns 

lindningar. Detta ger högre spänning och lägre ström i rotorn, vilket betyder att 

omriktaren för en DFIG inte behöver vara dimensionerad för samma strömmar som 

för en fulleffektsomriktare. Den högre spänningen ger dock att omriktaren inte kan 
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utföra godtagbar kontroll för variationer utanför spannet om 30 % av synkront varvtal 

utan risk för att förstöra komponenter i omriktaren. Detta spann om ± 30 % av 

synkront varvtal är ofta fullt tillräckligt för vindkraft bruk [9]. 

 

Figur 3.3: Principskiss för DFIG frekvensomvandlare. 

3.3.2 Fulleffektsomriktare 

En fulleffektomriktare eller Full Converter Wind Turbine (FCWT) är en annan 

populär typ av konfiguration som används mycket inom vindkraft. 

Generatorn är ofta utrustad med flera magnetiska poler för att på så vis låta 

generatorn arbeta med lägre hastigheter. Den lägre hastigheten ger också möjligheten 

att utesluta växellådan mellan turbin och generator. På så vis undviks en del som 

behöver service och tillsyn vilket ger mindre underhåll och lägre vikt [8].  

Rotorn är vanligtvis utrustad med permanent magneter eller spolar som matas med 

likström som magnetisering. En fördel med att använda permanent magneter är att 

släpringar inte behöver användas vilket betyder mindre underhåll och mindre 

förluster. 

I den här typen av konfiguration är det statorn som är ansluten via omriktaren till 

nätet. Fulleffektomriktaren reglerar spänningen och frekvensen för statorn vilket ger 

att rotorns varvtal kan variera i ett brett register utan att utmatad frekvens på nätet 

förändras [9]. 

Fulleffektsomriktare tillika DFIG kan bidra till att stabilisera nätet genom att reglera 

aktiv och reaktiv effekt. Generatorn blir med fulleffektsomriktare galvaniskt frånskild 

från nätet, vilket ger fördelar vid eventuella fel i nätet. Till skillnad från DFIG 
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generatorn måste här omriktaren klara hela generatorns effekt. Detta gör att 

omriktaren i en FCWT blir dyrare, men det tillåter styrningen av utmatad reaktiveffekt 

i större utsträckning [9]. 

 
Figur 3.4: Principskiss för fulleffektsomriktare. 

3.4 Nätkoncession 

3.4.1 Koncessionspliktiga nät 

Distribution av elektrisk energi regleras bland annat genom starkströmsförordningen, 

ellagen och elförordningen. Tillstånd från statens sida krävs för att ett bolag ska få 

distribuera energi [10]. Detta tillstånd kallas för nätkoncession, och det finns två olika 

typer av nätkoncessioner. Dels nätkoncession för linje, som avser en ledning med i 

huvudsak bestämd sträckning. Den andra koncessionen är nätkoncession för område 

vilket innebär tillstånd att anlägga ett ledningsnät inom ett visst område. Alla 

kraftledningar är inte koncessionspliktiga och några av dessa anges i 

starkströmsförordingen 2 kap 1§ [10]. Dessa undantag gäller främst för interna nät 

[11]. 

Nätkoncession för linje används främst till region- och stamnäten medan 

nätkoncession för område främst används inom lokalnätet. I nätkoncession för 

område anger innehavaren en högsta spänning. Andra intressenter får bygga ledningar 

med högre spänning i samma område förutsatt att de har sökt och fått nätkoncession 
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för linje. Koncessionsprövningen har som syfte att ta tillvara samhällsekonomiska 

intressen och förhindra att inga onödiga anläggningar byggs. Enligt 2 kap 10§ i ellagen 

får koncession endast beviljas den som från allmän synpunkt är lämplig att utöva 

nätverksamhet [12]. 

3.4.2 Icke koncessionspliktiga nät 

I förordning (2007:215), 22§ om undantag från kravet på nätkoncession enligt ellagen 

finns det vissa krav som ska vara uppfyllda. Är kraven uppfyllda kan ett vindkraftverk 

få anslutas genom icke koncessionspliktiga ledningar. Denna bestämmelse gör det 

möjligt att genom ett internt nät förbinda två eller flera elektriska 

produktionsanläggningar till en produktionsenhet. Enheten får sedan byggas och 

användas utan nätkoncession. Noteras bör att det interna nätet vanligen 

sammanbinder vindkraftverken i berörd park med dess nätstation. Från nätstationen 

till befintligt nät behövs en förbindelseledning som kräver koncession för linje. Icke 

koncessionspliktiga nät tillämpas ofta inom vindkraft- och solenergiparker [13]. 

3.5 Kabeldimensionering 

När förluster beräknas för kablar används normalt en modell som kallas Pi-länk. Det 

är ett krav om den reaktiva effektgenereringen skall beaktas. Pi-länk kan användas för 

spänningar upp till 220kV. Vid beräkning av långa kablar blir även konduktansen 

relevant och kan inte försummas [14]. Denna rapport behandlar korta till medellånga 

ledare, så konduktansen har ansetts som försumbar. 

En storhet som måste beaktas vid dimensionering av kablifierade nät är eller långa 

luftledningar är kapacitansen. Kapitlet nedan beskriver fenomenet mer ingående. 

3.5.1 Kapacitiva strömmar 

Användandet av markkabel ökar de kapacitiva strömmarna avsevärt jämfört med 

luftledning. Detta eftersom kabelns isolation, närhet till jord och avståndet mellan 

faserna bidrar till att öka kapacitiva strömmarna. Detta eftersom isolationsmaterialet 

runt ledaren laddas upp och sedan laddas ur, ungefär som en kondensator [15].  

För att kompensera det kapacitiva strömbidraget vid jordslutning i icke direktjordade 

nät, används normalt en nollpunktsreaktor. För att motverka de kapacitiva 

strömmarna vid fel används en induktiv ström, detta minimerar felströmmen vid 

felstället. För att åstadkomma en induktiv ström används en reaktor som monteras vid 

transformatorns nollpunkt [16]. 

Oftast sätts nollpunktsreaktorn parallellt med ett motstånd med en känd resistans. 

Detta ger en aktiv ström för riktade jordfelsskydd att mäta på. Är nätet väl avstämt fås 

också möjligheten att släcka eventuella ljusbågar som kan uppstå vid felstället. 

Viktigt är dock att utrustningen dimensioneras efter den beräknade 𝐼𝑐𝑗 för nätet 

skyddet avser [16].  
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Den kapacitiva strömmen 𝐼𝑐 per fas beräknas enligt formel [14] 

𝐼𝑐 = 𝜔 ∙ 𝑐 ∙ 𝑈𝑓                        (2) 

Där 

𝜔 är vinkelfrekvens i radianer per sekund 

𝑐 är kabelns kapacitans 

𝑈𝑓 är fasspänningen 

  

Den kapacitiva jordfelströmmen beräknas vidare med formeln [14]: 

𝐼𝑐𝑗 = 3 ∙ 𝐼𝑐                        (3) 

3.5.2 Pi-modellen 

När beräkningar skall utföras på kablar används normalt en formel som kallas pi-

modellen eller π-länk [14]. 

Med modellen beräknas reaktiva och aktiva effektförluster samt spänningssänkning. 

Med detta menas att modellen kan användas för att beräkna spänningshöjningar som 

uppstår i till exempel uppsamlingsnät för vindkraftparker. Är kablarna långa och om 

många verk är anslutna till samma kabel kan spänningshöjningarna bli mycket stora. 

Kapacitansen i en ledare är jämt fördelad längs ledarens hela längd. Med pi-modellen 

delas kapacitansen upp i två delar. Delarna placeras i vardera änden av den ledaren 

som beräknas för att enklare kunna utföra beräkningar [14]. Modellen används i 

kapitel 5.1.2, där modellen kommer att användas som en kontroll av resultatet i 

beräkningsprogrammet. 

 

Figur 3.5: Illustration på Pi-modellen 

Den reaktiva effekt Q2 beräknas genom [14]: 

𝑄2 = 𝑄22 − 𝑄𝑐2 = 𝑄22 − 𝜔 ∙
𝐶𝑑

2
∙ 𝑈2

2                      (4a) 

Där 

𝑄22 är generad reaktiv effekt från vindkraftverken 

 𝑄𝑐2 är generad reaktiv effekt av linjekapacitansen 
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𝐶𝑑 är driftkapacitansen i kabel 

𝑈2 är spänningen i änden av kabel 

Beräkning av spänningsfallet 𝑈1 [14]: 

𝑈1 = √(𝑈2 + √3𝑎)2 + (√3𝑏)2                      (4b) 

Där 

√3𝑎 och √3𝑏 är spänningsfallets längs- respektive tvärspänningsfall per fas 

Spänningsfallets längspänningsfall per fas √3𝑎 [14]: 

√3𝑎 = 𝑅
𝑃2

𝑈2
+ 𝑋

𝑄2

𝑈2
                      (4c) 

Spänningsfallets tvärspänningsfall per fas √3𝑏 [14]: 

√3𝑏 = 𝑋
𝑃2

𝑈2
− 𝑅

𝑄2

𝑈2
                      (4d) 

Där 

𝑅 är ledarens resisans 

𝑋 är ledarens reaktans 

𝑃2 är inmatad aktiv effekt från vindkraftverken 

𝑄2 är inmatad reaktiv effekt från vindkraftverken 

Beräkning av effektförlusterna 𝑃𝑓 och 𝑄𝑓 [14]: 

𝑃𝑓 = 𝑅
𝑆2

2

𝑈2
2                       (4e) 

𝑄𝑓 = 𝑋
𝑆2

2

𝑈2
2                       (4f) 

Där 

𝑆2 är den skenbara effekten från vindkraftverken 
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3.5.3 Effektförluster 

En ledare eller kabel har alltid resistansen R, när ström flyter genom ledaren uppstår 

det en aktiv effektutveckling som värmer upp ledningen. Det innebär att avgiven 

effekt alltid kommer vara mindre än den tillförda effekten [14]. 

Motståndet genererar förluster i form av värme. När kablade sträckor skall 

dimensioneras behöver hänsyn också tas till den reaktiva effekt som uppstår [15].  

Den reaktiva effekten kan till skillnad från den aktiva effekten inte användas till att 

utföra ett arbete. Den reaktiva effekten sänker utnyttjandegraden och ökar förluster. 

Utöver den reaktiva effekten som flödar i kabeln måste de dielektriska förlusterna 

som uppstår i isolerade kablar beaktas. 

Dielektriska förluster kan förklaras med att när växelspänning i en isolerad ledare 

påverkar isoleringsmaterialet, induceras en spänning i isolationsmaterialet. 

Isolationsmaterialet börjar agera som en kondensator. Energin som går åt för att flytta 

om elektronerna i isoleringsmaterialet ger värmeförluster [15]. 

Vid förläggning av flera kablar intill varandra skall kompensering för bristande 

kylförmåga tags hänsyn till. Även markens temperatur skall beaktas vid 

dimensionering av kablarna [17]. Den ekonomiska aspekten är också en viktig punkt 

att ta hänsyn till. Givetvis skall installationen kosta minst möjligt utan att ge avkall på 

funktion och säkerhet. Från kabeltillverkares datablad erhålls resistans, induktans och 

kapacitans för vald kabeltyp, se tabell A1 i bilaga A. 

3.5.4 Förläggningssätt 

Hänsyn till värme utveckling tas för att säkerställa kabelns funktion och åldring. 

Temperaturer givna av tabell 3.1–3.2 anger maximal temperatur under drift samt total 

temperatur. Desto högre temperatur kabeln utsätts för desto fortare åldras kabeln. 

En överhettad kabel kan ge avsevärt större läckströmmar, sämre isolationsförmåga 

och i värsta fall även kortslutning. 

Markens termiska resistivitet är markens förmåga att avleda värme som uppstår i en 

belastad ledare. Ju bättre marken kan avleda värme desto mer kan kabeln belastas, se 

tabell 3.3. När flera ledare förläggs intill varandra i marken värms marken upp för 

omkringliggande ledare och då försämras kylförmågan se tabell 3.4 [17].  

Vid förläggning av förband med enledarkablar i mark används vanligast två metoder, 

plan eller triangelförläggning. Vid plan förläggning erhåller kablarna bättre kylning och 

då ett högre strömvärde. Nackdelen är att vid plan förläggning måste kablarna 

"Skruvas" så att ledarnas påverkan på varandra fördelas jämnt mellan de tre faserna. 

Utöver förläggningssättets inverkan på strömtåligheten skall även hänsyn tas till hur 

skärmarna förbinds och jordas.  

Vid öppen skärm förbinds och jordas skärmarna endast vid ena änden. Detta ger en 

högre belastningsgrad för kabeln eftersom den inducerade skärmströmmen 
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minimeras, istället uppstår en inducerad spänning mellan skärm och jord. Den 

spänningen är proportionell mot ledarens längd och vid längre sträckor än 200 meter 

kan spänningen bli farligt hög [18].  

Vid sluten skärmkrets är båda ändarna av skärmen förbundna och jordade. Här 

uppstår en inducerad skärmström som ger förluster och ett lägre strömvärde för 

kabeln. Denna förlust går att begränsa något genom att välja triangelförläggning 

istället för plan förläggning [18]. 

3.5.5 Omräkningsfaktorer 

Från kabeltillverkare hämtas datablad med värden för valda kabeltyper och storlekar. 

Dessa värden är ofta angivna i resistans (R), induktans (L) och kapacitans (C). 

Olika simuleringsprogram använder olika storheter för att utföra beräkningar och 

simuleringar. Till exempel använder programmet PWS induktiv reaktans (𝑋𝐿) och 

susceptans (B). 

Värdena från kabeltillverkarna måste således räknas om för att anpassas till 

programmets beräkningsmodeller. Resistansen för ledaren behöver räknas om till 

antagen driftstemperatur eftersom resistansen varierar med temperaturen för ledaren. 

Nedan förklaras de formler som används för att göra dessa omräkningar. 

Omräkning av temperatur [19]: 

𝑅2 = 𝑅1 + 𝑅1 ∙ 𝛼(𝑇2 − 𝑇1)                      (5) 

Där 

𝑅2 är resistansen vid önskad temperatur 

𝑅1 är nuvarande resistans 

α är resistivitetshöjningen i ledaren per grad 

𝑇2 är önskad temperatur 

𝑇1 är nuvarande temperatur 

Omräkning från induktans till induktiv reaktans [20]: 

𝑋𝐿 = 𝜔𝐿                       (6) 

Där 

𝑋𝐿 är den induktiva reaktansen i kabeln 

𝐿 är induktansen i kabeln 

Beräkning av susceptans [20]: 

𝐵 =
1

𝑋𝐶
                      (7a) 

Där 
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𝑋𝐶 är den kapacitiva reaktansen i kabeln 

Den kapacitiva reaktansen fås enligt: 

𝑋𝐶 =
1

𝜔𝐶
                     (7b) 

C är kapacitansen i kabeln 

3.5.6 Belastningsförmåga för kabel 

För att kunna bestämma belastningsförmågan för en ledare används normalt 

standardiserade värden [17]. Dessa värden är sammanställda av CENELEC som 

sedan ligger till grund för nationella standarder. 

Svensk Elstandard har tagit fram ett förenklat dokument (SS 424 14 16) för att enkelt 

och snabbt kunna beräkna en ledares belastningsförmåga. Standarden utgår från 

tabeller med standardvärden i strömtålighet för en given area och därefter beräknas 

detta värde om med de rådande korrektionsfaktorerna för den givna situationen. I 

tabell 3.1 och 3.2 ses ett utdrag ur tabeller från SS 424 14 16, dessa illustrerar de 

faktorer som tagits hänsyn till för att bestämma kablarnas strömtålighet. 

 

Area mm2 Aluminium ledare Kopparledare 

65°C 90°C 65°C 90°C 

95 205 240 250 310 

150 260 310 325 400 

240 340 400 415 510 

Tabell 3.1: Belastningsförmåga i ampere för treledarkablar förlagda i mark. Temperaturen avser 

innerledare. Utdrag från SS 424 14 16 tabell C.1 

 

Area mm2 Öppen skärmkrets Sluten skärmkrets 

Alu ledare CU ledare Alu ledare Cu ledare 

65°C 90°C 65°C 90°C 65°C 90°C 65°C 90°C 

95 240 280 295 350 235 275 295 350 

150 305 360 385 455 300 355 380 450 

240 395 465 500 590 385 455 485 570 

400 525 615 645 760 510 600 625 735 

630 665 780 805 950 635 745 755 890 

Tabell 3.2: Belastningsförmåga i ampere för enledarkablar förlagda i mark, triangelförläggning. 

Temperaturen avser innerledare. Utdrag från SS 424 14 16 tabell C.2 
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Markens värmeresistivitet 

(· K m/W) 

0,7 1,0 1,2 1,5 2,0 2,5 3,0 

Omräkningsfaktor 1,10 1,00 0,92 0,85 0,75 0,69 0,63 

Tabell 3.3: Omräkning av strömvärde för annan värmeresistivitet i mark. Utdrag från SS 424 14 16 

tabell C.7 

Markens värmeresistivitet är markens förmåga att avleda värme som kan uppstå i 

markförlagd kabel. Torr och stenig mark har högre värde än till exempel fuktig och 

lerig mark eftersom den har sämre förmåga att avleda värme [18]. Tabell 3.3 illustrerar 

de olika omräkningsfaktorerna för markens olika beskaffenhet. Till exempel går det 

att utläsa att vid en värmeresistivitet om 1°C m/W ger en omräkningsfaktor om 1,00. 

Omräkningsfaktorerna multipliceras med kabelns strömvärde för att få fram den nya 

belastningsförmågan för kabeln. 

Inbördes avstånd 

(mm) 

Antal treledarkablar eller grupper av enledarkablar bredvid 

varandra 

2 3 4 5 6 8 10 

0 0,79 0,69 0,63 0,58 0,55 0,50 0,46 

70 0,85 0,75 0,68 0,64 0,60 0,56 0,53 

250 0,89 0,79 0,75 0,72 0,69 0,66 0,64 

500 0,91 0,84 0,81 0,79 0,77 0,75 0,74 

1000 0,95 0,91 0,89 0,88 0,87 0,87 0,86 

Tabell 3.4: Omräkning av strömvärde för flera ledare förlagda bredvid varandra i mark. Utdrag från SS 

424 14 16 tabell C.11 

Vid förläggning av flera kablar intill varandra i mark värmer kablarna upp marken 

vilket ger att temperaturförhållandet för närliggande kablar förändras [20]. Tabell 3.4 

visar omräkningsfaktorer för antalet kablar och det inbördes avståndet mellan dem. 

Många, tätt förlagda kablar, ger sämsta förhållandet och således en låg 

omräkningsfaktor. Vilket ger den lägsta strömtåligheten för kabeln. 

Omräkningsfaktorn multipliceras med strömvärdet för kabeln från tidigare 

uträkningar. 
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4 Förutsättningar 

4.1 Förutsättningar 

Vindkraftverken som skall användas i parken är inte specificerade av företaget. 

Vindkraftverket som rapporten har använt som exempel för beräkningarna är ett 

3,3MW verk med fulleffektsomriktare. Verket kan även producera och konsumera 

reaktiv effekt upp till 2 MVAr, det finns alltså inte behov av faskompensering i form 

av en reaktor/shuntkondensator inom detta spann.  Beräkningar kommer beräknas 

genom nollutbyte, att all den reaktiva effekt som uppstår ska kompenseras innan all 

produktionen skickas ut på nätet. Detta är ett krav från Svenska Kraftnät och andra 

nätägare. 

Vindkraftverken är utplacerade på givna platser enligt karta, Se bilaga D. 

Vindkraftverken delas upp i kluster och varje kluster ansluts via en radial till 

transformatorstation för uppsamling. Sammankopplingarna mellan verken och 

transformatorstationen görs med markförlagd kabel som förläggs direkt i mark intill 

väg. Kabellängder och klusterindelning utfördes efter skalenlig ritning i programmet 

AutoCAD (Bilaga D) 

Från transformatorstationen är det planerat att ansluta parken till det överliggande 

nätet. Eftersom inga riktlinjer för denna anslutning finns tillgänglig vid tidpunkten för 

denna rapport har denna anslutning exkluderats i rapporten. 

Strömtåligheten för kablarna har beräknats fram från tabell 3.1-3.2. Tabellen avser 

spänningen 10-22kV, men i verkligheten används tabellen även för 36kV. Kravet då är 

att maximala strömvärden har mer marginal till tabellens maxvärden. Sedermera är 

tabellen avsedd för en drifttemperatur om 65C, enligt samtal med Nexans är en mer 

realistisk driftstemperatur 70-75 grader för vindkraftparker. Med det i åtanke så har 

tabellens värden ansetts som användbara maxvärden [21]. 

Värdena från kabeltillverkaren har räknats om, med ekvation (3-5b), till värden som 

simuleringsprogrammet behövde för att kunna simulera förslaget, se tabell A2 i 

bilaga -A. 

Beräkningarna har utförts efter specifika parametrar. Dessa är att ett vindkraftverk 

producerar 3,3MW kontinuerligt samt att vindkraftverket inte producerar någon 

reaktiv effekt. Detta för att kunna beräkna den inverkan som kablarna kommer att ha 

för effekter och spänningar. När verken väl producerar reaktiv effekt kommer 

strömmarna att öka, hänsyn till detta bör därför tas med vid dimensionering. 

Detta ger ett överdimensionerat nät större delen av året, dock så är det en 

förutsättning att kablarna klarar av maximal belastning när verken producerar 

maximalt. En fördel med att kabelnätet blir överdimensionerat är att livslängden 

förväntas vara hög och att felintensiteten för fel orsakade av hög belastning blir låg. 

Förlustberäkningarna är uträknade i simuleringsprogrammet PWS. 
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4.2 Antaganden 

För området har det inte funnits tillgänglig information om alla parametrar som 

behövs för att bestämma belastningsförmågan för en bestämd ledare. Detta betyder 

att en del antaganden har gjorts för området. 

Enligt fotografier och geografiskt närliggande parker antas en markresistivitet om 1,5 

k m/W gälla för hela området i båda fallen. Detta för att området antas vara beläget 

på karg och bergig mark med risk för att marken torkar ut på grund av temperaturen 

från ledarna. Omräkningsfaktorn är enligt tabell 3.3 för samtliga ledare 0,85. 

Vid kompensering för kabelanhopningar har värden från tabell 3.4 används. Här har 

ett avstånd mellan samtliga kablar antagits vara 1000mm. Värdet avser avståndet 

mellan grupper av enledarkabel eller treledarkabel. 

Det finns ytterligare korrektionsfaktorer för att bestämma belastningsförmågan för 

ledare. Dessa är lufttemperatur, förläggningsdjup och marktemperatur. Dessa faktorer 

har antagits vara ideala, vilket ger en omräkningsfaktor om 1. Således har inte dessa 

används i rapporten för att bestämma belastningsförmågan för ledare. 

Ideala värden för ovanstående faktorer är: 

 Lufttemperatur om 25°C 

 Förläggningsdjup om 0,65 meter 

 Marktemperatur om 15°C 

Utöver korrektionsfaktorerna har det antagits att det är möjligt att använda 

vindkraftverken som kopplingspunkt. Med det menas att det finns möjlighet att 

utnyttja vindkraftverk som är placerade intill huvudväg som förgreningspunkt för att 

minimera kopplingsskåp. 

5 Resultat 

5.1 Förslag på uppsamlingsnät 

Flera förslag på uppsamlingsnät har studerats, från dessa har två förslag lyfts fram då 

de ansetts som mest tillämpbara. Första förslaget består av 12 radialer och 7-10 

vindkraftverk per radial. Det andra förslaget består av 15 radialer och 5-8 

vindkraftverk per radial. Enlinjeschema för förslagen hittas i bilaga B och C. I bilaga 

D finns kartor över området där indelningen för båda förslagen finns illustrerade. 

Då den totala effekten i parken kommer bli hög behövs tre transformatorer i 

transformatorstationen. Transformatorerna skall helst vara belastade så likvärdigt som 

möjligt, hänsyn behöver därför tas för hur radialerna ansluts i till transformatorerna. 
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5.1.1 Kabeldimensioner 

Kabelareorna som används är 95-240mm2 3ledare och 240-630mm2 enledare. 

Eftersom radialerna är 12 till antalet för första förslaget och mängden kablar in till 

transformatorstationen redan är många till antalet har antalet parallella kablar 

minimerats. I vissa radialer blir dock effekten högre än ett förband med 630mm2 

kabel klarar av att hantera. Här har istället parallelldragning av 3x240mm2 används. 

Från varje verk är en 3x95mm2 kabel ansluten till ett intilliggande skåp. Hänsyn till 

parallella ledare har tagits och kabelns strömvärde har räknats om enligt tabell 3.4. 

För att illustrera hur beräkningarna utförts visas här figur 5.1 radial 3 ur förslag ett. 

 

Figur 5.1: Radial 3, utdrag ur bilaga B. 

Sträcka Area 

A 3x95mm2 

B 3x95mm2 

C 3x150mm2 

D 3x240mm2 

E 3x95mm2 

F 1x400mm2 

G 1x400mm2 

H 3x95mm2 

I 1x630mm2 

J 3x95mm2 

K 1x630mm2 

Tabell 5.1:Kabel areor för radial 3. 

Beräkningarna är utförda efter antagandet att samtliga vindkraftverk producerar 

maximalt vilket då ger ett 𝑃 = 3,3𝑀𝑊 

Varje vindkraftverk beräknas producera effekt motsvarande 57,7 A, 

Enligt formel 𝐼 =
𝑃

𝑈∙√3∙cos 𝜑
                                             (8) 
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Eftersom vindkraftverken antas kunna kompensera för eventuell reaktiv effekt blir 

således 𝑄 = 0 vilket ger 𝑐𝑜𝑠 𝜑 = 1 

Alltså blir beräkningen 
3,3∙106

33∙103∙√3∙1
= 57,735 ≈ 57,7𝐴 

När vindkraftverken väl kompenserar för den reaktiva effekten ändras 𝑄 och är 

således inte längre 0. 

Detta ger att 𝑐𝑜𝑠 𝜑 också ändras och blir mindre än 1, vilket ger att strömmen blir 

högre enligt formel (8). 

För radial tre från förslag ett, uppstod en reaktiv effekt om0,66 MVAr (Tabell 5.4). 

För att bestämma den ökade strömmen som uppstår eftersom vinkeln ändras, 

används följande formler för att bestämma vinkeln. 

tan 𝜑 =
𝑄

𝑃
                         (9) 

cos 𝜑 = cos(tan−1 𝜑)                       (10)     

Med ett 𝑄 på 0,66 MVAr och ett 𝑃 om 3,3MW ges då med följande beräkning ett nytt 

cos 𝜑. 

 tan 𝜑 =
0,66∙106

3,3∙106 = 0,2  

cos 𝜑 = cos(tan−1(0,2)) = 0,9805 ≈ 0,98  

Med hjälp av formel (8) utförs beräkningen för ett vindkraftverk som kompenserar 

för 0,66 MVAr. 

 𝐼 =
3,3∙106

33∙103∙√3∙0,98
= 58,913 ≈ 58,9𝐴 

För att ta hänsyn till eventuellt kompenseringsbehov och således de högre 

strömmarna, har kabeldimensioneringen utförts med marginal mot maximalt 

strömvärde för varje ledare. 

Ur tabell 3.1 hämtas strömtåligheten för kabeln 3x95mm2 aluminium ledare (205A). 

Av tabell 3.3  tillsammans med antagandet om termisk resistivitet i marken om 1,5 k 

m/W, ges omräkningsfaktorn för markens termiska resistivitet (0,85). 

Belastningsförmågan för ledaren blir således, strömtåligheten för vald kabeltyp 

multiplicerat med omräkningsfaktorn för markens termiska resistivitet 205 ∙ 0,85 =

174,25𝐴. 

3x95mm2 kabel kan således användas för sträcka A, B, E, H samt J i figur 5.1, 

eftersom strömstyrkan inte överstiger kabelns belastningsförmåga. 

För kabelsträcka ”C” blir den samlade belastningen för tre vindkraftverk (57,7 ∙ 3 =

173,1𝐴) för nära den maximala belastningen för kabeln. Sträcka C är också förlagd 

tillsammans med 5 andra kablar större delen av sträckan. För sträcka ”C” måste alltså 
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korrektion för kabel anhopningar göras (tabell 3.4). För sträcka ”C” väljs storleken 

3x150mm2, som har belastningsförmågan 260 ∙ 0,85 ∙ 0,88 = 194,48𝐴. 

För sträcka ”F” är vindkraftverkens samlade strömstyrka högre än vad kabeln 

3x240mm2 klarar av. Här måste enledare av storleken 1x400mm2 användas för att 

klara av belastningen. 

Mitt på sträcka ”G” tillkommer ytterligare en radial, detta ger att korrektionsfaktorn 

för kabelanhopningar måste justeras enligt tabell 3.4 för ytterligare en kabel. 

För den sista sträckan ”K” som ansluter radialen till transformatorstationen, blir 

kabelanhopningen hela 14 kablar. Tabell 3.4 täcker inte den mängden parallella kablar, 

så en korrektionsfaktor om 0,86 har antagits för sista ledaren. 

Kabeln som är 1x630mm2 har då strömtåligheten 635 ∙ 0,85 ∙ 0,86 = 464,18𝐴. 

Vilket klarar av de 8 verkens totala ström om 57,7 ∙ 8 = 461,6𝐴. 

Kabelskåp som är tänkta att användas i båda förslagen har ett maximalt strömvärde av 

630 Ampere och plats för fyra förband av kablar. Enligt tidigare beräkning anges 

strömvärdet för varje enskilt vindkraftverk vara 57,7 A, vilket ger ett maximalt antal 

vindkraftverk per radial till 10 stycken. 

Totala kabellängder för båda förslagen visas i tabell E1 och E2 i bilaga E. 

5.1.2 Kontrollräkning av PWS-resultat 

För att kunna få ut effektförluster och spänningsökningar för samtliga radialer har 

simuleringar utförts i PWS. Varje radial har ritats upp med korrekt antal verk och 

tillhörande ledare med individuell längd, resistans, kapacitans och reaktans. 

För att kontrollera att PWS ger korrekta värden har handberäkningar utförts på radial 

3, förslag 1. Beräkningarna utförs för att kontrollera att rätt värden har angivits i 

beräkningsprogrammet.  

Beräkningarna har utförts enligt Pi-modellen som finns beskrivet i kapitel 3.5.2. För 

att beräkna spänningsökning används formel (4b). Denna formel behöver ett känt U2 

för att kunna lösa ut U1. Eftersom formeln används för att utföra en 

kontrollberäkning av resultatet från PWS, används här det U2 som programmet 

redovisar. Beräkningarna utgår ifrån den buss som är längst ut i radialen, alltså buss 

12. För första sträckan 12-11 används spänningen för buss 12. Det finns även ett 

längs- och tvärspänningsfall, spänningsfallen beräknas enligt formel (4c) och (4d). 

Resistansen R och induktiv reaktans X hittas i tabell A.2. Effekten P2 är resulterande 

effekt för antalet verk för den aktuella sträckan, i detta fall ett verk, vilket resulterar i 

3,3MW. I beräkningarna ska denna effekt vara negativ för att få ut en 

spänningssänkning. Detta eftersom U1 skall bli lägre ju närmare uppsamlingsstationen 

beräkningarna utförs. Effekten Q2 beräknas enligt formel (2a) där Q22 är den reaktiva 

effekten som genereras från verket, denna varierar för att kompensera kapacitivt 

tillskott från kablarna. Q22 måste nollställas, detta för att kunna få ut det kapacitiva 

tillskott som kablarna ger. QC2 är det kapacitiva tillskottet från kabeln. För att beräkna 
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denna behöver driftkapacitansen kännas till. Denna kapacitans fås av kabeltillverkares 

datablad och går att utläsa i tabell A.1. 

När formel (4a, 4c, 4d) beräknats kan alltså spänningsfallet U1 beräknas med formel 

(4b). 

Effektförlusterna Pf och Qf beräknas enligt formel (4e) respektive (4f). Här måste den 

skenbara effekten S2 beräknas och det fås ut av P2 och Q2. 

Figur 5.2 illustrerar buss 1-12 med utsatta värden för spänning och aktiv effekt. Här 

går det att se hur spänningen ökar för varje sträcka ut i radialen och högsta 

spänningen. uppstår vid buss 12. Effekterna flödar mot buss 1 och varje verk som 

”kopplas på” vid varje buss adderas till effekten som går i huvudlinjen. ”Slack-

generatorn” används för att simulera det överliggande nät som parken kommer 

anslutas till, därför flödar all effekt mot buss 1. 

 

Figur 5.2: Utdrag ur PWS för radial 3,förslag 1. Spänningar och aktiva effekter utritade. 

Resterande sträckor beräknas på samma vis med undantag för att spänningen U1 vid 

tidigare beräkningar blir U2 för nästkommande, eftersom fler verk tillkommer ökar 

också effekten P2, samt att förlusterna från tidigare förluster subtraheras från P2 för 

den aktuella sträckan. Även Q2 från föregående sträcka skall adderas till det Q2 för 

kommande sträcka, detta för att den reaktiva effekten som uppstår i varje kabel 

påverkar hela sträckningen. Resultaten presenteras i tabellen 5.2 på nästa sida. 
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Tabell 5.2: Jämförelse mellan PWS och beräkningar för radial 3, förslag 1. 

Ur tabellen går det att utläsa att beräkningarna skiljer sig något åt jämfört med 

resultaten i PWS, detta för att PWS har avrundat till hela tusental. Resultaten kan 

därför sägas vara likvärdiga. Även ur tabell 5.3 ses en viss skillnad spänningarna 

emellan, dessa är också beroende av avrundningar. Skillnaderna är dock så pass små 

att de är försumbara. Resultaten från denna jämförelse visar på korrekta värden 

angetts i PWS för radial 3, förslag 1 och att även resultaten för övriga radialer bör vara 

korrekta. Om behov av kontrollräkning för övriga radialer uppstår, utförs dessa på 

samma vis som för radial 3, förslag 1 

 Spänningsökning 

Buss PWS 

(kV) 

Beräknat 

(kV) 

12 33,569 33,569 

11 33,548 33,547 

10 33,504 33,504 

9 33,360 33,360 

8 33,337 33,332 

7 33,328 33,328 

6 33,307 33,307 

5 33,206 33,201 

4 33,197 33,199 

3 33,121 33,117 

2 33,114 33,114 

1 33,000 33,000 

Tabell 5.3: Simulerade och beräknade spänningsökningar för radial 3, förslag 1. 

   Aktiv effektförlust Reaktiv effektförlust 

Sträcka Längd 

(km) 

Area 

(mm2) 

PWS 

(kW) 

Beräknat 

(kW) 

PWS 

(Kvar) 

Beräknat 

(Kvar) 

12-11 0,576 3x95 2,00 2,13 1,00 0,61 

11-10 0,581 3x95 9,00 8,58 2,00 2,47 

10-9 1,977 3x150 42,00 42,34 18,00 17,86 

9-7 0,531 3x240 12,00 12,32 8,00 7,78 

8-7 0,235 3x95 1,00 0,88 0,00 0,25 

7-6 0,458 1x400 10,00 10,33 12,00 12,24 

6-4 1,956 1x400 64,00 63,72 75,00 75,45 

5-4 0,254 3x95 1,00 0,96 0,00 0,28 

4-2 2,051 1x630 55,00 54,93 99,00 98,65 

3-2 0,174 3x95 1,00 0,66 0,00 0,19 

2-1 2,482 1x630 87,00 87,06 156,00 156,31 

Totalt 10,275 - 284,00 283,91 - - 
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5.1.3 Simulerade värden 

För att köra simuleringar i programmet PWS ritades först bussar och vindkraftverken 

upp i programmet. Därefter förbinds bussarna med ledningar som fick längder från 

ritningarna i AutoCAD samt värden från kabeltillverkaren. 

Figur 5.2 kan ses som en ungefärlig illustration för strukturen hos de uppritade 

radialerna.  

Eftersom PWS använder induktiv reaktans och susceptans för att beräkna förluster, 

fick värdena från kabeltillverkarens datablad räknas om enligt formel (6-7b). Värdena 

från tillverkarens datablad hittas i bilaga A. 

Resistansen räknades om till en temperatur om 65°C med formel (5), eftersom 

kabeltillverkaren uppgett resistansen vid 20°C och 65°C anses vara drifttemperatur 

vid full belastning [21]. 

Kabelareorna för simuleringen har bestämts enligt kapitel 5.1.2 för varje enskild 

ledare. 

Vindkraftverkens produktion samt konsumtion av reaktiv effekt har i PWS angivits till 

0. Detta gjordes för att PWS skulle visa vad nätet producerar i reaktiv effekt för varje 

ledare. 

 
  

Förslag 1 Antal 

verk 

(St) 

Effektförlust  

 

(MW) 

Uteffekt vid 

nätstation 

(MW) 

Reaktiv 

effekt 

(MVAr) 

Högsta 

spänning 

(kV) 

Radial 1 8 0,49 25,90 0,97 33,914 

Radial 2 8 0,44 25,95 0,84 33,670 

Radial 3 8 0,28 26,20 0,66 33,569 

Radial 4 9 0,88 28,82 1,45 34,218 

Radial 5 8 0,47 26,43 1,58 33,879 

Radial 6 8 0,18 26,22 0,71 33,356 

Radial 7 7 0,13 22,96 0,59 33,308 

Radial 8 8 0,21 26,41 0,82 33,481 

Radial 9 8 0,24 26,41 0,84 33,405 

Radial 10 10 0,33 32,67 1,12 33,445 

Radial 11 9 0,54 29,15 1,32 33,697 

Radial 12 10 0,90 32,1 1,37 34,098 

Total 101 5,09 329,22 12.27 - 

Tabell 5.4: Förslag 1, Resulterande förluster från simuleringar gjorda i PWS. 
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Tabell 5.5: Förslag 2, Resulterande förluster från simuleringar gjorda i PWS. 

Totalt för vardera förslaget ges en effektförlust på 5,09 MW samt 4,47MW. Det 

reaktiva tillskottet för nätet är 12,27 MVAr samt 12,84 MVAr. Eftersom 

vindkraftverken klarar kompensera för den reaktiva effekten i varje radial, behövs inte 

några extra komponenter installeras. Detta gäller för båda förslagen. 

Högst spänning uppstår längst ut på de längsta radialerna i förslag ett. Radialen med 

det högsta värdet är radial fyra för förslag ett med 34,218kV. Beräknas 

spänningshöjningen i procent från ursprungsspänningen på 33kV ges en höjning på ca 

3,7 %. 

5.1.4 Kostnader 

För att jämförelsen mellan de två förslagen skall bli någorlunda rättvis har även 

kostnaden för det olika förslagen presenterats, se tabell 5.6 och 5.7. 

Detta illustrerar på ett bra sätt kostnaden för kablarna och om det är ekonomiskt 

försvarbart att förlägga kablar parallellt ut till ett vindkraftverk och tillbaka eller endast 

lägga en kabel och binda samman dem med ett kabelskåp. 

Efter önskemål från kabeltillverkaren att inte publicera priserna på kablarna, har 

kostnaden på kablarna räknats om till ett per unit värde per 500 meter kabeltrumma 

av kostnaden för kabelskåpen. 

Förslag 2 Antal 

verk 

(St) 

Effektförlust 

  

(MW) 

Uteffekt vid 

nätstation 

(MW) 

Reaktiv 

effekt 

(MVAr) 

Högsta 

spänning 

(kV) 

Radial 1 6 0,46 19,29 1,42 34,008 

Radial 2 7 0,41 22,68 1,14 33,689 

Radial 3 7 0,37 22,71 1,08 33,751 

Radial 4 7 0,37 22,72 1,05 33,670 

Radial 5 6 0,33 19,47 0,72 33,629 

Radial 6 8 0,29 26,09 1,01 33,509 

Radial 7 8 0,17 26,22 0,53 33,336 

Radial 8 7 0,14 22,99 0,52 33,350 

Radial 9 6 0,48 19,31 1,00 33,914 

Radial 10 7 0,31 22,78 0,94 33,622 

Radial 11 6 0,32 19,81 1,00 33,676 

Radial 12 7 0,18 22,94 0,60 33,446 

Radial 13 5 0,16 16,33 0,60 33,398 

Radial 14 8 0,26 26,13 0,52 33,465 

Radial 15 6 0,22 19,81 0,71 33,511 

Totalt 101 4,47 329,28 12,84 - 
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Priset för kablarna får ses som ett ungefärligt pris då företagen i många fall har 

rabatterade priser i form av avtal eller kvantitet. 

Priset för kablarna är satt i relation till kostnaderna för kabelskåpen. Om skåpens 

kostnad är 1 är kostnaden för varje kabeltrumma (500 meter) följande för det använda 

storlekarna [21]. 

Area 

(mm2) 

Pris per 500 meter 

(p.u) 

Antal kabeltrummor/Skåp 

(St) 

Total 

(p.u) 

3x95 0,88 103 90,13 

3x150 1,03 13 13,39 

3x240 1,25 14 17,50 

1x240 3·0,87 128 331,47 

1x400 3·0,99 52 154,44 

1x630 3·1,16 91 316,68 

Skåp 1,00 38 38,00 

Total kostnad - - 961,61 

Tabell 5.6: Kostnad för förslag ett. 

 

 

 

 

 

 

 

 

          

Tabell 5.7: Kostnad för förslag två. 

Kostnaden för enledare multipliceras med tre eftersom priset avser en kabel och det 
behövs tre kablar för varje sträckning. 
  

Area 
(mm2) 

Pris per 500 meter 
(p.u) 

Antal kabeltrummor/Skåp 
(St) 

Totalt 
(p.u) 

3x95 0,88 117 102,38 

3x150 1,03 11 11,33 

3x240 1,25 17 21,25 

1x240 3·0,87 7 18,27 

1x400 3·0,99 120 356,40 

1x630 3·1,16 122 424,56 

Skåp 1,00 32 32,00 

Total kostnad - - 966,19 
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5.1.5 Indelning av radialer till transformatorer 

Här nedan i tabell 5.8 presenteras förslag på hur de olika radialerna skall delas upp 

mellan de tre planerade transformatorerna i transformatorstationen. 

Totala kapacitiv jordfelström för varje transformator är också inkluderat i tabellen, 

detta för att enklare bestämma och dimensionera antalet nollpunktsreaktorer. 

 Förslag 1 Förslag 2 

Antal 

verk 

Radial 

nummer 

Total 

effekt 

(MW) 

Total 

Icj 

(A) 

Antal 

verk 

Radial 

nummer 

Total 

effekt 

(MW) 

Total  

Icj  

(A) 

Transformator 

T1 

34 4,7,8,10 110,86 282,36 33 2,4,8,12,13 107,66 294,09 

Transformator 

T2 

34 1,6,9,12 110,63 282,12 33 3,5,7,9,15 107,52 292,71 

Transformator 

T3 

33 2,3,5,11 107,73 287,88 35 1,6,10,11,14 114,10 292,49 

Tabell 5.8: Anslutning av radialer till transformatorer och fördelningen mellan effekt och Icj över 

transformatorerna. 

 

Tabell 5.9 visar kapacitiv jordfelström för varje enskild radial i båda förslagen. 

Värdena är framräknade med formel (2-3) och kapacitansen för samtliga ledare i 

radialen. 

 Förslag 1 

(A) 

Förslag 2 

(A) 

Radial 1 83,75 73,48 

Radial 2 76,94 95,09 

Radial 3 52,68 83,38 

Radial 4 106,76 84,64 

Radial 5 75,60 53,54 

Radial 6 43,23 50,85 

Radial 7 37,13 39,93 

Radial 8 43,02 33,78 

Radial 9 43,77 78,67 

Radial 10 95,45 72,21 

Radial 11 82,66 51,86 

Radial 12 111,37 40,75 

Radial 13 - 39,83 

Radial 14 - 44,09 

Radial 15 - 37,19 

Tabell 5.9: ICj för varje enskild radial för båda förslagen 
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6 Analys 

De simulerade värdena från PWS stämmer bra överens med de resultat som 

kontrollräkningarna gav. Generellt ser värdena helt rimliga ut för en park av den här 

storleksordningen, speciellt med tanke på att beräkningarna har utförts efter 

förutsättningen att samtliga verk producerar maximalt. I verkligheten så kommer nätet 

sannolikt att endast belastas till denna grad några dagar i följd åt gången.  

Förlusterna är, enligt den dimensionering som gjorts, rimliga och inom den marginal 

som satts på ca 10 %. 

Spänningshöjningarna är också inom godtagbara gränser. Beräknas 

spänningshöjningen i procent från ursprungsspänningen på 33kV ges en höjning på ca 

3,7 %, vilket får anses vara godtagbart. 

Vindkraftverken klarar, med marginal, kompenseringen av den reaktiva effekten som 

uppstår i radialerna. Detta betyder att ett noll-utbyte kan hållas mot 

inkopplingspunkten mot överliggande nät. Parken har tillräckliga marginaler för att 

hjälpa till med balanseringen av överliggande nät. Det betyder att parken kan 

användas för att antingen kompensera eller producera reaktiv effekt till överliggande 

nät, givetvis inom rimliga gränser. 

Ett förslag på storlek på nollpunktsreaktor torde bli en 30-300 A reaktor för varje 

transformator. 

En förutsättning var att kabel skulle förläggas intill befintliga och planerade vägar. 

Denna förutsättning begränsade kabelsträckningen något och har i vissa sträckningar 

gett aningens långa kablar. Utan kunskap om hur områdets topografi ser ut är det 

svårt att ge förslag på andra vägsträckor som skulle vara genomförbara. I vilket fall så 

skulle vissa sammanbindningar av vägnätet möjliggöra kortare kabelsträckning och 

därmed förbättra förslagens olika resultat. 

När det gäller författarnas antaganden för korrektionsfaktorer för 

belastningsförmågan för kablarna kan verkligheten se annorlunda ut jämfört med de 

värden som rapporten uppger. Till exempel är det antagligen möjligt att kunna belasta 

kablarna något mer eftersom lufttemperaturen och marktemperaturen antagligen 

kommer vara lägre vid full drift av verken, antaget att det blåser mer på höst/vår och 

mindre på sommar och vinter. Däremot är det möjligt att markens termiska resistivitet 

kan vara sämre än antaget, vilket ger sämre belastningsförmågan än vad rapporten 

antagit. Överlag får korrektionsfaktorerna anses ge en bra bild över de faktorer som 

råder i området. 

Kablar och priser är hämtade från kabeltillverkaren Nexans, som rekommenderade 

kabeltyp och uppgav ett ungefärligt pris per kabel och meter. Skulle en annan 
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tillverkare kontaktats är det möjligt att både kabelutförande och priser på dito kunde 

varit annorlunda. 

Rapporten har inte inkluderat kostnader för schakt eller kostnaden för att 

uppförandet av vindkraftverken, utan endast kostnader för kablar och skåp. Beräknas 

kostnaden för schakt är det möjligt att skillnaderna för de två olika förslagen skulle 

skilja mer, då förslag två har generellt flera kablar i bredd jämfört med förslag ett. 

Med mer kännedom om hur liknande förslag normalt tas fram skulle arbetsåtgången 

säkerligen kunna förenklas. Ett exempel på arbetssätt som var tidskrävande var att rita 

upp samtliga radialer i AutoCAD. Med rätt programvara är författarna övertygade om 

att arbetsmomentet med att bestämma ledarlängder skulle kunna förenklas avsevärt. 

För övrigt har det funnits gott om information rörande vindkraftsparker och om de 

olika typer av generatorkonfigurationer som används inom vindkraft. 
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7 Slutsatser  

Rapportens syfte var att ta fram och presentera två förslag på uppsamlingsnät för den 

planerade vindkraftparken i norra Sverige. 

Både litteraturstudier och resultatet visar på att det är många aspekter att tänka på vid 

dimensionering en vindkraftpark, då det är många faktorer som spelar in. En del 

faktorer går att mäta och räkna fram, bland annat kabelvärden. Andra faktorer 

behöver antas då det är svårt eller inte möjligt att mäta fram exakt, till exempel 

markresistiviteten för hela området.  

Även när det kommer till kabelförläggning är det svårt att hitta en optimal lösning. I 

rapporten har två förslag på kabelförläggningar utförts där förslag ett har något lägre 

materialkostnader än förslag två. Samtidigt har förslag ett något högre aktiva förluster 

vilket kan på sikt ge högre kostnader som äter upp vinsten för materialkostnaden. 

Gruppen anser att förslag två är mest tillämpbar då kostnaden för de aktiva 

förlusterna kommer bli lägre än för förslag ett. Den kapacitiva jordfelströmmen är 

något högre för varje transformator men är istället mer jämnt fördelat över 

transformatorerna. Driftsäkerheten för nätet anses vara högre då färre verk faller bort 

per radial vid eventuellt fel på till exempel huvudkabeln mellan transformatorstationen 

och första kopplingspunkten i en radial. 

Vindkraftverken som rapporten har valt att använda, klarar att kompensera för den 

reaktiva effekt som uppstår i det kablifierade uppsamlingsnätet utan problem. Det ger 

att ingen extra utrustning för reaktiveffektkompensering behöver installeras för att 

uppnå ett noll utbyte av reaktiv effekt. Båda förslagen har, med vald verkstyp, goda 

marginaler till gränsen för vad vindkraftverken kan kompensera för. 

Spänningshöjningar och förluster för båda förslagen är inom acceptabla gränser, vilket 

gör att båda förslagen får anses lyckat dimensionerade. 
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8 Framtida arbete 

Eftersom tiden är begränsad så finns det inte möjlighet att se över 

jordningsaspekterna eller transformatorkonstruktion. Vilket ett framtida arbete skulle 

kunna hantera. 

En intressant studie vore att undersöka hur markens termiska resistivitet faktiskt är. 

Samt hur resistiviteten ändras under årstiderna. Även kabelns faktiska driftstemperatur 

vore intressant att undersöka hur den påverkas när parken är i drift. Dessa data borde 

vara intressanta för kommande projektering av vindkraftparker i samma storlek och 

på liknande geografisk placering. 

Till havs har liknande studier utförts, dock är dessa inte direkt tillämpbara till 

landbaserad vindkraft då den termiska variationen mellan mark och havsbotten skiljer 

sig åt. 

En annan idé vore att se över spänningen för uppsamlingsnätet och göra en studie för 

om det är en fördel att höja spänningen. Detta skulle ge högre kostnader för brytare, 

transformatorer och ökade dielektriska förluster, men i sin tur ge lägre storlekar på 

kablar och antagligen färre ledare. Det skulle ge vinster i form av mindre värme 

förluster och billigare kablar. 
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Bilaga A:1 

A. Tabeller för kabeldata 
 AXLJ-O LT (Treledare) AXLJ TT (Enledare) 

95mm2 150mm2 240mm2 240mm2 400mm2 630mm2 

Resistans 20°C Max 

(Ohm/Km) 

0,320 0,206 0,125 0,125 0,078 0,047 

Induktans, fas (mH/Km) 0,350 0,330 0,300 0,380 0,350 0,320 

Kapacitans, nom (μF/Km) 0,180 0,220 0,260 0,210 0,260 0,310 

Tabell A.1: Kabelvärden för använda kablar, Nexans kabeldata. 

 

 AXLJ-O LT (Treledare) AXLJ TT (Enledare) 

95 mm2 150 mm2 240 mm2 240 mm2 400 mm2 630 mm2 

Resistans 65°C Max 

(Ohm/Km) 

0,3819 0,2458 0,1492 0,1492 0,0928 0,0559 

Reaktans (Ohm/km) 0,1099 0,1037 0,0943 0,1194 0,1099 0,1005 

Susceptans (μB /Km) 56,5487 69,1150 81,6810 65,9734 81,6814 97,3893 

Tabell A.2: Omräknade kabelvärden för simulering i PWS. 
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Bilaga B:1 

B. Enlinjeschema för förslag ett 
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Bilaga C:1 

C. Enlinjeschema för förslag två 
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Bilaga D:1 

D. Karta över förslag ett och två 

 

Figur D.1: Förslag ett 

 

Figur D.2: Förslag två
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Bilaga E:1 

E. Totala kabellängder 

 AXLJ-O LT AXLJ TT 

 3x95mm2 3x150mm2 3x240mm2 1x240mm2 1x400mm2 1x630mm2 

Radial 1 5019 - 363 568 3528 8483 
Radial 2 4324 - 579 456 2345 8549 
Radial 3 1820 1977 531 - 2414 4533 
Radial 4 3470 466 789 20434 965 1520 
Radial 5 6245 - 1151 2034 67 8425 
Radial 6 6589 487 - 119 2629 1309 
Radial 7 3482 - 1125 745 - 3200 
Radial 8 4303 1010 - 977 1495 2597 
Radial 9 3759 - 655 852 - 4553 
Radial 10 4580 701 695 1598 9616 426 
Radial 11 4355 1604 354 16068 - - 
Radial 12 3512 - 518 19834 2802 1747 

Totalt 51458 6245 6758 63685 25861 45342 
Tabell E.1: Kabeldimension och längd för förslag ett(Längden avser en ledares längd) 

 

 AXLJ-O LT AXLJ TT 

 3x95 mm2 3x150 mm2 3x240 mm2 1x240 mm2 1x400 mm2 1x630 mm2 

Radial 1 4223 - 339 567 12019 - 
Radial 2 4165 - 602 434 - 13866 
Radial 3 5444 - 1173 333 549 10148 
Radial 4 3505 463 775 - 497 11775 
Radial 5 4066 963 - - 7838 - 
Radial 6 2531 1168 530 266 603 5706 
Radial 7 5322 - 266 - 560 3390 
Radial 8 5267 - - - 2020 1316 
Radial 9 3023 - 430 - 14327 - 
Radial 10 3984 1104 923 - - 9101 
Radial 11 4430 - - - 8041 - 
Radial 12 2276 715 1475 - 3579 1252 
Radial 13 3139 - 761 - 5598 - 
Radial 14 3757 - 702 847 - 4576 
Radial 15 2902 897 322 981 4083 - 

Totalt 58034 5310 8298 3428 59714 61130 
Tabell E.2: Kabeldimension och längd för förslag två(Längden avser en ledares längd) 


